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BR.0002.2.7.2020 

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2020 

z obrad XXVII SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 29 lipca 2020 roku. 

Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

(zdalny tryb obradowania).  

Przewodniczący Rady Miasta Konina Tadeusz Wojdyński prowadził sesję  

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

Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 12.00. 

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

KORYTKOWSKI, Zastępca Prezydenta Miasta Konina Witold NOWAK, Skarbnik 

Miasta Kazimierz LEBIODA, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz 

przedstawiciele lokalnych mediów. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Otwarcia XXVII sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 

marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - dokonał przewodniczący Rady Miasta 

Konina – radny TADEUSZ WOJDYŃSKI. 

Przewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Sesja odbywa się 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 

obradowania). W związku z tym dyskusja i głosowanie odbywać się będą poprzez 

system informatyczny.  

Przypominam, że chęć zabrania głosu w dyskusji zgłaszać będą Państwo poprzez 

wpisanie takiej woli na czacie. W taki sam sposób będą przeprowadzane głosowania. 

Transmisja sesji online odbywa się na dotychczasowych zasadach. 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miasta Konina informuję, że zgodnie z art. 20 

ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - obrady są 

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

www.konin.pl 

Państwa uczestnictwo w obradach sesji Rady Miasta Konina jest w pełni dobrowolne. 

Podczas uczestniczenia w sesji mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, 

w tym wizerunek, na co Prezydent Miasta Konina, będący administratorem danych 

osobowych nie musi uzyskiwać Państwa zgody. 

Obecnie wyczytam nazwiska państwa radnych według listy obecności.  

Proszę o potwierdzenie swojego udziału w zdalnych obradach.”  
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Przewodniczący Rady Miasta Konina Tadeusz WOJDYŃSKI wyczytał radnych 

według listy obecności. 

Radni potwierdzili swoją obecność. 

Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi 

kworum do podejmowania uchwał. 

Z uwagi na zdalny tryb obrad przewodniczący rady miasta Tadeusz WOJDYŃSKI 

pełnił funkcję sekretarza obrad. 

Przewodniczący rady, cytuję: „W zawiadomieniu o zwołaniu dzisiejszej sesji 

przekazałem państwu radnym ustalony porządek obrad wraz z materiałami. 

W dniu 28 lipca br. otrzymali państwo wniosek Prezydenta Miasta Konina 

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego (druk nr 403). Proponuję 

uzupełnienie porządku obrad o powyższy projekt uchwały w punkcie 14. 

Przypominam, iż rada może wprowadzić zmiany w ustalonym porządku obrad – 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu – o czym stanowi zapis 

artykułu 20 ustęp 1a ustawy o samorządzie gminnym. 

Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w sprawie porządku obrad?  

Do porządku obrad radni nie mieli uwag.  

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, 

uzupełniony w punkcie 14 o druk nr 403. 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina przyjęła 

proponowany porządek obrad. 

Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Złożenie ślubowania przez nowego radnego. 

3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Nie ma 

edukacji bez relacji” w ramach Programu Erasmus+ (druk nr 398). 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 401); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 

(druk nr 402). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli 

kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2019 r. (druk nr 394). 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Planu adaptacji 

do zmian klimatu dla Miasta Konina” (druk nr 395). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia kompleksowej 

„Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 

2021 – 2024” (druk nr 396). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (druk nr 392). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (druk nr 393). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie zarządzania mieszkaniowym 

zasobem Miasta Konina,  lokalem Skarbu Państwa oraz lokalami 

mieszkalnymi wynajmowanymi przez Miasto od innych właścicieli w celu 

zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej 

(druk nr 397). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 542 Rady Miasta Konina 

z dnia 26 października 2005 roku w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Osada (druk nr 399). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 380 Rady Miasta Konina 

z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 

(druk nr 400). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 

interesu prawnego (druk nr 403). 

15. Wnioski i zapytania radnych. 

16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

17. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta Konina. 

Rada przystąpiła do realizacji ustalonego porządku obrad. 

2. Złożenie ślubowania przez nowego radnego.   

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt, to złożenie ślubowania przez pana 

Bartosza Małaczka. Odczytam teraz państwu Postanowienie Nr 144/2020 Komisarza 

Wyborczego w Koninie I z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie obsadzenia mandatu 

radnego.  
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Przewodniczący rady poprosił wszystkich o powstanie i odczytał Rotę Ślubowania 

następującej treści:  

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 

dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” 

Pan radny Bartosz Małaczek wypowiedział słowa, cytuję: „Ślubuję. Tak mi dopomóż 

Bóg.” 

Przewodniczący rady poinformował, że radny dopełnił ustawowego obowiązku 

i został uzupełniony skład rady.”  

3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie 

międzysesyjnym. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu 

porządku obrad. Treść sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta Konina państwo 

radni otrzymali drogą elektroniczną.  

Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos?” 
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Nie było zgłoszeń i uwag do sprawozdania. 

Wobec tego przewodniczący rady poinformował, że rada przyjęła sprawozdanie  

z pracy Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie międzysesyjnym. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn.: „Nie ma edukacji bez relacji” w ramach Programu 

Erasmus+ (druk nr 398). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Nie ma edukacji bez relacji” 

w ramach Programu Erasmus+ - druk nr 398. 

Proszę przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o przedstawienie 

wypracowanej opinii do omawianego projektu uchwały.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie 13 głosami „za” 

przyjęła projekt uchwały – druk nr 398.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Nie ma edukacji bez relacji” 

w ramach Programu Erasmus+. 

Uchwała Nr 381 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 401), 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na 

lata 2020-2023 (druk nr 402). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to rozpatrzenie 

projektów uchwał w sprawie: zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok – druk nr 

401 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-

2023 – druk nr 402.  

Proszę przewodniczącego Komisji Finansów o przedstawienie wypracowanej opinii 

do omawianych projektów uchwał.” 
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Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 

uchwały druk nr 401 – zmiany w budżecie miasta Konina na 2020 rok oraz projekt 

uchwały druk nr 402 – zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina 

omawiała Komisja Finansów. W wyniku głosowania 7 głosami „za” przy 3 

„wstrzymujących się” komisja zaopiniowała pozytywnie druk nr 401. W wyniku 

głosowania druk nr 402 został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”, przy 4 

głosach „wstrzymujących się”.” 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

Do projektów uchwał radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

DRUK Nr 401  

Wynikiem głosowania: 12 radnych „za”, 0 „przeciw”, 11 „wstrzymujących się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie 

miasta Konina na 2020 rok.  

Uchwała Nr 382 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

DRUK Nr 402 

Wynikiem głosowania: 12 radnych „za”, 0 „przeciw”, 11 „wstrzymujących się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023.   

Uchwała Nr 383 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznych 

wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej 

Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. 

z o.o. w Koninie za 2019 rok (druk nr 394). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty 

całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Sp. z o.o. w Koninie za 2019 rok - druk nr 394. 

Proszę przewodniczącego Komisji Finansów o przedstawienie wypracowanej opinii 

do omawianego projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu z Komisją 

Infrastruktury.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 

uchwały – druk nr 394 omawiały Komisje Finansów i Infrastruktury. Projekt omówił na 

posiedzeniu kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafał Oblizajek. W wyniku 

głosowania 9 radnych „za” i 1 radny „wstrzymujący się” od głosowania komisje 

zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 
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Wynikiem głosowania: 22 radnych „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu 

Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2019 rok. 

Uchwała Nr 384 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

„Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina (druk nr 395). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla 

Miasta Konina - druk nr 395. 

Proszę przewodniczącego Komisji Finansów o przedstawienie wypracowanej opinii 

do omawianego projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu z Komisją 

Infrastruktury.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 

uchwały – druk nr 395 omawiały Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury. Projekt 

uchwały omówiła kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Elżbieta Niewiadomska. 

Uwagi do projektu uchwały miał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek 

Waszkowiak. W wyniku głosowania 9 głosami „za” druk nr 395 został zaopiniowany 

pozytywnie.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Cieszę się z tej uchwały i rozumiem jej 

potrzebę, ale jednocześnie uważam, że należy na sesji powtórzyć to, co padło na 

komisji odnośnie tego, że urząd już ten plan adaptacyjny przygotowuje. Ja rozumiem, 

że ta uchwała jest potrzebna, w związku ze staraniem się o ogromne fundusze 

norweskie. Chylę czoła przed wszystkimi urzędnikami, którzy wykonują ogromną 

pracę, w celu pozyskania tych funduszy, jednak uważam, że rada miasta jako organ 

została przez pana prezydenta pominięta i dziwię się, że przystąpiono do prac nad 

tym projektem bez tej uchwały kierunkowej, którą dzisiaj podejmujemy, więc jest to 

działanie wsteczne i jednocześnie rozumiem potrzebę tego działania i tutaj zwracam 

się do urzędników z wyrazami szacunku za pracę, która jest wykonywana 

w pozyskiwaniu funduszy norweskich. Pragnę przypomnieć o tym, że w ramach 

Komisji Infrastruktury powołaliśmy Zespół dla klimatu, który wypracował pewien 

swoisty apel i tam razem z młodzieżą, razem z radnymi, którzy byli w to 

zaangażowani i ten apel niestety gdzieś nam zaginął, nie podejmowaliśmy, a tam też 

była perspektywa stworzenia takiego planu adaptacji do zmian klimatycznych, więc 

cieszę się, że dzisiaj te wszystkie działania i w związku z tym apelem i w związku z tą 

uchwałą i podejmowanym działaniem przez urząd miejski grają w jedną całość.” 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Rzeczywiście to, 

co padło na komisji, być może rzeczywiście takie wrażenie jest, że pominęliśmy radę, 

lecz nie chciałbym, żebyście państwo radni brali to do siebie tak bardzo. Biorąc pod 

uwagę to, że chodzi o przyspieszenie prac, związanych z przygotowaniem tego 
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strategicznego i bardzo ważnego dokumentu dla miasta Konina zostały prace 

rozpoczęte wcześniej. Oczywiście ten dokument jest pewną formalnością, która daje 

możliwość urzędnikom rozpoczęcia tychże prac. Ja nie wyobrażam sobie oczywiście, 

że radni mogliby być przeciwni tym wyzwaniom miasta, które nas czekają, dlatego 

też rozpoczęcie prac już nastąpiło, co nie znaczy, że my w jakikolwiek sposób 

bagatelizujemy państwa radnych opinie. Po prostu my jako Miasto zaczęliśmy 

wcześniej te działania, aby przyspieszyć prace. Dzisiaj przychodzimy do państwa, by 

formalnie rozpocząć tę pracę nad stworzeniem tego strategicznego dokumentu.” 

Głos zabrał radny Bartosz MAŁACZEK, cytuję: „Chciałbym podziękować panu 

prezydentowi za inicjatywę właśnie tego stworzenia w Koninie planu adaptacji do 

zmian klimatu, ponieważ miasto wcale nie było do niego zobligowane. Stworzeniem 

planu adaptacji do zmian klimatu były zobowiązane miasta powyżej 100 tysięcy 

mieszkańców, dlatego cieszę się, że wychodzimy z taką inicjatywą, która pomoże 

nam tylko pozyskiwać zewnętrzne środki finansowe.” 

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

Wynikiem głosowania: 22 radnych „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” 

od głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina.  

Uchwała Nr 385 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

kompleksowej „Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Miasta Konina na lata 2021-2024” (druk nr 396). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia kompleksowej „Aktualizacji Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2021-2024 - druk nr 396.  

Proszę przewodniczącego Komisji Finansów o przedstawienie wypracowanej opinii 

do omawianego projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu z Komisją 

Infrastruktury.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Komisja 

Finansów i Komisja Infrastruktury omawiała projekt uchwały zawarty w druku nr 396. 

Projekt uchwały omówiła kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Elżbieta 

Niewiadomska. Po dyskusji w wyniku głosowania 10 radnych „za” Komisja Finansów 

i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 
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W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia kompleksowej „Aktualizacji Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2021-2024”. 

Uchwała Nr 386 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (druk nr 

392). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie zamiany nieruchomości - druk nr 392. 

Proszę przewodniczącego Komisji Finansów o przedstawienie wypracowanej opinii 

do omawianego projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu z Komisją 

Infrastruktury.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 

uchwały – druk nr 392 omawiały Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury. Projekt 

uchwały omówił kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz 

Jakubek. 9 głosami „za”, przy 1głosie  „wstrzymującym się” komisje pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zamiany nieruchomości – obręb Przydziałki, Chorzeń, Starówka.  

Uchwała Nr 387stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (druk nr 

393). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały 

w sprawie nabycia nieruchomości - druk nr 393. 

Proszę przewodniczącego Komisji Finansów o przedstawienie wypracowanej opinii 

do omawianego projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu z Komisją 

Infrastruktury.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 

uchwały - druk nr 393 omawiała Komisja Finansów i Komisja infrastruktury. 

W głosowaniu 10 głosami „za” komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie nabycia nieruchomości - obręb Międzylesie. 
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Uchwała Nr 388 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie 

zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina, lokalem 

Skarbu Państwa oraz lokalami mieszkaniowymi wynajmowanymi 

przez Miasto od innych właścicieli w celu zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej (druk nr 397). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały 

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. w Koninie zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina, lokalem 

Skarbu Państwa oraz lokalami mieszkaniowymi wynajmowanymi przez Miasto od 

innych właścicieli w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty 

samorządowej - druk nr 397.  

Proszę przewodniczącego Komisji Finansów o przedstawienie wypracowanej opinii 

do omawianego projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu z Komisją 

Infrastruktury.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 

uchwały – druk nr 397 na Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury omówiła kierownik 

Wydziału Spraw Lokalowych Maria Radoch. Po dyskusji w jednomyślnym głosowaniu 

10 radnych „za” komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. w Koninie zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina, lokalem 

Skarbu Państwa oraz lokalami mieszkaniowymi wynajmowanymi przez Miasto od 

innych właścicieli w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty 

samorządowej.  

Uchwała Nr 389 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 542 

Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2005 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Konina – Osada (druk nr 399). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

skargi na Uchwałę Nr 542 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2005 roku 
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – 

Osada - druk nr 399.” 

Proszę przewodniczącego Komisji Infrastruktury o przedstawienie wypracowanej 

opinii do omawianych projektów uchwały.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 

uchwały – druk nr 399 omawiały Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury. 

W jednomyślnym głosowaniu 10 radnych „za” projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

skargi na Uchwałę Nr 542 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2005 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – 

Osada. 

Uchwała Nr 390 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 380 

Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie 

nieodpłatnego nabycia nieruchomości (druk nr 400). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

skargi na Uchwałę Nr 380 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 roku 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości - druk nr 400.  

Proszę przewodniczącego Komisji Finansów o przedstawienie wypracowanej opinii 

do omawianego projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu z Komisją 

Infrastruktury.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 

uchwały – druk nr 400 omawiany była na posiedzeniu Komisji Finansów i Komisji 

Infrastruktury. Komisja 9 głosami „za” projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W głosowaniu nie uczestniczył radny Sławomir Lachowicz.  

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

skargi na Uchwałę Nr 380 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 roku 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 
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Uchwała Nr 391 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do 

usunięcia naruszenia interesu prawnego (druk nr 403). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa - druk nr 403. 

Proszę Prezydenta Miasta Konina o przedstawienie projektu uchwały.” 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Ten punkt dotyczy 

wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego, który wpłynął 13 lipca do 

urzędu, a dotyczy to Uchwały Nr 729 Rady Miasta Konina sprzed ponad 18 lat, 

uchwały z 22 kwietnia 2002 roku. Dotyczy ta uchwała planu zagospodarowania 

przestrzennego dotyczącego Laskówca, a konkretnie ul. Grójeckiej. Wnioskodawcy, 

gdyż jest to małżeństwo, zarzucają naruszanie interesu prawnego, związanego 

chociażby z możliwością wybudowania na działce tylko jednego budynku. 

Kwestionowany jest również spad dachów, jak i również to, że w planie zapisane 

jest, aby były ogrodzenia wyłącznie ażurowe, bo ci mieszkańcy chcą wybudować 

betonowy płot. Kwestionowana jest linia zabudowy, czyli chcą przesuwać tę linię 

zabudowy w stosunku do tego, co ponad 18 lat temu zostało uchwalone w planie. 

Dlatego też, biorąc pod uwagę, że tutaj rozpatrzyliśmy to wspólnie z Wydziałem 

Urbanistyki i Architektury jako rzecz niekorzystną dla miasta, dlatego też państwu 

radnym zaproponowaliśmy głosowanie, związane z uznaniem tego wezwania jako 

nieuzasadnione. Wczoraj otrzymaliście państwo wszelkie dokumenty. Mam nadzieję, 

że była możliwość zaznajomienia szczegółowego z wezwaniem i z naszym 

uzasadnieniem.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

Wynikiem głosowania: 14 radnych „za”, 0 „przeciw”, 9 „wstrzymujących się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia wezwania 

do usunięcia naruszenia interesu prawnego.  

Uchwała Nr 392stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

15. Wnioski i zapytania radnych 

16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

Kolejny punkt porządku obrad to wnioski i zapytania radnych.  

Informuję, że drogą elektroniczną przekazałem państwu treść interpelacji oraz 

odpowiedź Prezydenta Miasta Konina na interpelacje: 

- radnej Emilii Wasielewskiej w sprawie współpracy miasta Konina z uczelniami 

w zakresie nowoczesnych technologii i smart city, 
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- radnego Jakuba Eltmana w sprawie wyłączenia latarni w Koninie na czas 

pandemii koronwirusa. 

Informuję, że zgodnie z § 23 pkt. 7 Statutu Miasta Konina nad odpowiedzią 

na interpelację może być przeprowadzona krótka dyskusja. 

Nie było innych interpelacji radnych, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym. 

Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos?” 

Głos zabrała radna Emilia WASIELEWSKA, cytuję: „Chciałam się zapytać 

o możliwość utwardzenia odcinka 240 metrów ul. Grójeckiej w stronę Warty. Zgodnie 

z otrzymaną korespondencją, kierowaną przez mieszkańców osiedla Grójec. Mam 

nadzieję, że temat jest panu znany. 

Chciałabym nawiązać do interpelacji w zakresie nowoczesnych technologii smart 

city. Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania, które mam wrażenie zostały 

pominięte w odpowiedzi: Czy władze Konina planują w najbliższym czasie 

zacieśnienie współpracy w szczególności w zakresie implementacji nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych? Jeśli tak, to z jakimi podmiotami i jakie rozwiązania 

smart są planowane? Czy władze miasta planują wdrożenie specjalnej 

długoterminowej współpracy z podmiotami, których dorobek mógłby przynieść 

wymierne korzyści i unowocześnić nasze miasto? Dodatkowo proszę o podanie czy 

i jakie rozwiązania smart nasze miasto już posiada?” 

Głos zabrał radny Bartosz MAŁACZEK, cytuję: „Wszyscy wiemy, jak sport jest ważny 

dla młodzieży i ta aktywność fizyczna, dlatego chciałem się zapytać o efekty 

ostatniego spotkania pani dyrektor Ewy Kulczyńskiej w Ministerstwie Sportu. Na 

spotkaniu był również obecny Pan radny Jacek Kubiak, więc chciałbym dowiedzieć 

się, jakie były efekty tego spotkania, czy te 70% dofinansowania, o którym pisało się 

w niektórych mediach Miasto już uzyskało, czy to są tylko obietnice Ministerstwa 

Sportu, ewentualnie, jeżeli te środki Miasto pozyska, czy rozglądamy się za jakimiś 

innymi zewnętrznymi środkami finansowymi, bo jak wiemy, z budżetu ciężko będzie 

dopłacić pozostałą kwotę?” 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuje: „Mam kilka spraw, jedna dotyczy 

mojego wniosku z poprzedniej sesji z 24 czerwca. Składałem wniosek o naprawę 

chodników przy ul. Armii Krajowej, czyli na popularnie zwanym nam Hajmacie. 

Wygląda to tak z odpowiedzi Pana prezydenta, że dowiedziałem się razem 

z mieszkańcami o koszcie przebudowy tych chodników, że jest to około 145 tys. zł 

i to, że chodnik leży też częściowo na terenach wspólnoty mieszkaniowej. Niestety 

przekazałem tę informację mieszkańcom. Jest bardzo duże rozczarowanie, bo w tej 

odpowiedzi Pan prezydent absolutnie nie odpowiedział nic, na temat tego. co tam 

ewentualnie można byłoby zrobić naprawczo. Tam naprawdę można sobie wybić 

zęby, a mieszka tam dużo ludzi. Wydaje mi się, że ta odpowiedź jest niepełna 

i proszę o odpowiedź powtórną. Znam już koszty, wiemy inne szczegóły, ale co 

Miasto może zrobić i co zrobi w tej sprawie, bo niestety mieszkańcy oczekują innej 

odpowiedzi. Musiałem im taką odpowiedź przekazać.  

Druga sprawa, też na sesji 24 czerwca prosiłem o weryfikację zdalnego nauczania 

w konińskich szkołach. Otrzymałem odpowiedź, taką dosyć szeroką ankietę pod 
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nazwą: Dobre i słabe strony zdalnej nauki. Raport sporządzony na terenie miasta 

Konina. Panie prezydencie jest to obszerny dokument i tam wszystkie bolączki się 

pojawiły, zarówno rodziców, jak i uczniów i nauczycieli. Z tym, że jest to bardzo 

obszerny raport, można go na różne sposoby oceniać, wykorzystywać, ale wydaje mi 

się, że cały czas najważniejszą sprawą będzie to, żeby ta oferta zdalnego nauczania 

była dostępna dla wszystkich bezproblemowo w momencie, kiedy uczeń dysponuje 

laptopem lub tabletem, bo to było clou tego wniosku, że spora część dzieci mając 

sprzęt, mając oprogramowanie nie mogła skorzystać z lekcji zdalnych, ponieważ te 

lekcje nie były prowadzone i tak było w wielu szkołach, więc myślę, że to jest duże 

wyzwanie, ale jeszcze mamy czas.  

Biorąc pod uwagę to, co dzieje się w mediach, już mówi się wyraźnie o drugiej fali 

wirusa, jeżeli będzie na pewno szkoły będą zamknięte i będzie zdalne nauczanie, 

więc poprzedni rok, to były strajki nauczycieli, gdzie dzieci bardzo straciły, jeśli 

chodzi o poziom nauczania. W tym roku niestety ten wirus, gdzie dzieci nadal tracą 

i jeśli trzeci rok będzie taki, to niestety nie będzie to wyglądało chyba dobrze dla 

dzieci i dla młodzieży, więc zróbmy wszystko, żeby te lekcje zdalne we wszystkich 

szkołach w ten sam sposób, na tych samych zasadach się odbywały. Myślę, że nie 

powinno być tutaj problemu.  

Trzeci temat dotyczy likwidacji sieci cieplika, rur w Starym Koninie, a konkretnie na 

Wale Tarejwy. Tu, kiedy już dojeżdżamy do ślimaka, do wiaduktu, a po prawej 

stronie mamy Błonia przy Wale Tarejwy zostały wycięte rury i te rury nie zostały 

zaślepione i sterczą takie niezaślepione, tam może wlecieć ptak, wejść zwierzę, 

mogą wejść dzieci, mogą wejść dorośli, może się coś stać, nie potrafię sobie 

wyobrazić w tym momencie co, ale pomysłów może być dużo, więc wydaje mi się, że 

ci, którzy to zrobili, powinni jak najszybciej, ci którzy wykonują te prace likwidacji tych 

rur, powinni tutaj zaślepić je.  

Kolejny temat też dotyczący właśnie tych rur, to jest odcinek między ul. Solną 

a ul. Pawłówek, tam również idą linie, idzie linia cieplika i tam były te rury 

przebudowywane, ocieplenie było wymieniane, nie wiem, bo ja już zobaczyłem 

sytuację zastaną. Zostało częściowo zdjęte ocieplenie i zostało zrobione tak 

niechlujnie, że ta cała wata, to całe ocieplenie przez kilka  dni latało po drodze takiej 

zwykłej, takim dukcie i okolicznych polach i leciało również na działki, więc taka 

prośba, jeżeli jako Miasto likwidujemy takie stare rury lub zmieniamy ocieplenie, żeby 

ci, którzy to wykonują, zrobili to odpowiednio, bo później ja nawet idę, bo to mój rejon 

zamieszkania i jestem zaczepiany przez ludzi, więc panie prezydencie muszę to 

zgłosić i muszę to zgłosić jako wniosek radnego.” 

Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Do 10 sierpnia samorządy mogą 

składać wnioski o wsparcie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ja wiem, 

że potrzeb i pomysłów na wydatkowanie tych pieniędzy, będzie przeszło 10 mln zł 

i potrzeb jest dużo w mieście, ale ja proszę o poważne rozważenie mojego 

wskazania, aby część tych pieniędzy, znaczną część przeznaczyć na remont ul. 

Jana Pawła II, też nie w całości, ponieważ całość inwestycji tj. plus-minus 15 mln zł, 

więc zabrakłoby tych funduszy, ale na połowę tej inwestycji, konkretnie od 

skrzyżowania Jana Pawła II z ul. Portową do mostu nad Kanałem Warta-Gopło.  
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Inwestycja ta jest z roku na rok przesuwana z braku funduszy, a jak wiemy, Miasto 

nie może tutaj upominać się, wnioskować o dofinasowanie z funduszu dróg 

samorządowych, bo jest to droga wojewódzka i nie podlega temu projektowi, więc 

byłaby tu duża szansa, aby wreszcie po latach tę inwestycję wykonać. Tutaj też 

godny uwagi jest fakt, że na tym odcinku, w tym roku będą realizowane dwa projekty 

z KBO, mianowicie bezpieczne przejście dla pieszych i ścieżka rowerowa, która 

będzie rozpoczynała się już na moście, więc byłoby to nawet takie wskazanie, że 

byłaby to taka inwestycja kompatybilna, że byłaby za jednym zamachem wykonana 

inwestycja. Bardzo proszę o takie rozważenie tych funduszy. 

Drugie jeszcze zapytanie, chociaż to jest może bardziej do pana przewodniczącego 

rady miasta, czy planowany jest powrót do obradowania tradycyjnego, stacjonarnego 

obradowania sesji rady miasta?” 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Poprosiłem o udzielenie 

w tej chwili głosu, ponieważ będę musiał opuścić salę sesyjną, bo udaje się do 

Starego Miasta na bardzo ważne spotkanie. Pozostaje na sali sesyjnej pan 

prezydent Witold Nowak i odpowie na państwa pytania, na te, na które będzie 

możliwość odpowiedzenia w tej chwili, natomiast szczegóły na państwa pytania 

zostaną zawarte w pismach, które zostaną do państwa skierowane i opracowane na 

podstawie tych pytań na dzisiejszej sesji. 

Odpowiadając pani Jaworskiej, jeżeli chodzi o kwestię przeznaczenia pieniędzy 

z bonu inwestycyjnego tj. 10.139 mln zł, powołałem zespół składający się 

z kierowników urzędu, który opracowuje w trybie bardzo pilnym, bo jest krótki czas, 

bo do 10 sierpnia musimy przygotować wniosek, aby móc te środki pozyskać, 

natomiast to nie jest taka sprawa łatwa, że my sobie wymyślimy coś i pieniądze 

zostaną przeznaczone. Jeśli chodzi o ul. Jana Pawła II, tak jak sama pani radna 

powiedziała, to jest kwota inwestycji zbyt duża, aby mogła mieścić się w kwocie 10 

mln zł. My będziemy rozpatrywali wszystkie te rzeczy, które możemy zrealizować, 

czyli są przygotowane projekty, jak i też być może pozwolenia na budowę. Dotyczy to 

wszystko projektów infrastrukturalnych, aczkolwiek związanych również i z tematami 

związanymi z chociażby sportem, kulturą. Będziemy rozpatrywali, zespół, który został 

powołany będzie przeglądał to, co jest możliwe do zrobienia. 

Jeśli chodzi o wypowiedź pana radnego Tomasza Nowaka, niezaślepione rury. 

Dziękuję za tę informację, nie zdawałem sobie z tego sprawy, natychmiast będzie 

interwencja w MPEC, aby zapobiec jakiemuś zdarzeniu.  

Jeśli chodzi o chodniki na ul. Armii Krajowej, odpowiedź jest taka, jaka mogła być. 

Wszystko rozbija się o pieniądze i jeśli my takie pieniądze znajdziemy, to ta naprawa 

chodników zostanie zrobiona, natomiast takich pieniędzy w ciasnym budżecie nie 

ma. Ja rozumiem, że satysfakcjonującą odpowiedzią byłoby to, że tak oczywiście 

zrobimy to za dwa miesiące, natomiast ja nie mogę takiej odpowiedzi dać, bo mamy 

szczupły jak doskonale sobie pan zdaje sprawę budżet. 

Jeśli chodzi o wypowiedź pana radnego Bartosza Małaczka dotyczącą wizyty 

w Ministerstwie Spotu, tutaj myślę, że będzie odpowiadał Pan Witold Nowak, ale 
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pewnie i Pan radny Kubiak, skoro uczestniczył w tym spotkaniu powinien zabrać 

głos.  

Jeśli chodzi o Panią radną Emilię Wasilewską - utwardzenie ul. Grójeckiej jest mi 

znane. Tutaj była interwencja również Pani radnej Jaworskiej w tej sprawie. Jest to 

kwestia utwardzenia destruktem, ale szanowni państwo destrukt jest odpadem, który 

należy zutylizować i póki prawo nie zostanie zmienione, a w tym momencie jest to 

piłka po stronie rządzących, żeby można było wykorzystywać ten materiał 

budowalny, a nie odpad do utwardzania chociażby dróg. Wszyscy samorządowcy na 

to czekamy. Nastąpi to utwardzenie. Sprawa jest przekazana do ZDM. Rozmawiałem 

z Panem z zastępcą dyrektora ZDM na ten temat. 

Jeśli chodzi o interpelację, jest mi przykro słyszeć to, że ona nie jest wyczerpująca. 

Ja jeszcze raz się przyjrzę z moim biurem tej interpelacji i odpowiedzi i pochylimy się, 

aby Pani radna była usatysfakcjonowana, jeśli chodzi o kwestie związane z miastem 

smart. 

Pozwolicie państwo, że państwa pożegnam i życzę wszystkiego dobrego, bo to okres 

wakacyjny i do następnego spotkania na następnej sesji.” 

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Skoro nie ma pana prezydenta, 

to i nie ma pytania. Pytanie było do pana prezydenta, chciałem wyjaśnić parę spraw, 

a pan prezydent może by nam radnym wyjaśnił. W tej chwili nie ma pana prezydenta 

i nie ma pytania.” 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „W sumie mógłbym powiedzieć to samo, 

co pan radny Lachowicz. Nie ma pana prezydenta Adamowa, nie ma pana 

prezydenta Korytkowskiego, ale nie mogę czekać. Jest zastępca prezydenta Witold 

Nowak. Panie prezydencie, zwracam się do Pana Witolda Nowaka. Zna Pan mnie 

bardzo dobrze od wielu lat, jak podchodzę do zadań inwestycyjnych w mieście. 

Skoncentruje się tylko na jednej rzeczy. Chodzi mi o aktualną przebudowę ul. Leśnej. 

W listach skierowanych w poprzedniej kadencji do rady miasta, po uchwaleniu planu 

na 2016 rok, jeżeli chodzi o dokumentację, jak również w kolejnych pismach, które 

były przekazywane po otrzymaniu środków od wojewody, we wrześniu ubiegłego 

roku, jak również w tym roku kolejnym, poruszyłem dwie sprawy, sprawę MPEC, 

która jest zrealizowana, za co bardzo dziękuję, za duży wkład i zaangażowanie 

MPEC, jak również posłów, ale pozostała jedna rzecz Panie prezydencie, chodnik po 

prawej stronie od kapliczki na wysokości budynku państwa Świerkowskich. 

W pismach przedstawiałem, że temat ten już zacząłem załatwiać w roku 2012, 

robiłem spotkania, pokazywałem w terminach z kim, w jakich dniach i praktycznie co 

zostało osiągnięte, czyli przez 8 lat - nic.  

Panie prezydencie, wejdę tutaj na swoje zapiski, które mam. 17 lutego 2020 roku 

spotkałem się z prezydentem Adamowem i Tadeuszem Jakubkiem i poruszyliśmy 

ten temat. Chodzi o sprawę 130 m2 na ul. Poznańskiej, aby zamienić ją na ul. Leśnej. 

Praktycznie na pytanie, kiedy, czy zostało wysłane jakieś pismo do wojewody przez 

pana prezydenta Adamowa, odpowiedź ze strony kierownika padła, że nie. Przez 5 

lat nie zostało nawet wysłane jedno zapytanie w tej sprawie.  
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Kolejne spotkanie w tym temacie miałem z panem prezydentem Adamowem, gdyż 

on się tymi sprawami praktycznie zajmował w dniu 22 czerwca 2020 roku. Spotkałem 

się między innymi w tym temacie z panem radnym sejmiku województwa 

wielkopolskiego Robertem Popkowskim, aby pomógł załatwić sprawę z wojewodą. 

Panie prezydencie temat jest można powiedzieć bardzo prosty. Jest tam plan 

zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje kolejny trzeci pas drogi krajowej 

w kierunku Chorznia od ronda miast partnerskich.  

Życzę wszystkim, aby żyli jak najdłużej i tego nie doczekali, bo ja tego pasa chyba 

nie doczekam. Wie o tym radny Robert Popkowski. To jest nierealne, niemożliwe 

i brak względów ekonomicznych z uwagi na to, że od wielu lat jest autostrada. Jest 

bardzo prosty temat do załatwienia. Przez 5 lat nie zostało wysłane pismo. Pan 

Robert Popkowski chętnie spotka się z wojewodą. On nie może tego robić jako 

pierwszy, on czeka na informację od pana prezydenta Pawła Adamowa, ewentualnie 

kogoś z urzędu, aby umówić się z wojewodą i przejąć te 130 m2 gruntu od wojewody 

i wtedy nastąpi zamiana z państwem Świerkowskimi i wtedy powstanie tak jak 

powinno być chodnik na całej długości ul. Leśnej po prawej stronie. 

Panie prezydencie w piśmie, które skierowałem w tym roku napisałem, że do 

Poznania nie jest daleko. Gdybym miał takie upoważnienie od pana prezydenta, ten 

temat już bym prawdopodobnie załatwił i dziwię się, że przez tyle lat prostej sprawy 

nie można załatwić. Nie będę dalej kontynuował, bo to nie ma sensu. Ja tylko 

powiem jedną rzecz, w lutym 2014 roku odbyła się olimpiada zimowa w Soczi. Rosja 

o nominacji i organizacji tej olimpiady dowiedziała się w lipcu 2007 roku. Przez 6,5 

roku potrafili zorganizować olimpiadę, pobudować można powiedzieć nowe miasto, 

zrobić wielką imprezę sportową, a my przez 5 lat, a informacje były już od mojej 

osoby od roku 2012 nie potrafimy załatwić, może nie to, że nie potrafimy, ale 

w urzędzie nie potrafi się załatwić przejęcia gruntu o wielkości 130 m2, aby załatwić 

jedną sprawę za jednym zamachem. Panie prezydencie proszę sobie to wziąć do 

serca i mam nadzieję, że to wszystko się po prostu uda.” 

Ad vocem głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuje: „Panie prezydencie, 

pan prezydent Korytkowski wspomniał, że koszt inwestycji, całej tej ulicy przekracza 

fundusze, które można uzyskać z tego wsparcia z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ja 

już to wspomniałam, być może to za mało wybrzmiało, że ja proszę o wykonanie 

połowy tej inwestycji, odcinka ul. Jana Pawła II. To byłby koszt ok. 7 mln zł, więc 

spokojnie można by się zmieścić i coś by jeszcze zostało. Uważam, że to byłaby 

bardzo duża szansa. Nie wiem, jakich już używać środków i argumentów. Chyba już 

pozostaje przykucie się do kaloryfera w Urzędzie Miejskim w formie protestu. 

Zapraszam na tę ulicę, żeby się przejechać i zobaczyć, w jakim stanie została ona 

zostawiona dla użytkowników Konina i nie tylko.” 

Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Ja ma do Pana prezydenta jedną 

prośbę. Ratujmy ul. Flisacką, bo po zimie nie będzie tam już nic. Tam trzeba albo 

z remontów bieżących połatać to porządnie albo położyć krótki dywanik, bo od 

dwóch lat też wspominam. Ja rozumiem, że pewnych środków nie ma, ale tam ludzie 

mieszkają na całej długości ul. Flisackiej, a na samym dole, to już naprawdę…”  
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Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuje: „Na te 

pytania, które zostały skierowane, tak jak powiedział Pan prezydent, na niektóre 

zdążył odpowiedzieć, ze względu na to ważne spotkanie w Starym Miejsce musiał 

wyjechać, natomiast chciałbym powrócić do tej pierwszej serii pytań, na które nie 

odpowiedział pan prezydent Piotr Korytkowski. Właściwie tam zostało jedno pytanie 

zadane przez pana radnego Tomasza Andrzeja Nowaka, dotyczące weryfikacji 

zdalnego nauczania. Chciałbym powiedzieć po pierwsze, że nie znam wielu 

samorządów w Polsce, które przystąpiły do takiej weryfikacji. Z mojego punktu 

widzenia, nazwałbym to po prostu tym, czym było, czyli zapytaniem tych uczestników 

całego procesu czyli dyrektorów i nauczycieli w szkołach jak i rodziców i dzieci, jak 

oni oceniają ten czas zdalnego nauczania. Miałem różne rozmowy, na różnych 

forach edukacyjnych, rozmawiałem nawet przez moment z panią premier Emilewicz, 

kiedy tu była i większość osób przyznaje i ja też jako rodzic, że system zdalnego 

nauczania jest porażką. Nie wyszedł ten system i można zaklinać rzeczywistość, 

można mówić, że w niektórych przestrzeniach, jeśli chodzi o dostępność do Internetu 

czy sprzętu, rzeczywiście te wyniki ankiet, które mamy, a które zawarliśmy w raporcie 

dostępnym na naszej stronie, do którego też odsyłam, pokazują, że tutaj większego 

problemu jeśli chodzi o nasz samorząd nie ma. Jest problem z tym, jak nauczyciele 

podeszli do tego zdalnego nauczania, jak realizowali te zajęcia, czy te zajęcia 

rzeczywiście były online, czy tego materiału nie było za dużo, bo to nie jest temat tej 

sesji, natomiast zachęcam państwa do przeczytania tego raportu. Czy on jest długi, 

no pewnie jest, bo tych odpowiedzi było bardzo dużo samych rodziców i dzieci 

odpowiedziało około 2 tysięcy, nauczycieli prawie 700. Nam też sporo czasu zajęło, 

żeby to zebrać i zweryfikować i zobaczyć, jakieś wspólne wnioski płyną z tego 

działania, natomiast jest ono o tyle ciekawe, że tak jak mówię, nie ma takich 

specjalnie opracowań w Polsce, ja nie widziałam, żeby zajęło się tym ministerstwo 

albo ZNP. Postanowiliśmy też w ramach tego działania, o którym od ubiegłego roku 

mówimy, o szkole naszych marzeń pytać wszystkich uczestników procesu 

edukacyjnego, jak oni patrzą na szkoły, jak ta szkoła wygląda, a ponieważ zdarzył 

nam się wszystkim nagle, bardzo nagle czas epidemii i trzeba było dostosować się 

do tego czasu. Jednym wyszło to lepiej, innym gorzej, sami państwo, wśród państwa 

radnych są nauczyciele, więc też możecie mieć pewną opinię na ten temat, jak 

pracowaliście w tym czasie, ale nie był to łatwy czas dla szkół, dla dzieci jak i dla 

nauczycieli. Ten raport, myślę, że pokazuje tę sytuację, tak jak wyglądała. Czy ona 

jest, czy ten raport jest raportem reprezentatywnym, to na pewno nie jest stricte 

naukowe opracowanie, też nie mieliśmy takiego zamiaru i ambicji. Gdyby miało być 

takie stricte naukowe opracowanie, to pewnie musielibyśmy za nie zapłacić. 

Postanowiliśmy jednak tymi metodami, które są dostępne, czyli przez dziennik 

elektroniczny zadać te pytania i dziękuję tym, którzy odpowiedzieli. Zachęcam 

Państwa do analizy tego raportu. 

Przejdę do tych pytań, które państwo mówiliście po tej wypowiedzi pana prezydenta, 

czyli Pan radny Jan, przepraszam Jarosław Sidor. Wciąż mylę czasem Ciebie z tatą, 

ale to dobrze, bo jesteście emocjonalnie zawsze blisko, więc pewnie dlatego. Chodzi 

o aktualną przebudowę ul. Leśnej, chodnik po prawej stronie. Ja mam na ten 

moment wiedzę taką, że to spotkanie u pana wojewody odbędzie się w tym terminie, 

w jakim to tylko będzie możliwe, kiedy Pan prezydent Adamów wróci z urlopu, 
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a będzie to w przyszłym tygodniu. Wiem, że ponowi bądź zainicjuje, nie wiem, na 

jakim to jest etapie, nie chcę dzwonić do urlopującego pana prezydenta, ale takie 

spotkanie się odbędzie u pana wojewody. Pan Adamów deklarował wstępnie, że 

w tym spotkaniu weźmie udział pan radny Popkowski. Zaprasza również pana 

radnego Jarosława Sidora. Wiemy, że temat ciągnie się od lat. Wiemy, że teren 

należy do Skarbu Państwa. Wiemy, że miejscowy plan przewiduje chyba pas 

drogowy w tym odcinku tych 130 metrów, o których Pan radny mówi, więc wymagana 

byłaby zmiana planu, żeby tam pewne działania podjąć. Tak czy inaczej Pan 

prezydent Adamów wiem, bo mi to akurat przekazywał, że takie spotkanie zamierza 

z wojewodą przeprowadzić, być może z państwa udziałem, tak że na ten moment 

jestem w stanie tylko to odpowiedzieć. Wiem, że takie spotkanie, jest chęć 

prezydenta Adamowa, żeby się odbyło.  

Nie będę odpowiadał pani radnej Jaworskiej odnośnie ul. Jana Pawła II, to co 

powiedział Pan prezydent jest aktualne. Nie zachęcam do przykuwania się do 

kaloryferów w Urzędzie Miejskim, bo to też nie jest najlepsza forma społecznego 

protestu, natomiast ja jeszcze raz podkreślę, ul. Jana Pawła II jest jedną ze 

strategicznych ulic w mieście, bardzo ważną, koszty inwestycji znacznie, bo nie tak 

jak pani radna mówi, znacznie przekraczają nawet to 10 mln zł, które być może 

otrzymamy z tego funduszu wspomnianego, do którego przygotowujemy się, by te 

środki otrzymać, więc ona jest ważna, natomiast myślę, że będzie trudno, żeby 

realizować tę inwestycję teraz i dzielić ją jeszcze na etapy, ale nie chcę się 

ostatecznie wypowiadać. Chcę prosić panią radną, by w trosce o swoje zdrowie, 

porządek społeczny i kulturę polityczną nie przykuwała się do kaloryfera w naszym 

Urzędzie Miejskim. 

Co do ul. Flisackiej myślę, że odpowiedzi udzielimy na piśmie Panu radnemu. 

Nie wiem, czy już jest dostępny online Pan Jacek Kubiak, natomiast ja bym chciał 

dwa słowa na temat tego spotkania w ministerstwie, o którym mówił Pan radny 

Małaczek. Liczyłem, że Pan Jacek Kubiak pierwszy odpowie, ale ja ze swojej strony 

powiem, jak wygląda nasza sytuacja. W spectrum naszego zainteresowania i mojego 

bezpośrednio, jako osoby nadzorującej tą przestrzeń w mieście jest to, by zadbać 

o to, o zmianę tego słabego wizerunku bazy sportowej w naszym mieście i interesuje 

nas pozyskiwanie wszelkich środków zewnętrznych, które są możliwe do pozyskania, 

po to by wyremontować, przebudować, bądź zbudować nowe obiekty sportowe 

w naszym mieście, dlatego też kiedy pojawiła się taka możliwość pani dyrektor 

MOSiR wzięła udział w spotkaniu, które na poziomie dyrektora departamentu 

w Ministerstwie Sportu się odbyło i pokazała tę naszą koncepcję przebudowy boisk 

przy ul. Dmowskiego, którą od 2017 roku miasto ma i którą już raz zgłaszało do 

Ministerstwa Sportu, wtedy jeszcze Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nadal 

deklarujemy, że będziemy współpracować z każdym, czy będzie to na poziomie 

rządowym czy innych środków zewnętrznych np. norweskich bądź europejskich, 

wszędzie tam, gdzie będzie można pozyskać środki, chociażby na budowę stadionu 

czy rozwój naszej bazy sportowej, tam jesteśmy do dyspozycji. Ja zresztą z panem 

radnym Popkowskim przed tym spotkaniem rozmawiałem, zadeklarowałem nasze 

otwarcie w tej kwestii, zawsze będziemy chętnie uczestniczyć we wszystkich 
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spotkaniach, gdzie będzie możliwość szczerej, merytorycznej dyskusji na pozyskanie 

środków zewnętrznych na naszą bazę sportową.” 

Ponownie głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Dziękuję za pamięć o moim 

ojcu, mimo, że nie jest tyle lat radnym, jednak utkwił w pamięci wielu osobom, nawet 

tym, kiedy on był radnym i jeszcze ich w radzie miasta nie było. To mnie bardzo 

cieszy. Chciałbym, żeby o mnie też ktoś tak kiedyś pamiętał. Dziękuję za tę 

deklarację. Mówił Pan o pasie drogowym zgadza się, ale jest to bardzo prosty temat. 

Znam plany zagospodarowania przestrzennego tego rejonu, jak i innych miejsc 

i naprawdę Pan prezydent Adamów zna bardzo dobrze ten temat, który żeśmy 

omawiali w lutym tego roku. Jeżeli kiedykolwiek nastąpi ta zamiana tych 130 m2 od 

wojewody na grunt na ul. Leśnej. Jeżeli za 10, 20, 50 lat miasto będzie miało 

pieniądze i będzie chciało budować trzeci pas na Chorzeń, zawsze te 130 m2 może 

wykupić, tak samo jak i grunty na całej długości. To jest tylko dobra chęć ze strony 

panów prezydentów i urzędników załatwienia tego tematu. Bardzo o to proszę, o co 

zabiegam od wielu lat, aby było coś sensownie wykonane i dziękuję panie 

prezydencie za tę deklarację.” 

Ponownie głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja tak trochę 

ad vocem do odpowiedzi pana prezydenta Witolda Nowaka. Dziękuję za to szersze 

omówienie wyniku tego raportu edukacyjnego, dotyczącego nauczania online, ale to 

nie o to mi chodziło. Chodzi mi o to, czy my będziemy we wrześniu w stanie jako 

miasto, czy będziemy w stanie zapewnić wszystkim uczniom równą ofertę 

edukacyjną, jeśli chodzi o lekcje online, bo z tego co wiem, jeśli chodzi o sprzęt, 

dostęp do oprogramowania, Internetu, to już w tym momencie to nie stanowi 

problemu, być może kilka % Ale było tak, że lekcje online nie odbywały się z języka 

angielskiego, z języka polskiego, a to chyba wydaje się, byłyby najłatwiejsze lekcje 

do przeprowadzenia online. Tam przejście nauczyciela byłoby łatwiejsze niż dla 

nauczyciela fizyki, nie mówiąc o nauczycielu w-f, ale wydaje mi się, że tutaj Pan 

prezydent powinien się zadeklarować, że jednak szkoły będą te lekcje prowadziły, 

a to, czy dziecko weźmie w nich udział, czy nie, to już jest inna sprawa.  

Teraz było tak, że dzieci chciały mieć te lekcje, a tych lekcji ze strony szkół nie było. 

O to mi chodzi panie prezydencie i tutaj chciałbym doprecyzowanej odpowiedzi, bo 

raport jest znany i tam są przedstawione bolączki uczniów, rodziców i nauczycieli, bo 

część nauczycieli się bardzo postarała, ale część się nie postarała praktycznie wcale, 

albo też sama z siebie nie mogła, bo może też nie mieli sprzętu albo dyrektor szkoły 

nie do końca o pewne rzeczy zadbał, a traciły dzieci, a jak wiemy edukacja jest dla 

dzieci, a nie dla nauczycieli. Niestety może to brzmi brutalnie, ale my te dzieci 

uczymy jako ci dorośli, a robią to nauczyciele, więc na nas spada ta 

odpowiedzialność, więc panie prezydencie proszę o odpowiedź, czy we wrześniu 

wszystkie szkoły, może nie w 100% ale może w 99% będą te lekcje online dla tych 

dzieci prowadzić.” 

Ponownie głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Dziękuję za troskę 

o moje zdrowie. Stwierdzenie o przykuciu się do kaloryfera, to jest forma jakiejś 

przenośni, która pokazuje jakąś moją bezsilność i walkę o tę formę sfinansowania tej 

inwestycji. Ponadto uważam, że akurat mój poziom kultury osobistej i kultury 
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politycznej jest na dość wysokim poziomie, bynajmniej staram się tego przestrzegać, 

a jeśli chodzi o podział tej inwestycji na dwa etapy, czy dwie części, to jest to 

sugestia pana dyrektora ZDM Grzegorza Pająka, która jest całkiem realna i możliwa 

do wykonania, stąd właśnie było moje wnioskowanie o wykonanie tylko tego jednego 

odcinka, który znacznie poprawiłby wizerunkowo tę ulicę i jeśli chodzi o komfort 

korzystania z ulicy.”  

Ponownie głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: 

„Odpowiadając panu radnemu raz jeszcze Tomaszowi Andrzejowi Nowakowi czy my 

będziemy w stanie zapewnić wszystkim uczniom dostęp do lekcji online powiem tak, 

nie mamy wspólnej jednej platformy edukacyjnej do zdalnych lekcji. Przypomnę, że 

w 2018 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowało przetarg i wydało 16 

mln zł na taką platformę, na razie nikt nie wie, gdzie jest ta platforma. Do tej pory 

nauczyciele, szkoły czy organy prowadzące takiej platformy i takiego zaplecze IT, 

bezpiecznego, na którym można by prowadzić lekcje online nie otrzymało, ale jest to 

jeden z postulatów samorządowych, który pojawia się w czasie pandemii, bo wciąż 

jesteśmy w tym czasie i na pewno te głosy w ministerstwie są słyszane. Wszyscy 

czekamy na takie zdalne rozwiązanie. Oczywiście jesteśmy w stanie, mówiąc wprost 

kupić taką platformę i zapłacić. Ja analizowałem to jeszcze zanim był nawet okres 

pandemii, ile kosztowałaby np. jedna wspólna platforma firmy Microsoft, która jest 

jednym z liderów w działaniu zdalnym dla edukacji. Te koszty tylko na poziomie szkół 

podstawowych kosztowałyby miasto, wtedy jeszcze przed czasem epidemii ok. 250 

tys. zł, podobne koszty były dla takiej platformy dla szkół ponadpodstawowych, 

natomiast w czasie epidemii jest jakiś gest ze strony Microsoft, pojawiła się bezpłatna 

możliwość korzystania z ograniczonej, ale jednak formy użytkowania tych narzędzi, 

które Microsoft ma w swojej dyspozycji i jak to będzie dalej wyglądać trudno 

powiedzieć. Na ten moment, gdybym miał odpowiedzieć, czy będziemy w stanie 

zapewnić wszystkim uczniom dostęp do lekcji online - nie.  

Po wynikach tych ankiet, po tym, jak spłynęły te informacje, po tym jak 

opracowaliśmy raport, spotkałem się z dyrektorami szkół podstawach i osobno szkół 

ponadpodstawowych po to, aby te uwagi, które wynikają z raportu przekazać. 

Mieliśmy długie dość swobodne spotkanie. Nie chciałem, żeby to było spotkanie na 

zasadzie pan prezydent mówi, dyrektorzy słuchają. Chciałem, żeby to było 

partnerskie spotkanie i wszyscy analizujemy te wyniki, ten raport i w przyjaznej 

atmosferze podawaliśmy sobie dobre przykłady, które były, ale też te trudne i złe 

mówiąc wprost przykłady, które były, a sam jako rodzic ich doświadczałem, sam 

doświadczałem nauczycieli, którzy przeładowywali absolutnie uczniów materiałami. 

Nie chcę się rozwodzić na ten temat, ten raport o tym mówi, natomiast rozmawiamy 

z dyrektorami i analizujemy też sytuację, jeśli chodzi o możliwość zakupienia bądź 

korzystania. Każdy samorząd wolałby skorzystać z jednej wspólnej edukacyjnej 

platformy, która powstałaby dla wszystkich szkół w Polsce, ale czy będzie taka 

możliwość trudno mi na ten temat teraz powiedzieć. 

Co do radnej Katarzyny Jaworskiej. Ja doceniam i zawsze podkreślam pani kulturę 

osobistą i polityczną, tylko powiedziałem w trosce o pani zdrowie, chciałbym nawet 

tej przenośni nie stosować, bo potem ludzie myślą, że my jesteśmy w stanie posunąć 
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aż się do takich granic czy łamać takie granice, że bylibyśmy w stanie przykuwać się 

do kaloryferów.” 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Pomówmy 

troszeczkę o tym zdalnym nauczaniu. Ja mam nadzieję, że ta rozmowa dzisiaj w tym 

momencie będzie rozmową bezprzedmiotową, bo to wszyscy sobie życzymy tego, by 

dzieci wróciły do szkoły i z wypowiedzi Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministerstwa Zdrowia czy Ministerstwa Oświaty wynika, że taka szansa ogromna jest, 

przy zachowaniu reżimu sanitarnego i wszystkich rzeczy z tym związanych, tak że 

mam nadzieję, że ten problem, który powstał nie z winy człowieka, rozwiąże się 

właśnie w taki sposób, jak to jest zapowiadane, natomiast już tak troszeczkę od 

strony nauczyciela chciałbym ten temat podjąć. 

Pewnie nauczyciele wywiązywali się ze swoich obowiązków w sposób różny. Ja 

mogę powiedzieć i obserwowałem to na co dzień, że byli nauczyciele, dla których to 

zdalne nauczanie wiązało się z ogromną pracą.  Przygotowanie lekcji zdalnej 

wymagało o wiele większego wysiłku niż przygotowanie takiego zajęcia 

standardowego, więc wyrażam ogromny podziw dla wielu nauczycieli. Pewnie nie 

wszyscy ten egzamin zdali. Wszyscy zostaliśmy rzuceni na wielką i głęboką wodę, 

myślę, że to była też i dobra lekcja w pewnym sensie, bo przeskoczyliśmy, czy 

weszliśmy na wyższy pozom takich kontaktów online, zresztą przykład dzisiejszej 

sesji. Ja bym również od tej strony popatrzył na całe to zjawisko.  

Reasumując, ja jednak ufam, że wrócimy do szkoły i będziemy uczyć w trybie 

normalnym, standardowym, bo wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że nikt nie 

zastąpi takiego nauczania.” 

Ponownie głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Trochę ad vocem do 

pana prezydenta, bo najpierw usłyszałem omówienie raportu o zdalnym nauczaniu, 

a potem usłyszałem, że Miasto chętnie kupiłoby platformę, żeby w sposób 

zintegrowany lepiej prowadzić lekcje. Tu nie chodzi o krzywdzenie nauczycieli 

i mówienie, że oni nie uczyli, albo że uczyli gorzej lub słabiej. Chodzi o to, że dzieci 

nie miały dostępu. Nie chodzi o żadną platformę, ani o oprogramowanie, chodzi o to, 

że dzieci miały sprzęt, miały oprogramowanie, a lekcji nie było. W tym momencie 

chyba dyrektor szkoły odpowiada, jeżeli lekcje nie są prowadzone. Czy tak trudno 

jest dzieciom najmłodszym z języka angielskiego przeprowadzić odmianę 

czasownika „to be” online, a nie tylko za pomocą polecenia. Nie wydaje mi się, a to 

nie było robione. To jest taki standardowy przykład, ale tak było w wielu przypadkach 

i ja nie widzę tutaj jakiegoś problemu, żeby nie prowadzono tego. Można 

dyskutować, czy rzeczywiście, jakie lekcje, jaka trudność, oczywiście, że nauczyciele 

się przygotowują, poświęcają masę czasu, ale równie dobrze mogą prowadzić 

rodzice. Pan prezydent jako rodzic, ja również jako rodzic, ile godzin spędziliśmy 

ucząc dzieci, sprawdzając i tłumacząc, bo często dzieci dostały 18 punktów do 

wykonania z języka polskiego i nie umiały same tego zrobić i później się 

rozdzwaniały telefony między sobą, a jak to zrobiłeś, a jak tamto i w tym wszystkim 

jeszcze krąg rodziców. Ja wiem, że to nie są w tym momencie powiedzmy, sam 

system edukacji nie jest winny, tutaj jest winna epidemia i cała sytuacja, ale jeśli jest 

sprzęt, oprogramowanie takie czy inne, dziecko czeka, a lekcja nie jest prowadzona 



23 

online, tylko dostaje na e-maila polecenia, które nie do końca rozumie, a na lekcji 

online byłoby to łatwe do wytłumaczenia, to znaczy, że coś jest nie tak i dlatego 

w czerwcu o tym mówiłem i dlatego teraz o tym przypominam, bo wrzesień będzie za 

chwilę. Mam nadzieję, że nie będzie zamknięcia szkół, ale trzeba się przygotowywać 

na najgorsze z nadzieją, że będzie lepiej. I jeszcze raz powtarzam, nie chodziło 

o raport, o jego zawartość, nie chodzi o zakup oprogramowania, czy rząd pomaga 

samorządom, czy samorządy są w konflikcie z rządem czy na odwrót. Chodzi o to, 

że dzieci nie mają prowadzonych lekcji przy posiadaniu sprzętu i oprogramowania 

i my w mieście powinniśmy do tego doprowadzić, żeby już we wrześniu czy 

październiku ten temat była załatwiony, bo po to mieliśmy wiosnę i początek lata, 

żeby to wszystko przećwiczyć.” 

Ponownie głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold Nowak, cytuję: 

„Nie chciałbym już dłużej kontynuować tej dyskusji. Powiem tak, rzeczywiście 

niektórzy nauczyciele prowadzili lekcje online, niektórzy tych lekcji nie prowadzili. Po 

to spotkaliśmy się z dyrektorami, żeby wskazać na pewne słabe strony, żeby 

pokazać też dobre strony. Wielu nauczycieli, jak powiedział Pan przewodniczący 

Chojnacki ciężko pracowało w tym czasie i trzeba to docenić. Każdy z tych 

nauczycieli i mówię tu o grupie ponad 1800 nauczycieli, których mamy teraz 

w Koninie na pewno chciało jak najlepiej pracować, ale każdy z nich w połowie 

marca został zaskoczony tą epidemią. Nie wszyscy sobie poradzili w tej sytuacji. 

O tym już mówiłem we wcześniejszych swoich wypowiedziach, dlatego chcieliśmy 

podsumować to wszystko, dlatego były te ankiety, żebyśmy też czarno na białym 

mieli takie odpowiedzi ze strony rodziców, dzieci, żeby też dyrektorzy prowadząc 

rady pedagogiczne mogli wskazać na konkretne przykłady, bo rodzice też pisali 

o konkretnych przykładach. Podsumowując powiem opinię jednej z bliskich mi osób, 

która podsumowując też w dyskusjach ze mną temat zdalnej edukacji powiedziała 

tak: powiem ci tak, że zdalna edukacja jak każdy czas kryzysowy, bo był to czas 

kryzysowy, do którego musieliśmy się w bardzo szybkim czasie dostosować 

pokazała jedną sytuację. Jeśli ktoś jest dobrym nauczycielem w normalnej 

rzeczywistości, to normalnie i bardzo dobrze funkcjonuje również w zdalnym 

nauczaniu i sobie poradził. Jeśli nauczyciel nie radzi sobie na co dzień, a i takich 

mamy nauczycieli, jest złośliwy wobec uczniów, to i ta złośliwość wychodzi nawet, 

jeśli chodzi o komunikowanie się online. Taka jest rzeczywistość. Jeśli ktoś jest 

dobrym nauczycielem poza strefą online, to będzie i dobrym nauczycielem tutaj. Nam 

chodzi o to, by cały czas zwracać uwagę na to, że relacje między nauczycielem 

i dzieckiem są ważne, że proces edukacyjny jest ważny i każde nasze działanie 

będzie zmierzało do tego, by podnosić jakość tej edukacji, gdzie mamy na to wpływ. 

Tam gdzie nie mamy na to wpływu, możemy się tylko przyglądać i liczyć na dobre 

zmiany z poziomu rządowego, z poziomu działania kuratorium oświaty, natomiast my 

tam wszędzie, gdzie możemy działać, będziemy przyczyniać się i działać w tę stronę, 

żeby ta edukacja wyglądała jak najlepiej, żeby to była szkoła naszych marzeń, mówię 

tutaj o nauczycielach, o rodzicach i uczniach.” 
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17. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta Konina. 

Przewodniczący rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, stąd też 

zamknął XXVII Sesję Rady Miasta Konina, dziękując wszystkim za udział 

w obradach. 

Obradom przewodniczył  

Przewodniczący Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz WOJDYŃSKI 

Protokołowało: 

Biuro Rady Miasta Konina 
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