
BR.0002.2.7.2019 

PROTOKÓŁ Nr X/2019 

z obrad X SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 8 lipca 2019 roku 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie, przy ul. Wiosny Ludów 6. 

Sesja trwała od godz. 12.00 do godz. 12.15. 

W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta Konina 

Piotr KORYTKOWSKI, Zastępca Prezydenta Miasta Konina Paweł ADAMÓW, 

Zastępca Skarbnika Miasta Kazimierz LEBIODA, kierownicy wydziałów Urzędu 

Miejskiego, dyrektorzy i prezesi podległych jednostek organizacyjnych miasta 

i spółek miejskich, komendanci służb miejskich oraz przedstawiciele lokalnych 

mediów. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Otwarcia X sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) - dokonał 

Przewodniczący Rady Miasta Konina – radny WIESŁAW STEINKE. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Sesję zwołałem na wniosek 12 radnych, zgodnie 

z ustawą o samorządzie gminnym, w terminie przewidzianym ustawą w ciągu 7 dni, 

zgodnie z porządkiem obrad, który wnioskodawcy proponują. Przekazuję 

prowadzenie sesji mojemu zastępcy - wiceprzewodniczącemu Tadeuszowi 

Wojdyńskiemu, ze względu na proponowany porządek obrad.” 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Zgodnie z § 24 

ustęp 2 Statutu Miasta Konina, wyznaczam na sekretarza obrad dzisiejszej sesji 

radnego Marka Cieślaka. 

Państwo radni otrzymali porządek obrad na dzisiejszą sesję drogą elektroniczną. 

Nastąpiła nowa okoliczność, Pan przewodniczący złożył rezygnację z funkcji 

przewodniczącego Rady Miasta Konina i udzielam mu głosu.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „W poczuciu odpowiedzialności za miasto i jego 

mieszkańców, składam rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Konina. 

Nakazuje mi to również szacunek do powierzanej mi wielokrotnie funkcji w obliczu 

aktualnej nagonki politycznej, wpisującej się w trwającą kampanię wyborczą do 

parlamentu. 

Pragnę serdecznie podziękować radnym czterech kadencji, którzy wybierali mnie 

wielokrotnie w głosowaniu tajnym na stanowisko przewodniczącego rady miasta. 

Było to i nadal pozostaje wyrazem zaufania do mojej osoby i kompetencji 

niezbędnych do sprawowania tej funkcji. 

Dziękuję bardzo moim zastępcom, z którymi współpraca na przestrzeni lat układała 

się bardzo dobrze bez względu na różnice partyjne.  
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Nie mniej serdecznie dziękuję kolejnym prezydentom miasta, z którymi miałem 

możliwość współpracować. Mogę śmiało powiedzieć, że mimo różnic politycznych, 

zawsze dążyliśmy do harmonijnej współpracy dla dobra miasta i jego mieszkańców. 

Wykonaliśmy wspólnie kawał dobrej roboty, którą mieszkańcy doceniają i pamiętają.  

Dziękuję wreszcie sekretarzowi, skarbnikowi miasta oraz kierownikom wydziałów 

oraz wszystkim pracownikom samorządowym i działaczom organizacji 

pozarządowych za wieloletnią współpracę i działalność na rzecz dobra wspólnego. 

Szczególne słowa podziękowania kieruję do pracowników Biura Rady Miasta z Panią 

kierownik Hanną Bryska na czele. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że dobrze 

nam się razem pracowało.  

Publiczna służba, którą wykonywałem ponad 12 lat była dla mnie prawdziwym 

zaszczytem. Udało mi się w tym czasie znacząco usprawnić pracę rady poprzez 

wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego systemu 

głosowania. Dzięki tym innowacjom praca Rady Miasta Konina na sesjach i w 

komisjach wygląda bardzo sprawnie. Mam poczucie dobrze wykonanej roboty. 

Dziękuję bardzo moim wyborcom, którzy w każdych wyborach dają mi powody do 

ogromnej satysfakcji za sprawą poparcia, które każdorazowo otrzymuję. Jest to dla 

mnie 

potwierdzeniem wysokiej oceny moich kwalifikacji oraz sposobu wykonywania 

mandatu radnego. Będę nadal wyrażał oczekiwania mieszkańców oraz moich 

wyborców, gdyż wiem, że tego ode mnie oczekują. Jednocześnie proszę o przyjęcie 

mojej rezygnacji z powierzonej funkcji. 

W związku z tym przedkładam radzie stosowny projekt uchwały, który w myśl ustawy 

o samorządzie gminnym daje pierwszeństwo przed wnioskiem o odwołanie 

przewodniczącego. To jest moje święte prawo. Państwo możecie przyjąć moją 

rezygnację bądź też nie, ona i tak będzie skuteczna. Jeszcze raz wszystkim 

serdecznie dziękuję. Rezygnuję z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Konina.” 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Dziękuję Panu 

przewodniczącemu, wobec tego do proponowanego porządku obrad proponuję 

wprowadzić punkt 2 – przyjęcie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta 

Konina. Czy są uwagi?” 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Mam pytanie 

formalne, rozumiem oczywiście sytuację, w której żeśmy się znaleźli, natomiast 

prosiłbym o wyjaśnienie radcę prawnego. Nie ma radcy i tu może być problem. 

Pytanie jest następujące, ponieważ ustawa o samorządzie gminnym w art. 20 pkt. 4 

mówi, że do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 

stosuje się przepis ust. 1a, z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda 

wnioskodawcy. W związku z tym, my w tym momencie zmieniamy porządek obrad 

i tutaj powstaje pewnego rodzaju kolizja. Tak mnie się wydaje. Proszę o wyjaśnienie, 

jeśli można, jeśli można inaczej proszę o uzasadnienie.” 
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Przewodniczący rady, cytuję: „Oczywiście ten zapis jest mi znany. Państwo możecie 

się na to zgodzić lub też nie. Ja bardzo grzecznie o to proszę, ponieważ tak czy 

inaczej, moja rezygnacja jest skuteczna i o tym Państwo powinniście wiedzieć. Czy 

Państwo przyjmiecie uchwałę czy nie, to jest moje święte prawo i nic z tym Państwo 

nie możecie zrobić. Bardzo proszę o uszanowanie mojej woli i przyjęcie tego punktu 

porządku obrad. Jeśli jest potrzeba taka, zgadzam się z tym wnioskiem 

przegłosowania tego, to bardzo proszę możemy przyjęcie tego punktu porządku 

obrad przegłosować i on będzie pierwszy. Jeśli Państwo macie taką wolę, to bardzo 

proszę, możemy poddać pod głosowanie tą zmianę w porządku obrad. Pan 

przewodniczący słusznie zauważył, że jest taki zapis.” 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Wobec tego 

przegłosujmy tę zmianę w porządku obrad.” 

Stosunkiem głosów: 18 radnych „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina przyjęła zmianę w porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 

przewodniczącego Rady Miasta Konina (druk nr 181). 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „To przejdźmy 

teraz w tym układzie do głosowania uchwały o przyjęciu rezygnacji z funkcji 

przewodniczącego Rady Miasta Konina.” 

W wyniku jednomyślnego głosowania 23 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady 

Miasta Konina. 

Uchwała Nr 170 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) powołania przewodniczącego Rady Miasta Konina 

(druk nr 178). 

b) zmiany Uchwały Nr 2 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 

2018 roku w sprawie ustalenia liczby wybieranych 

Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina (druk nr 179). 

c) wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina 

(druk nr 180). 

Wiceprzewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Wobec tego kolejny punkt 

porządku obrad tj. powołanie przewodniczącego Rady Miasta Konina. A co na to 

mówią przepisy? W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub 

wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji 

nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. A w naszym 

statucie w § 11 jest zapis, że w przypadku odwołania lub rezygnacji z funkcji bądź 

wygaśnięcia mandatu przewodniczącego rady lub jednego z wiceprzewodniczących 

rady przed upływem kadencji, rada na swojej najbliższej sesji dokonuje wyboru na 

wakujące stanowisko, wobec tych zapisów na dzisiejszej sesji nie będziemy 

dokonywać wyboru przewodniczącego, bo byłoby to niezgodnie ze statutem 

i zapisami ustawy.” 

4. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miasta Konina. 

Wiceprzewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Wobec tego zamykam 

sesję, dziękuję bardzo za udział.” 

Obradom przewodniczył  

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz WOJDYŃSKI 

Protokołowało: 

Biuro Rady Miasta Konina 
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