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Protokół Nr 32/2021 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Protokół Nr 30/2021 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 30/2021 Komisji Praworządności 

ze wspólnego posiedzenia  

które odbyło się w dniu 25 maja 2021 roku 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.00. 

Komisja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

(zdalny tryb obradowania). Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczył Tomasz 

Andrzej Nowak – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, który prowadził 

komisję z sali sesyjnej w Ratuszu przy ulicy Wiosny Ludów 6 w Koninie. 

Dyskusja odbyła się poprzez system informatyczny. 

W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XLII sesję Rady Miasta Konina. 

Pkt 4 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn. „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – 

dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” 

Nr RPWP.09.03.02-30-0014/20 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 

2020, konkurs nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 Działanie 9.3 Inwestowanie 

w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 

Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego (druk nr 568). 

Projekt uchwały omówił zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Szanowni 

państwo radni, już miesiąc temu sygnalizowałem państwu, że pojawi się nowy projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu, którego tytuł macie państwo 

przed sobą, już nie będę go powtarzał. Mówiłem, że jest to końcówka środków 

pozostałych jeszcze z WRPO na lata 2014-2020 i cieszę się, że udało nam się po te 

środki sięgnąć, bo posłużą one wyposażeniu naszych konińskich szkół, nie tylko 



2 

naszych konińskich albowiem zaprosiliśmy do tego projektu partnera powiat koniński, 

który wydelegował Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie. 

W tych jednostkach, które wskazane są w uzasadnieniu uchwały, państwo widzicie 

mamy rozpisane pracownie, które wyposażymy w najbliższym czasie. Jesteśmy po 

pierwszym spotkaniu zespołu, za chwilę mam nadzieję w poszczególnych szkołach, 

które będą prowadziły tę część projektu, która jest dla danej szkoły przypisana, 

odbędą się przetargi i mamy nadzieję, że w wakacje już te prace się rozpoczną. 

Wartość projektu państwo widzicie, wartość dofinansowania również to jest prawie 

1.300.000,00 zł, nic tylko się cieszyć, bo to ostatnie środki z tej perspektywy unijnej. 

Mam nadzieję tylko, że znajdą się wykonawcy i że wyposażenie tych pracowni 

w wakacje uda się zrobić, to jest jedyne zagrożenie, które może być dla tego projektu, 

ale jesteśmy dobrej myśli i przystępujemy do działania. Dziękuję bardzo.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 13 radnych „za” – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn. „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – 

dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” 

Nr RPWP.09.03.02-30-0014/20 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 

2020, konkurs nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury kształcenia zawodowego. 

Pkt 5 – Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok (druk nr 574), 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024 

(druk nr 575). 

Projekty uchwał omówił zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI. 

Radni nie mieli pytań. 

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiał. 

Pkt 13 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Koninie 

(druk nr 561). 

Projekt uchwały omówił kierownik Wydziału Geodezji i Katastru Paweł SMOGÓR, 

cytuję: „Przedstawiony projekt uchwały ma na celu zmianę nazwy części ulicy Osada 
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na odcinku od Trasy Warszawskiej do ronda imienia Podoficerów Małoletnich. 

Dotychczasowa ulica Osada jest rozdzielona Trasą Warszawską i przebiegała od 

wspomnianego ronda przez cały obręb Starówka, aż do granicy z gminą Krzymów. 

Nadanie nazwy ma na celu umożliwić prawidłową numerację porządkową budynków, 

które będą ewentualnie powstawały w sąsiedztwie tej ulicy. Zaproponowana dla tego 

odcinka nazwa ulicy Przy błoniach nawiązuje tematycznie do znajdującego się w jej 

sąsiedztwie równinnego terenu pokrytego trawą, potocznie nazywanego przez 

mieszkańców błoniami, wykorzystywanego do organizowania plenerowych imprez 

masowych. Myślę, że jako nazwa skojarzona z tym obszarem identyfikowanym przez 

mieszkańców w sposób naturalny przyjmie się i będzie bez problemu stosowana. 

Dlatego proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Dziękuję.” 

Przewodniczący posiedzenia otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „Ja właściwe dwa zagadnienia. Po pierwsze nazwa mi się podoba, ja bym nie 

miał nic przeciwko, żeby rzeczywiście nazwa tej ulicy była właśnie taka. Natomiast 

chciałbym zapytać, bo właśnie zostało powołane gremium, które ma się zajmować 

nazewnictwem ulic, placów i tym podobne. W związku z tym się zastanawiam czy nie 

dobrze byłoby, żeby jednak mimo wszystko wobec tej nazwy też zastosowano te 

procedury, o których już myślimy i które chcemy wprowadzić. Myślę, że to byłoby 

dobre pociągnięcie, tak jak powiedziałem nie kontestuje nazwy, ona mi się podoba, to 

jest jedno zagadnienie, jedna uwaga. 

Natomiast druga. Nie jestem jakimś tam wielkim specjalistą od języka, ale wydaje mi 

się, że nazwa ulicy Przy błoniach, drugi człon powinien być pisany wielką literą, tak jak 

jest nazwa Trasa Warszawska, o której mówimy, chodzi o konkretne błonia. Tutaj 

w tym momencie ta nazwa staje się nazwą własną, nazwy własne piszemy wielką 

literą, dlatego mocno mi się wydaje, że cała nazwa powinna być, zarówno jeden, jak 

i drugi człon pisany wielką literą, czyli Przy Błoniach słowo błoniach też wielką literą, 

ale proszę o sprawdzenie tego. Mi się tak mocno wydaje, ja tak na gorąco spoglądając 

na projekt uchwały na to zwróciłem uwagę. To te dwie kwestie, które wiąże z tą 

uchwałą. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Ja od siebie powiem tylko tyle, jak państwo wiecie komisja do spraw nazewnictwa 

powstała po moich inicjatywach, co do nazw różnych miejsc w Koninie. Wydawało mi 

się również, że jeżeli ona już powstanie, to wszelkie nazwy, jakie będziemy w mieście 

nadawać, to będą jednak konsultowane, nawet gdybyśmy mieli tylko przeprowadzić 

dyskusję właśnie, jako radni w ramach tej komisji nie poddawać tego konsultacjom 
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szerokim, społecznym, ale chociażby właśnie dyskusji w tej komisji, a tutaj czegoś 

takiego nie mamy. 

Druga sprawa. Tutaj rzeczywiście zgadzam się z panem przewodniczącym Chojnackim, 

tak jak nazwiemy Park Winnica – winnica z wielkiej, tak tutaj też ta ulica Przy błoniach – 

błonia powinny być z wielkiej litery, bo to jest nazwa własna i te błonia są dosyć 

rozległe i one są bardzo wbite tutaj w świadomości mieszkańców Konina. Tylko 

przypomnę, że to są te błonia większe, bo były jeszcze zawsze błonia drugie, tak zwane 

wewnętrzne i to są błonia przy obecnej ulicy Bankowej i Kopernika. One już teraz są 

tutaj za strażą pożarną, one już teraz są w większości zabudowane, ale to też były 

błonia i zawsze to był właśnie, jako taki teren, tylko że on był bardziej w środku, jakby 

powiedzieć Starówki. Tutaj również bym się przychylił, żeby były błonia z wielkiej litery, 

więc proszę pana kierownika tutaj o wypowiedź, co z tą wielką literą? I co ewentualnie 

z konsultacjami? Czy ewentualnie, żeby komisja się wypowiedziała w tej sprawie.” 

Głos zabrał kierownik Wydziału Geodezji i Katastru Paweł SMOGÓR, cytuję: 

„Odpowiadając na pytanie odnośnie małej, wielkiej litery, powiem, że nie jestem 

specjalistą od języka polskiego, to się przyznaję od razu, aczkolwiek analizowałem tą 

kwestię, bo też by tak wizualnie troszkę mnie raziła ta mała litera. Ale tak 

zaproponowałem tutaj pan prezydentowi, który przedstawił projekt uchwały, by 

zapisać to z małej litery, dlatego że obszar ten nie został nigdy nazwany, nie jest to 

więc nazwa własna. Nazwa „Przy błoniach” odnosi się tylko do terenu, którego 

z definicji nazywa się błoniami, czyli równinnego terenu pokrytego trawą i stąd jest ta 

mała litera. 

Odnośnie komisji konsultacyjnej – komisja konsultacyjna, która w tej chwili została 

powołana w ramach konsultacji dotyczących nazewnictwa wybranych obiektów 

miejskich, mam na myśli nowo wybudowane czy też jeszcze niezakończone wiadukty 

i ronda, będzie pracować stricte w ramach uprawnień, które wynikają z zarządzenia 

prezydenta, który powoływał tą komisję w ramach tych konsultacji, tylko do tego celu 

ta komisja jest powołana i do żadnego innego. Proszę pamiętać, że konsultacje mogą 

być prowadzone w sprawach ważnych dla miasta, nigdy nie wiadomo, które sprawy są 

ważne dla mieszkańców. Proszę przypomnieć sobie też różne wpisy w mediach 

społecznościowych, które niejednokrotnie zarzucały radnym, że zajmują się sprawami 

pobocznymi, jeśli dotyczyło to nazewnictwa ulic. Mogę powiedzieć śledząc na bieżąco 

z podaniem propozycji, że w przeciągu ponad tego tygodnia, kiedy można było składać 

propozycje to aktywność mieszkańców jest prawie żadna, zaledwie kilku mieszkańców 

złożyło swoje propozycje, jeden mieszkaniec składał po kilka propozycji, to tam będzie 

więcej propozycji niż samych wniosków. Więc skoro jest tak nikłe zaangażowanie 
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mieszkańców, to wydaje się, że nie są to sprawy aż tak ważne, które wymagałyby 

wprowadzenie takich formalnych konsultacji.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Dziękuję panie kierowniku, ale to tak troszeczkę pachnie orłelem, wszystkie zwierzęta 

są równe, a niektóre równiejsze, albo to przysłowie nasze polskie, staropolskie 

o wojewodzie. Wydaje się, że jeżeli już się powołuje taką komisję, to ona mogłaby być 

przy prezydencie, czy przy radzie miasta, czy ogólnie konsultować, chociażby 

dyskutować na ten temat, a tutaj jest tak, że oczywiście prezydent ma prawo i tak jest 

umocowany, że może zarządzić konsultacje, ale nie musi. Więc wygląda na to, że 

konsultacje będą powoływane tam, gdzie może komuś się coś nie podoba, 

a w momencie kiedy coś mu się bardzo podoba, to nie będzie zarządzał, tylko w ten 

sposób przed mieszkańcami będziemy tak troszeczkę ich dezorientować. Bo tak sobie 

pomyślałem, że albo idziemy w stronę naprawdę szerokich konsultacji albo działamy 

w ogóle, jako zespół, chociaż to przedyskutujemy, a teraz to tak troszeczkę wygląda 

w formie wolnej amerykanki, ale może rzeczywiście nie trzeba tego aż tak drążyć. 

Byłbym jednak za wielką literą, ponieważ są miasta, które również mają błonia i te 

błonia zawsze są z wielkiej litery, więc dlaczego błonia w Koninie miałyby być z małej 

litery. Gdybyśmy chcieli dla tego terenu właśnie na mapie wprowadzić nazwę na 

pewno byśmy nie wprowadzali małą literą, więc na tej ulicy Przy błoniach panie 

kierowniku wydaje mi się, że ta sugestia, żeby może jednak skorzystać z wielkiej litery 

ma tutaj uzasadnienie.” 

Głos zabrał kierownik Wydziału Geodezji i Katastru Paweł SMOGÓR, cytuję: „Nie będę 

się tutaj sprzeczał o wielką i małą literę, myślę że nie będzie też jakimś tam błędem, 

jeżeli to będzie z wielkiej litery. Ale jeszcze chciałem odnośnie tej komisji, bo została 

powołana faktycznie ta komisja w ramach konsultacji do konkretnego zakresu 

konsultacyjnego. Pamiętajmy, że to są konsultacje z mieszkańcami, jeżeli chcemy 

powołać komisję spośród radnych, która będzie wewnętrznie konsultować projekty 

uchwał, to właśnie wypowiadam się przed tą komisją, bo to jest Komisja 

Praworządności, więc powoływanie nowego ciała nie wiem czy ma sens, tylko żeby 

w wewnętrznym gronie konsultować te sprawy.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Tak, tu się oczywiście zgadzam, bo to są kompetencje Komisji Praworządności, ale 

Komisja Praworządności ma dużo szerszy zakres i wiem, że w różnych miastach takie 

komisję działają. Ale tak szczerze mówiąc to pan kierownik chyba ma tutaj rację, bo 

żebyśmy nie tworzyli niepotrzebnych bytów, więc może skoncentruje się na tym, że 

może pan prezydent zechciałbym w przyszłości troszeczkę wcześniej tą swoją 

propozycję zaproponować i chcę tutaj powiedzieć od razu, że nazwa „Przy błoniach” 



6 

podobnie, jak przewodniczącemu Zenonowi Chojnackiemu podoba mi się i jest 

zasadna, tym bardziej, że ta ulica idzie przez sam środek tych błoni, co prawda one już 

teraz w tej części południowej są sprzedane i nie wiadomo, co tam powstanie, tylko 

tam jest już inwestor. Ale mam nadzieję, że ta część rekreacyjna i ta część pozostała, 

zresztą ja złożyłem taki wniosek - będzie miała zmieniony plan zagospodarowania 

przestrzennego i to miejsce przy tej właśnie ulicy Przy błoniach i przy Wale Tarejwy 

zostanie dla potomnych i jako takie miejsce integracyjne Starówki. Nie możemy 

wszystkich terenów wyprzedzać do zera, w żadnym normalnym mieście tak nie ma i to 

byłaby wielka strata.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Po pierwsze, chciałem 

powiedzieć, że wielokrotnie już było mówione, że błonia, o których pan 

przewodniczący mówi, potocznie nazywane błonia, czyli łąki, na których odbywają się 

imprezy w Koninie - na najbliższe zawody konne zapraszam państwa, pozostaną 

terenem rekreacyjnym i nigdy nie będą sprzedane i o tym mówiliśmy. Jeśli będzie 

wywołana zmiana planu to na pewno ten zapis w planie się pojawi i nikt nigdy nie 

planował sprzedać tego terenu. 

Po drugie. Błonia pisane z małej litery są właśnie dlatego, ponieważ nigdy nazwy 

własnej błonia, ani konińskie błonia nie były na żadnej mapie, takich oznaczeń nie ma. 

Ale oczywiście, to jest kompetencja rady. Pan prezydent zaproponował zapis „Przy 

błoniach”, ponieważ błonia to łąki i na łąkach, czy przy łąkach pierwszy człon pisze się 

z wielkiej litery, drugi się pisze z małej. Natomiast, co do tego, kiedy się to pojawi pan 

przewodniczący spotkał się z panem prezydentem, wiedział pan o tej inicjatywie, że 

ten kawałek ulicy to nie jest jakaś ważna ulica, nie jest jakiś ważne rondo, nie jest 

miejsce, w którym mieszkają ludzie, nie ma adresów żadnych, dlatego pan prezydent 

zaproponował dla porządku, żeby zmienić tę nazwę „Przy błoniach” i dlatego nie jest 

też proponowana do konsultacji ten fragment uliczki Osada, który pozostał po 

przecięciu trasy i tyle wyjaśnień. Dziękuję.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Więc ja tutaj od razu mówię, że te tereny, o których pan tutaj nas przekonuje, że 

nigdy nie zostaną sprzedane są przez Urząd Miejski wystawione na sprzedaż. Więc 

albo mówimy tak i za tym tak stoi coś, co jest realne albo mówimy, że tak i tak, a jest 

całkowicie na odwrót i niestety to cały czas funkcjonuje, jako teren na sprzedaż, jako 

teren inwestycyjny, to musimy się zdecydować. A Miasto musi to zdjąć z terenów, 

które są do sprzedania, jeżeli tak ma być. Bardzo się cieszę, że tak będzie, ale ja 

naprawdę rozmawiałem o tym i to się nie stało, dlatego złożyłem, jako radny taki 

wniosek, a to cały czas wisi. Tak, że dziękuję bardzo panie prezydencie za 

potwierdzenie i postaram się już więcej do tego tematu nie wracać, zobaczymy co 
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przyniesie rzeczywistość, ale nazwa „Przy błoniach” dla mnie jest dobra, aczkolwiek ja 

byłbym za wielką literą. Jak będziemy coś rozciągać typu, że to są jakieś tam łąki, 

błonia to nie są jakieś tam łąki, bo to są zawsze tereny przy mieście i dlatego jest ta 

nazwa błonia, tak samo jak błonia w Krakowie, to są ogromne łąki, równiny pokryte 

trawą, które są nazywane błoniami. My nie mamy co się równać z Krakowem, ale 

teren, co do zasady jest taki sam, łąki przy mieście, równina która jest wykorzystywana 

przez mieszkańców do różnego typu imprez, miejsce spotkań i tak to wygląda.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Jeszcze raz powtarzam, jak 

państwo nazwiecie to z wielkiej litery, to jest kompetencja rady to będzie nazwane 

z wielkiej litery. Łąki pisze się z małej litery, natomiast jeśli chodzi o Kraków - Błonia 

nazywane są parkiem to jest Park Błonia w Krakowie. To tyle wyjaśnień. Dziękuję 

bardzo.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„My nie będziemy robić Parku Błonia, ale błonia to błonia, znowu się przekomarzamy. 

Będziemy już zmierzać tutaj ku końcowi, jak widać nazwy w Koninie potrafią wywołać 

zawsze dyskusję.” 

Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Panie przewodniczący, pan już się 

wypowiedział i pan już mówi, że kończymy. Na „miły Bóg” naprawdę na wszystkim się 

znamy, tylko nic nie możemy zrobić. Bardzo dobrze, że ta zmiana idzie tej małej uliczki 

dopóki jeszcze tam nie ma żadnej jakieś firmy po tej stronie co był Polmozbyt, że 

jeszcze nikt nie będzie musiał nowych pieczątek robić i bardzo dobrze. Jak będziemy 

tylko przeciągać i dyskutować, tylko ja i my, to nie ma sensu, bo dyskutujemy 

praktycznie nie wiem nad czym. Niech się polonista wypowie czy z wielkiej czy z małej. 

Ja się znam na szabli, poloniści się znają na pisowni i to wszystko wyjaśni i dziękuję, bo 

tak to dokąd dążymy.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„No właśnie panie radny rozmawiamy o istocie sprawy. Co do reszty się z panem 

zgadzam, dlatego właśnie takie dyskusje powstają, bo diabeł tkwi w szczegółach. Ja 

wiem, że najlepiej by było szybko ciachnąć i zakończyć temat, jako mistrz szabli 

właśnie pan to umie najlepiej, ale czasami są sprawy bardziej skomplikowane. Chociaż 

właśnie węzeł gordyjski został przecięty jak wiemy cięciem miecza.” 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Na początku swojej wypowiedzi 

odnośnie tego tematu pan porównał postępowanie pana prezydenta do wojewody, że 

każdy wojewoda i tak dalej, orłowskie, że zwierzęta są lepsze, gorsze. Dziewiętnaście 

minut czekałem panie przewodniczący na to, żeby pan mi dał głos, dziewiętnaście 

minut, w czasie tych dziewiętnastu minut - piętnaście albo szesnaście minut pan sam 
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zajął. Tak się nie robi, bo krytykujesz pan innych, a pan robisz przede wszystkim to 

samo. Po drugie, jeżeli wiemy, jakie kompetencje ma Komisja Praworządności, to 

wiemy jakie ma kompetencje Komisja Praworządności, natomiast jakie kompetencje 

ma zespół do spraw konsultacji nazw z mieszkańcami, to też wiemy, bo to była 

inicjatywa prezydenta na ten temat, sam pan wspomniał, że pan również był 

zwolennikiem powołania takiego zespołu, nie odbierajmy kompetencji Komisji 

Praworządności proszę państwa.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „Nie chcę być upartym, ale w tak zwanym międzyczasie pozwoliłem sobie na 

konsultację z polonistami. I tutaj poloniści powołując się na słownik języka polskiego 

PWN mówią, że zdecydowanie powinno pisać się, należy pisać wielką literą. Tu nie 

chodzi o jakiś tam spór, kto ma rację czy to przegłosujemy tak czy inaczej, tylko 

zwyczajnie nie chciałbym, żebyś stali się, przepraszam za takie określenie, ale tak 

troszeczkę jakby pośmiewiskiem, jak będziemy robić błędy ortograficzne w nazwach 

ulic, to nie najlepiej będzie o nas świadczyło. Tak samo jak przed każdym królem 

istnieje określenie król, na przykład ulica Króla Jana Sobieskiego, to oczywiście pojęcie 

król, mimo że jest powszechne, odnosi się do wielu ludzi piszemy też wielką literą. Tak 

że to takie wyjaśnienie i ja bym tutaj nie dlatego się upieram, tylko jak już 

powiedziałem konsultowałem to z polonistami sami i nie chciałbym, żeby ktoś się 

z nas wyśmiewał. Dziękuję bardzo.” 

Ponownie głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Dziękuję panu Chojnackiego, bo 

to jest konkretna, krótka, treściwa odpowiedź. Wypowiedzieli się fachowcy i ja się 

zgadzam. Dziękuję.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Ja również jestem zadowolony. Ja nie mogłem tego zrobić, bo jak by to wyglądało 

dzisiaj jakbym przerwał komisję, żeby na przykład wykonać telefon, albo do kogoś 

pisać lub grzebać w internecie. Ja tego nie mogę, więc dziękuje panu 

przewodniczącemu Zenonowi Chojnackiemu, że jest na posterunku, mimo że jego 

komisja dzisiaj nie ma żadnych spraw bieżących do załatwienia. Proszę państwa 

w takim razie cóż ja mogę zaproponować, proponuję, aby do dnia jutrzejszego pan 

kierownik Smogór jeszcze tą sprawę może też skonsultował.” 

Głos zabrał kierownik Wydziału Geodezji i Katastru Paweł SMOGÓR, cytuję: 

„Przepraszam bardzo, bo takie zarzuty mi tutaj pan przewodniczący Chojnacki 

postawił, że przedstawiam projekty z błędami ortograficznymi, jeżeli tak to 

przepraszam, ale zadam takie pytanie – jak byśmy nadali nazwę „przy lesie”, „przy 

rzece”, „przy parku”, to również z wielkiej litery byłoby „przy lesie”, las, park, rzeka? To 

tylko, tak do przemyślenia. Dziękuję.” 
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Jeśli ja mogę, jako nie polonista, gdyby to był jedyny las w okolicy i wszyscy byśmy 

wiedzieli, że to jest ten las, to może tak. Ale błonia tak jak mówimy są na Starówce już 

teraz tylko te jedne i chyba chodzi o podkreślenie właśnie tej nazwy miejscowej, bo tak 

jak w Parku Winnica, to chyba już teraz by funkcjonowało. Ale myślę panie kierowniku, 

że nie ma, co tego tak brać do siebie i może do jutra sobie to na spokojnie wyjaśnić 

i proszę tego nie brać do siebie. Ja myślę, że w niektórych dyskusjach trochę za bardzo 

bierzemy do siebie i ja tutaj wcale nie mówię, że ja jestem święty, bo w każdych 

dyskusjach każdy z nas może się zapalić do tego, co sam powiedział i broni swoje 

sprawy. Myślę, że powinniśmy podejść do tego, tym bardziej jako rada miasta 

i komisję bardziej troszeczkę z dystansem. Ja obiecuję państwu, że będę się też starał 

o większy dystans, więc panie kierowniku do jutra można to chyba wyjaśnić.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 6 radnych „za” – Komisja Praworządności pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Koninie. 

Pkt 15 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Konińskiego 

Domu Kultury (druk nr 563). 

Projekt uchwały omówił zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Tutaj krótko, bo 

to rzecz formalna, można prawie powiedzieć zmiana statutu dwóch jednostek wynika 

ze zmiany statutu tej trzeciej jednostki – mowa o bibliotece, takie są orzecznictwa 

sądu, które wskazują na to, że powinniśmy takiej zmiany dokonać i pozostałych dwóch 

placówkach, zatem taką zmianę państwu proponujemy ten sporny zapis w statucie 

Konińskiego Domu Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury, który podlegał 

rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przedstawiamy państwu te 

zmiany i to tyle.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sporu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „Panie prezydencie, odrazu powiedzmy przy tym druku – to jest ta 

sama zmiana, co przy druku numer 563 dotyczącym Konińskiego Domu Kultury? To 

już nie będziemy przy tamtym prowadzić dyskusji.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Tak przy obu 

drukach jest taka sama zmiana i tutaj nie ma żadnych różnic.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 
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W jednomyślnym głosowaniu: 13 radnych „za” – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Konińskiego 

Domu Kultury. 

Pkt 16 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie (druk nr 566). 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 13 radnych „za” – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowego 

Domu Kultury w Koninie. 

Pkt 17 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu 

administracji rządowej na podstawie porozumienia (druk nr 562). 

Projekt uchwały omówił kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Paweł FIGURSKI. 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 6 radnych „za” – Komisja Praworządności pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji 

rządowej na podstawie porozumienia. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

/-/ Zenon CHOJNACKI 
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/-/ Maciej OSTROWSKI 
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