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Protokół Nr 49/2022 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Protokół Nr 47/2022 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 48/2022 Komisji Praworządności  

ze wspólnego posiedzenia  

które odbyło się w dniu 27 grudnia 2022 roku 

w sali sesyjnej w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6. 

Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 14.50. 

Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli Tomasz Andrzej Nowak – 

przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Zenon Chojnacki – przewodniczący 

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych i Maciej Ostrowski – przewodniczący Komisji 

Praworządności. 

Dyskusja odbyła się poprzez system informatyczny. 

W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych powitał wszystkich 

uczestniczących w posiedzeniu.  

Zastępca Prezydenta Miasta Konina Witold Nowak poprosił o uczczenie minutą 

ciszy pamięci wszystkich Powstańców Wielkopolskich, które rozpoczęło się 

27 grudnia 1918 roku. 

Porządek posiedzenia: 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na LXVII sesję Rady Miasta Konina. 
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Pkt 4 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 903), 

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

(druk nr 904). 

Projekty uchwał omówił zastępca Skarbnik Miasta Konina Ryszard PILARSKI. 

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały. 

Pkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina (druk nr 878). 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Wydziału Spraw Lokalowych Maria RADOCH. 

Przewodniczący komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon Chojnacki otworzył 

dyskusję nad omawianym projektem uchwały. 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „To co przedstawiła pani kierownik 

wynika również z praktyki naszej pracy, zarówno mojej jako komisji, jak i pani 

kierownik i jej zastępcy z tytułu doświadczenia jakie nabywamy wraz z 

rozpatrywaniem kolejnych wniosków. Ja chcę powiedzieć, że wszystkie te nasze 

działania, które zgłosiła pani kierownik wychodzą na przeciw mieszkańcom, dlatego że 

zwiększenie powierzchni wieloosobowej do 15 metrów jest to naprawdę duży krok, do 

tej pory było 10 metrów. A chcę tylko powiedzieć niezorientowanym, że są 

miejscowości, to wcale nie mniejsze, a większe od nas, gdzie powierzchnia jest 

5 metrów, ale ponieważ my, żeśmy stwierdzili, że kiedyś już 5 metrów rada zmieniła na 

10 metrów, a teraz 10 metrów na 15 metrów, powoduje, że mamy niezłą sytuację 

mieszkaniową, tak mogę powiedzieć, bo nigdy nie powiem, że dobrą , bo jak dobrą to 

by nie było ubiegających się, ale niezłą sytuację mieszkaniową. I w ten sposób nie 

ograniczamy po prostu z tą powierzchnią ludzie gdy podnajmują mieszkanie, okazuje 

się czytając wnioski, że mieszkania dwupokojowe wynajmowane są tańsze niż 

mieszkania jednopokojowe, w związku z tym te metry są bardzo ważne, dlatego nie 

zamykamy również tutaj tym mieszkańcom możliwości ubiegania się. Natomiast to, co 

powiedziała pani kierownik jest bardzo istotne, my myśleliśmy, że jednak mamy 

miękkie serca, można się pochylać nad podaniami jak ktoś pisze. Niestety kontrola NIK 

bardzo mocno to wypunktował, że jak to może być, że skoro raz się ustaliło kolejność, 

to nagle ktoś sobie napisze podanie i go przesuwamy z setnej na piątą, czy czwartą 

pozycje jest to bardzo ważne i bardzo ważny punkt mówiący o tych osobach, które są 

wychowankami domu dziecka lub rodzin zastępczych. Bierze się to również z tego, 

właśnie pokłosiem między innymi tego punktu, że nie można po prostu się kierować, 

bo ktoś napisał, że jest wychowankiem domu dziecka, wyszedł z domu dziecka i nie 
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ma gdzie mieszkać i tak dalej. Dlatego tutaj Wydział Spraw Lokalowych z panią 

kierownik na czele zaproponowali dodatkowe punkty w tym regulaminie, które będą 

ich przesuwać do przodu. 

Chcę podziękować, jak już mam okazję, jest koniec roku, jutro oddajemy listy do pana 

prezydenta do zatwierdzenia, chcę podziękować całemu Wydziałowi Spraw 

Lokalowych za bardzo solidną pracę na rzecz mieszkań dla naszych mieszkańców, bo 

jeżeli jeździmy gdzieś na szkolenia i dowiadujemy się, to naprawdę jesteśmy w dobrej 

sytuacji i nie bójmy się tych słów, naprawdę nasi mieszkańcy są w niezłej sytuacji 

z czasem oczekiwania na mieszkania i to właśnie to też się dobywa między innymi i też 

głownie dzięki temu, że jest dobra współpraca zarówno z Wydziałem Spraw 

Lokalowych, jak i z magistratem w tym temacie i sądzę, że to się nie pogorszy. A jeżeli 

szanowna komisja dzisiaj zaopiniuje pozytywnie projekt uchwały, a jutro radni przyjmą 

te zmiany to idą tylko ku obywatelom, ku mieszkańcom dla nich stwarzamy lepsze 

warunki. Dziękuję.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Zdecydowanie też przyłączam się do tych podziękowań, tym bardziej, że praca wcale 

nie jest łatwa wręcz przeciwnie, spotkamy się z ludzkim nieszczęściem, z ludzkimi 

kłopotami i te kłopoty mam nadzieje komisja chce zaspokoić w najlepszy możliwy 

sposób. Dobrze, że padła ta informacja, że oczywiście komisja też musi poruszać się 

w ramach obowiązującego prawa. To jest taka dobra informacja dla tych, którzy nas 

w tym momencie słuchają, bo czasami być może niektórzy sądzą, że można pewne 

procesy jakoś przyspieszyć w sposób mniej formalny, niestety tego czynić nie można.” 

Kierownik Wydziału Spraw Lokalowych Maria RADOCH powiedziała, cytuję: „Ja 

chciałabym podkreślić, że stanowisko NIK jest takie, że jeżeli lista powstaje na rok to 

ona jak by zwiera, tym bardziej, że mamy punktacje i te wskazania, kto ma być 

pierwszy na liście wskazują kto powinien dostać ten przydział i później konieczne jest 

przydzielanie tych mieszkań według kolejności, a nie robienie jakiś dodatkowych 

wyjątków, bo to nie jest lista na stałe, tylko corocznie weryfikowana, czyli jakby na 

bieżąco weryfikowana i stąd te nasze zmiany wprowadzone. Niby to nie jest błąd i 

można różnie stosować, natomiast po to są listy, żeby je realizować.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia. Sądzę, że są bardzo potrzebne. Wyciągam 

wniosek, myślę właściwy, że to nie jest ostatnia zmiana w regulaminie, ponieważ te 

wszystkie zmiany tak zakładam są odpowiedzią na potrzeby, które się rodzą, jest 

odpowiedzią i na możliwości, którymi dysponuje Miasto. Dobrze, że to idzie w tą 

stronę, by ten komfort życia poprawiać.” 
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Członkowie Komisji Rodziny i Spraw Społecznych nie mieli uwag do projektu uchwały. 

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

Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina. 

Pkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 569 Rady 

Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu 

Konińska Karta Rodziny 3+ (druk nr 885). 

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

zapytać pana przewodniczącego i państwa radnych, czy dodatkowe wyjaśnienia są 

potrzebne? Ponieważ w uzasadnieniu dość wyraźnie jest napisane skąd ta zmiana, to 

chciałem zapytać, bo jeśli będą dodatkowe pytania to jest pani kierownik, jestem ja. 

Natomiast wydaje mi się, że akurat w tym przypadku głębszej refleksji nad tym 

dokumentem nie trzeba, wiemy dlaczego zmiany w Konińskiej Karcie Rodziny 3+ są 

i wiemy o karcie mieszkańca, więc chciałem tylko sygnalnie powiedzieć, że jesteśmy do 

dyspozycji.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI powiedział, 

cytuję: „Według mojego rozeznania to jest dość fundamentalna zmiana. Ja muszę 

powiedzieć z jednej strony rozumiem, bo jeśli powstaje karta mieszkańca i w tej 

karacie mają być zawarte wszystkie te przywileje, które są zawarte zarówno w 

Konińskiej Karcie Rodziny 3+, jak i w Konińskiej Karcie Seniora, to wydaje się, że to jest 

oczywiście jak gdyby działanie sensowe. Natomiast pewnie finalnie będzie tak, że 

jednocześnie likwidujemy tą Konińską Kartę Rodziny 3+ oraz Konińską Kartę Seniora.  

Ja mam następujące pytanie, czy wszystkie te korzyści, które do tej pory odnosiły 

rodziny, gdzie liczba dzieci była 3 i więcej, czy te wszystkie przywileje zostaną 

zachowane? Bo tam troszeczkę jest tych przywilejów. Ja pozwoliłem sobie spojrzeć na 

naszą stronę BIP, gdzie mowa jest o wszystkich zniżkach, które przysługują tym 

rodzinom, chociażby tym, które proponuje Koniński Dom Kultury, basen Rondo, czy 

MZK. To jest pytanie do pana prezydenta. Czy te wszystkie niejako przywileje zostaną 

w tej nowej karcie mieszkańca uszanowane?” 

Odpowiedzi udzieliła kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Zenona 

SROCZYŃSKA, cytuję: „Szanowni państwo. Wszystkie przywileje zostaną, nawet 

w jednym czy w dwóch przypadkach poprawiły się na lepsze, nie pamiętam niestety, 

które to. Ale na pewno te, które były do tej pory zostają. W tej chwili jest to też 

moment, w związku z tym, że od początku stycznia będzie wydawana karta 

mieszkańca, która będzie zawierała pakiet seniora i pakiet rodziny 3+. W tej chwili my 
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jako wydział zaczynamy weryfikację wszystkich punktów, czyli wszystkich partnerów, 

tych poza naszymi jednostkami, które złożyły deklaracje, siadamy, obdzwaniamy 

i weryfikujemy na nowo, bo niektóre były już nieaktualne. Niektórzy partnerzy 

zrezygnowali, poza naszymi jednostkami, tak że jesteśmy w tej chwili na etapie 

sprawdzania, czy to funkcjonuje, czy na przykład sklep, który złożył deklarację jeszcze, 

tak że nową listę uzupełniamy. Ale nasze jednostki, które złożyły dotąd deklaracje 

wszystkie funkcjonują właśnie z tymi pakietami.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Uzupełniając wypowiedź 

pani kierownik chcę powiedzieć, że wprowadzenie Konińskiej Karty Mieszkańca też 

uporządkuje. Ja wiem, że znika ta nazwa rodziny, ale przecież pamiętamy, że mamy 

Kartę Dużej Rodziny, to jest ogólnopolska karta, być może nawet uporządkuje, mówię 

w tym sensie, że nie będzie myliła się ta Konińska Karta Rodziny 3+ z Kartą Dużej 

Rodziny. Mamy taką sytuację, że nie wiem mogłaby w przyszłości pojawić się, 

wymyślam tutaj oczywiście hipotetycznie Konińska Karta Kobiet albo Końska Karta 

Turysty, nie będzie dodatkowych kart, będzie jedna Konińska Karta Mieszkańca, która 

zawiera te ulgi, które były do tej pory, a jest jednocześnie skierowana też dla 

wszystkich mieszkańców. Jeśli do tej pory były ulgi w Konińskiej Karcie Rodziny 3+, czy 

w Konińskiej Karcie Seniora, to także będą zawarte w tej Konińskiej Karcie Mieszkańca, 

ona jest dużo szersza, ona ma objąć wszystkich mieszkańców Konina, którzy tutaj 

płacą podatki. Oczywiście dodatkowe preferencje będą mieli, ci którzy do tej pory 

z tych preferencji korzystali, mając te karty, o które wnioskowali wcześniej.” 

Głos zabrała kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Zenona 

SROCZYŃSKA, cytuję: „Ja jeszcze dodam może jedną rzecz, że jedyne małe 

utrudnienie, które będzie to wszyscy partnerzy tych dwóch kart będą musieli wypełnić 

na stronie tak zwane przystąpienie do programu. To mieliśmy dotąd na słowo, a tutaj 

będzie deklaracja taka pisemna, czyli partner założy swoje konto i będzie mógł tam na 

bieżąco w ciągu roku wprowadzać różne zniżki, większe, mniejsze, jakby weryfikować, 

co będzie chciał. A teraz to funkcjonowało tak, że nie mieliśmy żadnych umów z tym 

parterem, wcześniej parę lat temu partner deklarował, przyklejaliśmy mu w szybie 

karteczkę, że na przykład realizuje zadania w stosunku do seniorów, czy rodziny 3+ 

i czasami one też znikały. A teraz będzie deklaracja, pojawi się tutaj na naszej stronie 

www.konintumieszkam.pl, będzie składał ten partner swoją deklarację i będzie na 

bieżąco składał propozycje dodatkowych zniżek.” 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Nie chwaląc się, udało mi się paru 

przyjaciół załatwić, którzy dla karty seniora i rodziny 3+ znaleźli dodatkowe ulgi, czy 

usługi. Ja mam tylko prośbę do pani kierownik jedną, bo ja wiem, że zakład fryzjerski 

świadczy usługi w środy dla emerytów, bo środa była takim dniem, że emerycie 
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przychodzili i dostawali zniżki, żeby po prostu ci wszyscy przyjaciele, którzy będą się 

deklarowali wiedzieli o tym, że karta seniora i karta rodziny 3+ mieści się w karcie 

mieszkańca, żeby oni sobie po prostu nie myśleli, że zginęły, żeby mieli to wyraźnie 

zaznaczone. Mówię o przyjaciołach, a nie o korzystających z karty.” 

Głos zabrała kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Zenona 

SROCZYŃSKA, cytuję: „Właśnie panie radny obdzwaniamy tych wszystkich partnerów, 

zapraszamy, nie będzie to dla nich pewnie od razu takie proste, ale będziemy też 

jeździć po tych partnerach na nowo, rozdawać takie specjalne naklejki, że tutaj będzie 

realizowana karta mieszkańca z pakietami takimi i takimi.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Jakby kontynuując ten wątek naszych partnerów, którzy przystępują do naszej karty 

jednej czy drugiej, oczywiście nasi partnerzy to są podmioty autonomiczne, oni mogą 

przystąpić do programu, mogą się wycofać i tak dalej, tutaj działają jakby niezależnie 

od nas. Oczywiście tutaj takim fundamentem tego programu są działania 

podejmowane przez nasz samorząd i tutaj myślę właśnie o naszych ośrodkach kultury. 

Ale oczywiście tutaj też takim obciążeniem dla miasta, bo co tu dużo mówić, że każda 

karta to są konkretne obciążenia dla naszego budżetu, ale tak być powinno, ja nie 

widzę w tym niczego złego, a takim konkretnym wydatkiem są chociażby uprawnienia 

związane z bezpłatnymi przejazdami, teraz rodzi się takie pytanie wprost, bo jeśli te 

przywileje zostaną zachowane to my tymi bezpłatnymi przejazdami obejmujemy 

każdego mieszkańca naszego miasta, oczywiście jakby w przedziale wieku, który 

w karcie rodzina 3+ był wpisany. 

Tak się jeszcze zastanawiam nad jedną rzeczą, bo jeśli tak zdecydowanie rozszerzymy 

ilość osób, praktycznie każdy mieszkaniec będzie mógł być posiadaczem karty 

mieszkańca, to pytanie czy tak troszeczkę nie „wylejemy dziecka z kąpielą”, bo jeśli 

ktoś proponuje, rzucam przykład 5% zniżki na pizzę dla określonej grupy, czyli 

powiedzmy rodziny 3+, a tu nagle ma to niejako honorować i respektować dla 

wszystkich mieszkańców Konina. Pytanie, czy w tym momencie jakby nie wypłoszymy 

tych potencjalnych partnerów tej naszej karty? To są takie moje wątpliwości, mam 

nadzieję, że pan prezydent rozwiąże, zatem proszę o głos.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „W tej części 

związanej z komunikacją, z przejazdami na pewno pani radna dwa słowa powie, ja nie 

będę tutaj jakby w tę przestrzeń ingerował. 

Poprosiłem o głos priorytetowy, żeby powiedzieć, żeby właściwie potwierdzić słowa 

pana przewodniczącego. To oczywiście jest tak, że każdy z partnerów autonomicznie 

będzie deklarował, gdybym ja był przedsiębiorcą, czy pan byłby przedsiębiorcą panie 
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przewodniczący, to zastanawiałby się pewnie pan, czy ten procent zniżki, który daje 

pan seniorom, rezygnując powiedzmy o 5% ze swojego dochodu, to jest opłacalne 

poszerzyć to i dać wszystkim mieszkańcom, ale jednocześnie być tym punktem, który 

jednak większą liczbę klientów może przyciągnąć dzięki temu, to zawsze trzeba 

rozważyć. Dlatego te deklaracje są na jakiś czas, żeby każdy z przedsiębiorców mógł 

też rzeczywiście sam zdecydować po pierwsze, to będzie robił to wiemy, ale żeby 

sprawdził, że może rzeczywiście ta Konińska Karta Mieszkańca mu się nie opłaca. 

Wydaje nam się jednak, zresztą nasz zamiar główny, zamiar samorządu, państwa 

radnych, nas jako zarządzających miastem jest taki, żeby wzmocnić, podkreślić rolę 

tych mieszkańców, którzy tutaj w Koninie mieszkają i płacą podatki, to dla nich jest ta 

karta, o tym mówiliśmy już dużo wcześniej, to ich chcemy honorować za to, że 

decydują się być w tym mieście. Pewnego rodzaju wyższe koszty, o czym dobrze 

wiemy funkcjonowania w mieście ponosić, ale mamy takie przekonanie, państwo 

radni wyrażaliście je głosowaniem, że to mieszkańcy powiatu, którzy korzystają 

z pewnych usług, czy gmin ościennych, którzy korzystają z pewnych usług miejskich 

mają za nie płacić 100%, a ci nasi mieszkańcy, którzy tutaj płacą podatki mogą mieć od 

tego pewnego rodzaju preferencje. Na tym się skupiamy, nie skupiamy się rzecz jasna 

na mieszkańcach powiatu, ja bym nie chciał, żeby ktokolwiek miał jakikolwiek taki 

odbiór, że my skupiamy się na tym, żeby w jakiś sposób eliminować mieszkańców. 

Okay są w naszym mieście, funkcjonują, wiemy że innego większego miasta tu 

w subregionie nie będzie, że my jesteśmy tym usługodawcą samorządowym 

i pewnych funkcji, które wiążą się z miastem związanych z kulturą, sportem, nawet 

z turystyką też, chociaż tutaj akurat ta konkurencja jest trochę większa i wiemy, że ci 

mieszkańcy powiatu tutaj będą, byli. Natomiast my nie chcemy o nich mówić, chcemy 

mówić o naszych mieszkańcach, dla nich dawać preferencje. Więc wracając do clou 

tego pytania, jednocześnie do mojej wypowiedzi, wydaje mi się, że jeśli taki 

przedsiębiorca, czy to sprzedawca pizzy, czy ktokolwiek inny oceni, że warto mu 

jednak dać procent i poszerzyć sobie tą grupę potencjalnych klientów, sprawdzić to 

przez jakiś czas i okażę się, że tak rzeczywiście jest, to podejrzewam, że pozostanie 

partnerem tej karty mieszkańca. My absolutnie będziemy zachęcać wszystkich także 

przedsiębiorców, żeby do programu przystępowali. Dziękuję.” 

Głos zabrała radna Monika KOSIŃSKA, cytuję: „Zastanawiam się tylko, czy do końca 

wszyscy dobrze zrozumieli, że wprowadzenie Konińskiej Karty Mieszkańca, czyli 

programu Konińska Karta Mieszkańca nie likwiduje programu Konińska Karta Rodziny 

3+, czy nie likwiduje programu senioralnego, ona go tylko uzupełnia. Natomiast ten 

plastik, czy ta aplikacja, której będziemy używać, żeby realizować zniżki wynikające 

z tytułu Konińskiej Karty Mieszkańca będzie w sobie zawierał zaszyfrowany pakiet 

Konińska Karta Rodziny 3+, czy pakiet seniora i w ten sposób mieszkaniec, który jest 
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jednocześnie mieszkańcem, może być równocześnie seniorem i korzystać z pakietu 

rodzina 3+, bo będzie na przykład rodziną zastępczą dla małoletnich wnuków, czyli 

może się zdarzyć, że będzie miał wszystkie trzy pakiety dostępna dla siebie, będzie 

używał tylko jednego kartonika, czy jednej aplikacji, a nie będzie musiał nosić tych 

wszystkich trzech kart ze sobą i to jest jakby główna najważniejsza zaleta. 

Natomiast jeśli chodzi o wynikające przywileje z Konińskiej Karty Rodzina 3+ moim 

zdaniem wprowadzenie Konińskiej Karty Mieszkańca jeszcze je wzmocni i uzupełni 

o kolejne, dlatego że ci partnerzy, którzy deklarowali premiowanie konińskich rodzin 

3+ z powodu Konińskiej Karty Mieszkańca nie zrezygnują z tego. Natomiast mogą 

pojawić się kolejni, którzy będę premiowali wszystkich mieszkańców Konina, bo będzie 

to dla nich opłacalne, będzie powiązane z prestiżem. Na przykład, jeżeli mamy do 

czynienia z mieszkańcami Konina jeżdżącymi komunikacją miejską to oczywiście, że 

dzieci do 18 roku życia i później te uczące się korzystające z Konińskiej Karty Rodziny 

3+jeżdżą nieodpłatnie, ale ich rodzice z tego tytułu nie mieli zniżek, natomiast teraz 

będą mieli, ponieważ korzystając z Konińskiej Karty Mieszkańca będą płacili niższą 

cenę za bilety komunikacji miejskiej i finalnie rodzina na tym zyskuje, jeżeli ma troje 

lub więcej dzieci, więc będzie miała dodatkowe benefity z tytułu tego, że jest konińską 

rodziną i jest rodziną 3+. Najważniejszą kwestią jest to, że ten program nie znika, my 

zmieniamy trochę uchwałę, ponieważ będzie inaczej ta karta wydawana, to znaczy nie 

będzie wydawana oddzielna karta rodzina 3+, tylko będzie powiązana z kartą 

mieszkańca. Ale oczywiście, żeby dostać Konińską Kartę Rodziny 3+ trzeba być 

mieszkańcem Konina, a tym samym trzeba mieć tytuł prawny do tego, żeby otrzymać 

Konińską Kartę Mieszkańca, więc jakby jedno z drugim jest bardzo ściśle powiązane, 

ale na korzyść mieszkańców i na korzyść tych rodzin 3+.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI powiedział, 

cytuję: „Myślę, że tutaj większość z nas rozumie istotę tych zmian. Myślę, że jeśli 

pewnego rodzaju pytania się pojawiają to pewnie dlatego, że dzisiaj jeszcze nie wiemy 

jak ta Konińska Karta Mieszkańca wygląd, bo gdybyśmy mieli dzisiaj te trzy pakiety, 

mówimy o tym pakiecie senioralnym, pakiecie rodzina 3+, gdyby one były podłączone 

właściwie nie byłoby dyskusji. Ale póki co mówimy o pewnej przyszłości o tym, co 

chcemy zrobić. Oczywiście jestem zwolennikiem Konińskiej Karty Mieszkańca uważam, 

że, zresztą nie jesteśmy tutaj osamotnieniu w tym działaniu, my wiemy, że wiele miast 

w Polsce takimi kartami się posługuje i w ten sposób mieszkańcy danej gminy, nie 

powiem, że są uprzywilejowani, ale czują taki bezpośredni kontakt i wiedzą, że te ich 

pieniądze niejako pośredni wracają również do nich i o to tutaj chodzi. 

Bardzo proszę głos zabierze pan radca prawy Radosław Szatkowski.” 
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Głos zabrał radca prawny Radosław SZATKOWSKI, cytuję: „W nawiązaniu do projektu 

tej uchwały ja tylko chciałbym państwu zwrócić uwagę na ja jedną rzecz i proszę 

o wyświetlenie projektu tej uchwały, konkretnie § 2. Dopisalibyśmy tylko dla 

precyzyjności jedno słowo w § 2 ust. 2 tutaj, gdzie w tej chwili jest „Konińskie Karty 3+ 

wydane przed 1 stycznia 2023...” dopiszmy „Konińskie Karty Rodziny 3+...”, bo taka jest 

nazwa prawidłowa tego programu. I analogiczna poprawka będzie w projekcie 

uchwały, gdzie mówimy o Konińskiej Karcie Seniora, dopiszemy „Konińskiej Karty 

Seniora...”.” 

Członkowie Komisji Rodziny i Spraw Społecznych nie mieli innych uwag do projektu 

uchwały. 

Wynikiem głosowania –7 radnych „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” – Komisja 

Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr 569 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie 

przyjęcia Programu Konińska Karta Rodziny 3+. 

Pkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 497 Rady 

Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu 

Konińska Karta Seniora (druk nr 886). 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI powiedział, 

cytuję: „Myślę, że część naszej dyskusji, którą żeśmy przeprowadzili wcześniej w jakimś 

sensie powiązana jest również z tematyką, którą będziemy w tym momencie omawiać. 

Zatem od razu przejdźmy do pytań, jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości. Myślę, że 

część tych wątpliwości już zostało wypowiedzianych, padły konkretne odpowiedzi. Jeśli 

ktoś z państwa chciałby w sposób specjalny nad projektem tej uchwały się pochylić 

i ewentualnie skomentować, zadać pytanie. Bardzo proszę.” 

Członkowie Komisji Rodziny i Spraw Społecznych nie mieli uwag do projektu uchwały. 

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

Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr 497 Rady Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia 

Programu Konińska Karta Seniora. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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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 


	Protokół Nr 49/2022 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
	Protokół Nr 47/2022 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
	Protokół Nr 48/2022 Komisji Praworządności
	Pkt 4 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
	a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 903),
	b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2022-2025 (druk nr 904).
	Pkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina (druk nr 878).
	Pkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 569 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Konińska Karta Rodziny 3+ (druk nr 885).
	Pkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 497 Rady Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Konińska Karta Seniora (druk nr 886).


