
BR.0002.2.1.2021 

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2021 

z obrad XXXIV SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 15 stycznia 2021 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. 14.00 do godz. 14.15. 

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

KORYTKOWSKI, Zastępcy Prezydenta Miasta Konina Witold NOWAK i Paweł 

ADAMÓW, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Otwarcia XXXIV 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 na odległość, zdalny tryb 

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

system informatyczny.  

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. 

http://www.konin.pl/
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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 dokonam sprawdzenia obecności. Proszę o potwierdzenie swojego 

udziału w zdalnych obradach.”  

Radni potwierdzili swoją obecność. 

Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 23 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. 

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. 

Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.  

2. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia i wskazania terminu 

rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Koninie (druk nr 486).  

3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia i wskazania terminu 

rozpatrzenia wniosku (druk nr 487). 

4. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Konina. 

Obecnie przechodzimy do realizacji ustalonego porządku obrad. 
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2. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia i wskazania 

terminu rozpatrzenia skargi na działania dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie (druk  

nr 486).  

Przewodniczący rady, cytuję: „Obecnie rozpatrzymy projekt uchwały  

w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia skargi na działania 

dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie - druk nr 486. 

Podjęcie uchwały wynika z konieczności przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Konina. 

Wniesiona w dniu 17 grudnia 2020 roku skarga nie zostanie załatwiona przez 

Radę Miasta Konina w ciągu miesiąca, stąd należy przedłużyć i wskazać termin 

rozpatrzenia skargi, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia jej złożenia. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Konina zwołała posiedzenie na 

poniedziałek na godzinę 15.30, ale to już będzie po upływie jednego miesiąca, 

dlatego trzeba przedłużyć, a sesja odbędzie się 27 stycznia 2021 roku, bo to musi 

być rozstrzygnięte uchwałą, tak że ten termin nie może być w tej chwili 

dotrzymany, stąd jest konieczność przedłużenia terminu.” 

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 przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia skargi na 

działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie. 

Uchwała Nr 470 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Muszę państwu powiedzieć, że również się 

włączyłem w tą sprawę i prawdopodobnie na posiedzeniu ta skarga zostanie 

wycofana, ale niestety ze względów proceduralnych musieliśmy tą uchwałę 

podjąć.” 
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3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia i wskazania 

terminu rozpatrzenia wniosku (druk nr 487). 

Przewodniczący rady, cytuję: „W kolejnym punkcie porządku obrad rozpatrzymy 

projekt uchwały w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia 

wniosku - druk nr 487. 

Wniosek o włączenie do Statutu Miasta Konina przepisów prawnych dotyczących 

zasad tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych 

gminy wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności. Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miasta Konina odbędzie posiedzenie, na którym wniosek 

będzie rozpatrywany. 

W związku z tym, że wniosek został wniesiony w dniu 18 grudnia 2020 roku nie 

zostanie rozpatrzony przez Radę Miasta Konina w ciągu miesiąca  

i konieczne jest wskazanie przewidywanego terminu jego rozpatrzenia. 

Powiem państwu, że dotyczy to utworzenia osiedli w mieście Koninie. Złożył ten 

wniosek jeden z obywateli miasta Konina. Nie będę tutaj nazwiska w tej chwili 

mówił myślę, że państwo się domyślacie o kogo chodzi. Komisja również 

odbędzie się 18 stycznia, a sesja jest 27 stycznia 2021 roku stąd zachodzi ta 

potrzeba przedłużenia tego terminu. Tutaj jest opinia również pana prezydenta, 

ale nie będziemy dyskutować teraz, podyskutujemy sobie na sesji, jak będziemy 

ten projekt uchwały omawiali. 

O głos prosi pan radny Bartosz Małaczek, udzielam panu głosu.”  

Głos zabrał radny Bartosz MAŁACZEK, cytuję: „Mam pytanie dotyczące właśnie 

tego wniosku i jakkolwiek pod względem proceduralnym komisją właściwą jest 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, natomiast pod względem merytorycznym 

zastanawiam się, czy w tym zakresie poniedziałkowe posiedzenie komisji nie 

powinno się odbyć wspólnie z Komisją Statutową, która ma w swoim zakresie 

właśnie dokonywanie analizy statutu miasta Konina. Ponieważ co w przypadku, 

jeżeli Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uzna za zasadny ten wniosek i potem 

pracując nad pewnymi rozwiązaniami, natomiast potem w toku prac, w toku 

analizy statutu - Komisja Statutowa na przykład miałaby oddzielne zdanie.  

Dlatego moim zdaniem powinno w poniedziałek się odbyć w tym zakresie i w 

dyskusji nad tym wnioskiem połączone posiedzenie obu komisji. Dziękuję 

bardzo.” 
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Przewodniczący rady, cytuję: „Panie radny myślę, że nie niech Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji rozpatrzy tą sprawę, czy uzna za zasadne czy nie, a mamy 

jeszcze miesiąc czasu, bo przedłużamy o miesiąc czasu, tak że będzie czas na 

zwołanie Komisji Statutowej.” 

Odpowiadając radny Bartosz MAŁACZEK, cytuję: „Dobrze, rozumiem.” 

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

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

uchwałę w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia wniosku. 

Uchwała Nr 471 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

4. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Konina. 

Przewodniczący rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, stąd 

też zamknął XXXIV Sesję Rady Miasta Konina. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Chcę jeszcze na zakończenie przypomnieć 

państwu, że zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, komisje 

przedkładają radzie sprawozdania z prac komisji za rok ubiegły oraz plany pracy 

na rok bieżący. Proszę przewodniczących komisji o przygotowanie stosownych 

dokumentów. 

Kolejna sesja jak już informowałam państwa wcześniej zaplanowana jest na 27 

stycznia 2021 roku. Dziękuję bardzo za udział w posiedzeniu.” 

Obradom przewodniczył  

Przewodniczący Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz WOJDYŃSKI 

Protokołowało: 

Biuro Rady Miasta Konina 

 


	PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2021 z obrad XXXIV SESJI RADY MIASTA KONINA,
	1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
	2. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie (druk  nr 486).
	3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia wniosku (druk nr 487).
	4. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Konina.


