
BR.0012.4.1.2022 

BR.0012.5.1.2022 

BR.0012.6.1.2022 

Protokół Nr 39/2022 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Protokół Nr 37/2022 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 37/2022 Komisji Praworządności 

ze wspólnego posiedzenia  

które odbyło się w dniu 1 lutego 2022 roku 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 16.30. 

Komisja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

(zdalny tryb obradowania). Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli Tomasz 

Andrzej Nowak – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i Maciej Ostrowski 

–przewodniczący Komisji Praworządności, którzy prowadzili komisję z sali sesyjnej 

w Ratuszu przy ulicy Wiosny Ludów 6 w Koninie. 

Dyskusja odbyła się poprzez system informatyczny. 

W posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Nieobecni radni: Krystian Majewski, Monika Kosińska. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na LII sesję Rady Miasta Konina. 

Pkt 4 – Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 710), 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2022-2025 

(druk nr 711). 

Projekty uchwał omówił zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI. 

Radni nie mieli pytań. 

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały. 
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Pkt 5 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji 

Programu Konińska Karta Mieszkańca (druk nr 709). 

Zastępca prezydent Witold NOWAK powiedział, cytuję: „Chciałem zapytać, ponieważ 

wczoraj byłem na komisji i wczoraj Komisja Infrastruktury i Finansów opiniowała ten 

projekt, czy ja mam dzisiaj to powtarzać? Bo z tego co wczoraj było ustalone 

i przypisane to właśnie wczorajsza komisja opiniowała ten projekt uchwały. Więc 

chciałbym, żebyśmy ustalili czy obie komisje, bo z tego co wiedziałem to jedna 

komisja.” 

Przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI powiedział, cytuję: 

„Z informacji jakie uzyskałem, to również Komisja Rodziny i Spraw Społecznych tym 

tematem miała się zająć”. 

Kontynuując zastępca prezydent Witold NOWAK powiedział, cytuję: „Dobrze, bo 

wczoraj padła taka informacja. Natomiast po wczorajszej komisji chciałbym 

powiedzieć państwu, że wsłuchując się w głos państwa radnych dotyczący 

procedowania tego punktu, dzisiaj po rozmowie z panem prezydentem 

zdecydowaliśmy o tym, by jutro wycofać ten punkt i byśmy wrócili do niego za 20 dni, 

czyli 23 lutego będzie prawdopodobnie kolejna sesja. Chciałbym też spotkać się 

z państwem jeszcze odnośnie tych uwag, które zgłaszaliście, jeszcze raz podyskutować 

o regulaminie na spokojnie, żebyśmy rzeczywiście jutro nie tworzyli dyskusji nad 

dobrym działaniem dla miasta, żebyśmy się zastanowili chwilkę nad tym regulaminem 

wspólnie. Będę proponował państwu spotkanie, wszystkim państwu być może 

w mniejszych grupach, być może online, żeby też nie na narażać nikogo z państwa, 

a być może przedstawicieli klubów i żebyśmy sobie usiedli jeszcze odnośnie 

regulaminu porozmawiali. Zatem jutro pan prezydent wniesie o zniesienie tego 

punktu, dlatego proponuję, żebyśmy dzisiaj nie dyskutowali na ten temat.” 

Pkt 12 – Rozpatrzenie projektu w sprawie nadania nazw nowo projektowanym 

ulicom (druk nr 708). 

Projekt uchwały omówił kierownik Wydziału Geodezji i Katastru Paweł SMOGÓR, 

cytuję: „Przedstawiony projekt uchwały dotyczy nadania nazwy nowo projektowanym 

ulicom, które osiedla w planie zagospodarowania przestrzennego Łężyn etap I i etap II 

stanowią drogi publiczne trasy lokalnej. W tej chwili są to drogi w większości gruntowe 

użytkowane do obsługi terenów przyległym i toczących się tam inwestycji. Nazwa ulica 

Słodka nawiązuje do przemysłu cukrowniczego, który się tam rozwijał w sąsiedztwie 

przez długie lata i bezpośrednio do nazwy sąsiadującej od północy z nią Aleja 

Cukrownicza. 
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Nazwa Widokowa z kolei wskazuje na widok rozciągający się zjeżdżając z ulicy 

Ślesińskiej w kierunku jeziora. Została stworzona koncepcja nazewnicza, którą 

skonsultowałem z panem radnym Markiem Cieślakiem, jest przedstawicielem 

inwestora budującego osiedle domków jednorodzinnych w tej zabudowie 

skandynawskiej. Wyrazili się przychylnie, co do tej koncepcji, dodatkowo 

skonsultowałem, a wręcz uzyskałem zgodę na nadanie nazwy Widokowa w przebiegu 

gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych rzez Krajowy 

Ośrodki Wsparcia Rolnictwa, gdyż w świetle ustawy o drogach publicznych grunty, 

które nie stanowią własności miasta są drogami wewnętrznymi, aby nadać im nazwy 

należy uzyskać pisemną zgodę właściciela tych gruntów i taką zgodę uzyskaliśmy. 

W związku z tym proponuję zaopiniować pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. 

Dziękuję.” 

Przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI powiedział, cytuję: „Ze 

swojej strony mogę podziękować i bardzo się cieszę, że Wydział Geodezji i Katastru 

z wyprzedzeniem planuje już nazewnictwo ulic. Unikniemy takiej sytuacji, jak była na 

Międzylesiu, że są już budynki i dopiero teraz nadaje się nazwy ulic.” 

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

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

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom. 

Pkt 13 – Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za 2021 

(Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych, 

Komisja Praworządności). 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 

powiedział, cytuję: „Sprawozdanie zostało przygotowane, państwo radni dostali treść 

sprawozdania na e-maila. Być może wszystkiego nie zawarłem, może ktoś sobie coś 

przypomniał, proszę jeszcze zgłaszać poprawki. Do planu pracy na 2022 rok również 

można zgłaszać poprawki. Dziękuję bardzo.” 

Do sprawozdań radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 11 radnych „za” – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

przyjęła sprawozdanie z pracy za 2021 rok. 

W jednomyślnym głosowaniu: 8 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw 

Społecznych przyjęła sprawozdanie z pracy za 2021 rok. 
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W jednomyślnym głosowaniu: 6 radnych „za” – Komisja Praworządności przyjęła 

sprawozdanie z pracy za 2021 rok. 

Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Pkt 14 – Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2022 rok 

(Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych, 

Komisja Praworządności). 

Do planów pracy radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 11 radnych „za” –Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

przyjęła plan pracy ma 2022 rok. 

W jednomyślnym głosowaniu: 8 radnych „za” –Komisja Rodziny i Spraw Społecznych 

przyjęła plan pracy ma 2022 rok. 

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

pracy ma 2022 rok. 

Plany pracy stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Pkt 15 – Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku w 2021 roku. 

Sprawozdanie omówił kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Paweł FIGURSKI, cytuję: „Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku według 

harmonogramu powinna spotkać się trzy razy, odbyły się tylko dwa spotkania. 

Ostatnie spotkanie z powodu pandemii, ale i też tak naprawdę niespodziewanej 

decyzji administracji rządowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej nie 

odbyła się. Tutaj mieliśmy zaległości zeszłoroczne z powodu odwołania kwalifikacji 

w zeszłym roku, musieliśmy teraz nadrabiać. Więc tak naprawdę dwa pierwsze 

spotkania skupione były przede wszystkim na uchwaleniu nowego programu 

zapobiegania przestępczości. Poprzedni program był programem terminowym, był 

takim odnowieniem zapisów tego programu w trybie 2-letnim, jednak stwierdziliśmy 

wspólnie z członkami komisji, że o wiele korzystniejszą formą takiego wyrażania 

kierunków w zakresie poprawy tego bezpieczeństwa będzie stworzenie programu 

wieloletniego, a wszelkie zmiany wynikające z nowych idei lub różnych pomysłów, 

które wyjdą w trakcie funkcjonowania samorządu będą procedowane podczas 

posiedzeń komisji i będą wprowadzane do tego programu na bieżąco. Jest to o wiele 

lepsze rozwiązanie z punktu widzenia, właśnie funkcjonowania takiego dokumentu 
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odrzuca cały proces tworzenia tych dokumentów od nowa i konieczności głosowania 

nad tymi dokumentami, a ten dokument jest na tyle żywy, że członkowie komisji, ale 

też inne osoby, które mają chęć składania wniosków do zmian mogą taką czynność 

zrobić i te zmiany są wprowadzane. Te dwa spotkania odbyły się, pierwsze odbyło się 

w trybie normalnym, a drugie w trybie online. Na rok obecny też planowane są trzy 

spotkania. Obecnie spotkania przede wszystkim skupią się na przygotowaniu do 

sezonu letniego i do sezonu zimowego oraz opiniowania finansowania zadań 

w zakresie bezpieczeństwa.” 

Do sprawozdania radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

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

sprawozdanie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

w 2021 roku. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Obradom przewodniczyli: 

Przewodniczący  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

/-/ Tomasz Andrzej NOWAK 

Przewodniczący  

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

/-/ Zenon CHOJNACKI 

Przewodniczący  

Komisji Praworządności 

/-/ Maciej OSTROWSKI 

Protokołowała: 

J. Koszal 
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