
BR.0002.2.16.2021 

PROTOKÓŁ Nr XLIX/2021 

z obrad XLIX SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 10 grudnia 2021 roku. 

Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny 

tryb obradowania). 

Przewodniczący Rady Miasta Konina Tadeusz WOJDYŃSKI prowadził sesję z sali 

sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie, przy ulicy Wiosny Ludów 6. 

Sesja trwała od godz. 14.00 do godz. 14.20. 

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

KORYTKOWSKI, zastępca Prezydenta Miasta Konina Witold NOWAK i kierownicy 

wydziałów Urzędu Miejskiego. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Otwarcia XLIX sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 3 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 

dyskusje i głosowania 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. 

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. 
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Obecnie dokonam sprawdzenia obecności. Proszę o potwierdzenie swojego udziału 

w zdalnych obradach.”  

Radni potwierdzili swoją obecność. 

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

do podejmowania uchwał. 

Nieobecny był radny Wiesław Steinke. 

Z uwagi na zdalny tryb obrad przewodniczący rady miasta Tadeusz WOJDYŃSKI pełnił 

funkcję sekretarza obrad. 

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

państwo radni ustalony porządek obrad wraz z materiałami. 

Dzisiaj przekazałem państwu wniosek pana prezydenta o uzupełnienie porządku 

obrad XLIX sesji, zwołanej na wniosek Prezydenta Miasta Konina, o projekt uchwały 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Szkoła naszych marzeń – Jak nie 

być samotnym w szkole?” (druk nr 675 ). Proponuję zmianę w punkcie 2 porządku 

obrad.  

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

bezwzględną większością głosów ustawowego składu – o czym stanowi zapis artykułu 

20 ustęp 1a i 4 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, cytuję: „Wobec tego przystąpimy do przegłosowania porządku 

obrad z tymi zmianami, które zaproponowałem.” 

W głosowaniu nie uczestniczył radny K. Majewski. 

W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych głosowało „za” przyjęciem porządku obrad. 

Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Szkoła 

naszych marzeń – Jak nie być samotnym w szkole” (druk nr 675). 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok (druk nr 673); 
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b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024 

(druk nr 674). 

4. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Miasta Konina. 

Obecnie przechodzimy do realizacji ustalonego porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

pn. „Szkoła naszych marzeń – Jak nie być samotnym w szkole” 

(druk nr 675). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

do realizacji projektu pn. „Szkoła naszych marzeń – Jak nie być samotnym w szkole”. 

Projekt uchwały - druk nr 675 został przekazany państwu drogą elektroniczną.  

Sesja odbywa się na wniosek prezydenta i nie obradowały komisje wobec tego 

udzielam głosu zastępcy prezydenta Witoldowi Nowakowi.” 

Głos zabrał zastępca Prezydenta Miasta Konina Witold NOWAK, cytuję: „Uchwała jest 

techniczna, to znaczy wprowadzamy do realizacji, do zatwierdzenia projekt pn. „Szkoła 

naszych marzeń – Jak nie być samotnym w szkole”. Projekt jest w 100% finansowany 

ze środków norweskich, żeby rozpocząć realizację tego projektu musi on jak każdy 

projekt finansowany ze środków zewnętrznych przejść przez radę miasta, i zostać 

uchwalony i wprowadzony. Zatem takie krótkie uzasadnienie tej technicznej uchwały. 

Proszę o przyjęcie tej uchwały, żebyśmy mogli rozpocząć realizację tego projektu. 

De facto on tak fizycznie, faktycznie po tych wszystkich procedurach, realizacja działań 

jeszcze powiem, rozpocznie się dopiero wiosna - w kwietniu, ale teraz musimy 

podpisać wszystkie umowy partnerskie i przygotować się finansowo 

i dokumentacyjnie do tego, by realizację projektu rozpocząć. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Panie prezydencie, 

bo ten projekt jest projektem technicznym, natomiast gdyby pofatygował się pan 

i kilka uwag na temat samego projektu nam pan przekazał. Może nam w mniejszym 

stopniu, bo możemy to sobie doczytać, natomiast słuchający nas i oglądający myślę, 

że takie króciutkie jakby przedstawienie samej tej strony merytorycznej programu, 

gdyby pan przekazał, bo jest to jakby temat, który dotyczy z pewnością wielu rodziców, 

skierowany jest do dzieci. Gdybym mógł prosić o taki komentarz, nie za długi, ale 

najważniejsze elementy tego programu, gdyby pan prezydent nam wyłuszczył będę 

wdzięczny. Dziękuję bardzo.” 
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Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu wiceprzewodniczącemu. Udzielam głosu 

zastępcy prezydenta Witoldowi Nowakowi.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca Prezydenta Miasta Konina Witold NOWAK, cytuję: „Ja 

może nie będę mówił na temat szczegółów tego projektu widzę, że jest zalogowana 

koordynator projektu, pani Agnieszka Gołębiowska koordynator do spraw młodzieży i 

projektów kreatywnych przekaże w kilku zdaniach temat tego projektu. Bardzo 

proszę.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu prezydentowi. Zgłosiła się pani Agnieszka 

Gołębiowska. Udzielam głosu.” 

Głos zabrała koordynator ds. młodzieży i projektów kreatywnych Agnieszka 

GOŁĘBIOWSKA, cytuję: „Szanowni państwo, projekt „Szkoła naszych marzeń – Jak nie 

być samotnym w szkole”, to co będzie realizowane wynika ze zdiagnozowanych 

potrzeb, które były zdefiniowane podczas Konińskiego Kongresu Edukacyjnego, który 

odbył się 2 lata temu. I jego efektem ma być wdrożenie w konińskich szkołach zmiany 

kultury pracy, chodzi o konieczność wzmocnienia relacji w konińskich szkołach, relacji 

uczeń – nauczyciel, nauczyciel- nauczyciel, czy też innych uczestników tego procesu 

społeczności szkolnych. Chodzi o to, żeby w konińskiej szkole realizować edukację 

opartą na relacjach sprzyjającą rozwojowi ucznia, opartej na empatii. Zarówno 

w warunkach edukacji stacjonarnej, jak i zdalnej. Żeby zrealizować taki projekt 

uczestniczyć w nim będą osoby, reprezentanci całej społeczności szkolonej, to znaczy 

zarówno dyrekcja szkoły, rodzice, uczniowie, ale także reprezentanci otocznia szkoły, 

czyli organu prowadzącego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz partnera 

organizacji pozarządowej. 

Jest kilka ważnych działań w tym projekcie. Projekt rozpoczyna się analizą 

kompleksową otoczenia szkoły w zakresie mocnych i słabych stron edukacji zdalnej 

przede wszystkim, ponieważ teraz w tej sytuacji pandemicznej z tą formą edukacji 

mamy do czynienia coraz częściej i ona bardzo wpływa na relacje, które występują 

w społeczności szkolnej. Dużą wartością tego projektu również będzie mobilność 

szkoleniowa do Norwegii, gdzie cała grupa projektowa, właśnie tych różnorodnych 

uczestników, reprezentantów społeczności szkolnej będzie brała udział i będzie się 

szkoliła z metod projektowania właśnie nowych rozwiązań. Bo efektem tego całego 

projektu ma być wypracowanie nowych form, nowych metod współpracy, programów, 

czy projektów, które będą ułatwiały poznawanie potrzeb i ułatwiały budowanie relacji 

w tym projekcie, ponieważ jest to projekt innowacyjny i jego efektem też będzie 

wypracowanie innowacji pedagogicznej. Trudno powiedzieć jakie to rozwiązanie 
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będzie, ale są bardzo dobrze określone te potrzeby brzegowe, jakie potrzeby ma 

zaspokajać ta edukacja. 

W trakcie projektu wypracowane będą scenariusze edukacyjne, które właśnie służą 

temu celowi i będą one na bieżąco w wybranej placówce testowane. Do projektu 

zostanie zarekrutowana jedna z konińskich placówek. Na początku współpracy 

będziemy określać kryteria wyboru tej placówki, żeby były one jak najbardziej 

transparentne i obiektywne, a jednocześnie zapewniały dobrą realizację tego projektu 

i osiągniecie jak najlepszych efektów. Będzie to projekt pilotażowy, dlatego 

zrealizowany w jednej jednostce po to, aby później po jego realizacji i po uzyskaniu 

pozytywnych efektów dokonać próby wdrożenia tej innowacji również w innych 

placówkach konińskich. W ramach projektu odbędą się również warsztaty edukacyjne 

oraz na samym końcu projekt zakończy duży kongres edukacyjny, gdzie będziemy 

upowszechniać wypracowane wspólnie metody.” 

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

Wynikiem głosowania – 20 radnych „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

pn. „Szkoła naszych marzeń – Jak nie być samotnym w szkole”. 

Uchwała Nr 651stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok (druk nr 673) 

b)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na 

lata 2021-2024 (druk nr 674). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy zmian 

w budżecie miasta Konina na 2021 rok – druk 673 i zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024 – druk nr 674. 

Te materiały również zostały państwu przekazane drogą elektroniczną. 

Proszę Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego o zabranie głosu.” 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Dziękuję bardzo 

panie przewodniczący. Witam państwa radnych. Proszę pana przewodniczącego, aby 

udzielił głosu pani skarbnik Ewelinie Ostajewskiej-Szwankowskiej, która omówi oba 

projekty uchwał.” 

Przewodniczący rady, cytuję; „Dziękuję panu prezydentowi. Proszę o zabranie głosu 

panią skarbnik Ewelinę Ostajewską-Swankowską.” 
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Głos zabrała Skarbnik Miasta Konina Ewelina OSTAJEWSKA-SZWANKOWSKA, cytuję: 

„Jeśli chodzi o zmiany w uchwale budżetowej dotyczą one w szczególności 

wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków realizacji programu „Laboratoria 

przyszłości” w kwocie o 1.708.500,00 złotych oraz wyżywienia zarówno po stronie 

dochodowej i wydatkowej. 

Natomiast jeśli chodzi o zmiany dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej, to 

dotyczą one wprowadzenia jednego przedsięwzięcia tego, które państwo przed 

chwileczką przegłosowali, czyli „Szkoła naszych marzeń – Jak nie być samotnym 

w szkole” oraz zmianę w czterech kolejnych przedsięwzięciach stanowiących załącznik 

nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotyczą one przebudowy ulicy Aleje 1 Maja 

w poszczególnych jej odcinkach jest to zwiększenie dochodów i wydatków o środki, 

które otrzymaliśmy ze źródeł zewnętrznych, ponieważ mieliśmy już tutaj 

wprowadzone środki własne w tym zakresie. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

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

DRUK Nr 673 

Wynikiem głosowania – 14 radnych „za”, 0 „przeciw” i 8 „wstrzymujących się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 

2021 rok. 

Uchwała Nr 652 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 674 

Wynikiem głosowania – 14 radnych „za”, 0 „przeciw” i 8 „wstrzymujących się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

miasta Konina na lata 2021-2024. 

Uchwała Nr 653 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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4. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Miasta Konina. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Porządek obrad został wyczerpany, stąd też zamykam 

XLIX 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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