
BR.0002.2.11.2021 

PROTOKÓŁ Nr XLIV/2021 

z obrad XLIV SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 27 lipca 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 ul. Wiosny Ludów 6. 

Sesja trwała od godz. 14.00 do godz. 14.30. 

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

KORYTKOWSKI, zastępcy Prezydenta Miasta Konina Witold NOWAK i Paweł ADAMÓW, 

pani Ewelina OSTAJEWSKA-SZWANKOWSKA. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Otwarcia XLIV 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 

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. 

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 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 otrzymali 

Państwo radni 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 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.  

Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Konina (druk nr 597).  

3. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Miasta Konina. 

Obecnie przechodzimy do realizacji ustalonego porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta 

Konina (druk nr 597). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Rozpatrujemy projekt uchwały w sprawie powołania 

Skarbnika Miasta Konina. Projekt uchwały – druk nr 597 został Państwu dostarczony. 

Proszę Prezydenta Miasta Konina Pana Piotra KORYTKOWSKIEGO o przedstawienie 

projektu uchwały.” 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Biorąc pod uwagę, że 

aktualny skarbnik pan Kazimierz Lebioda z dniem jutrzejszym przechodzi na 

emeryturę, podjęcie uchwały o zatrudnieniu nowego skarbnika jest celowe 
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i uzasadnione, tym bardziej, że Wysoka Rada 24 lutego Uchwałą Nr 499 podjęła, że 

pan skarbnik aktualny właśnie z dniem dzisiejszym kończy pracę w urzędzie. 

Proszę państwa, aby wyłonić kandydata na skarbnika przeprowadzone zostały dwa 

nabory otwarte, które nie zostały rozstrzygnięte. Biorąc pod uwagę, że w tych 

naborach również pani kandydatka, którą Wysokiej Radzie chcę przedstawić, pani 

Ewelina Ostajewska-Szwankowska brała udział i wypadła w tych naborach bardzo 

dobrze, dlatego przedstawiam kandydaturę pani Eweliny Ostajewskiej-Szwankowskiej 

szanowniej Wysokiej Radzie. 

Pani Ewelina Ostajewska-Szwankowska ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, 

w konińskim urzędzie pracuje od 12 lat. Początki pracy w urzędzie, to praca 

w Wydziale Księgowości oraz była głównym specjalistą ds. nadzoru właścicielskiego 

nad spółkami, natomiast od trzech lat pracuje w Wydziale Kontroli. Ukończyła 

Akademię Ekonomiczną w Poznaniu – Wydział Zarządzania, studia podyplomowe 

w zakresie rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, posiada 

m.in. Certyfikat Księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów i tytuł Kontrolera 

Finansowego przyznany przez Krajową Izbę Księgowych.  

Przeprowadzono również rozmowę z kandydatką. Śmiało mogę zarekomendować 

osobę, która zna urząd, która zna również sprawy związane z finansami naszego 

miasta, biorąc pod uwagę, że podczas całej kariery zawodowej w urzędzie ale 

i też poza, związana jest właśnie z finansami.  

Początek jej pracy to praca w ZUS, potem w biurze biegłego rewidenta i tak jak 

powiedziałem od 12 lat praca dla naszego miasta. Myślę że ta kandydatura jest 

kandydaturą, którą spokojnie możecie państwo przyjąć do wiadomości i podjąć 

stosowną uchwałę, powierzając jej pełnienie funkcji Skarbnika Miasta Konina.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. Poinformował, że 

pani Ewelina Ostajewska-Szwankowska uczestniczy w sesji, więc można zadawać 

kandydatce pytania.” 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Dzisiaj, żeby nie wywoływać skandalu 

w lokalnych mediach, usiadłem po innej stronie biurka i mam za sobą portret księcia 

Józefa Poniatowskiego. Mam nadzieję, że nikt nie będzie już się dzisiaj o to kłócił. 

Na samym początku chciałbym powiedzieć, że trochę żałuję, że uzasadnienie do 

uchwały jest tak lakoniczne. Myślę, że krótkie przedstawienie kandydatury naszej 

nowej pani skarbnik, bo na pewno to głosowanie dzisiaj zakończy się wyłonieniem 

nowego skarbnika, mogłoby się znaleźć w uzasadnieniu, wtedy my jako radni 

moglibyśmy lepiej się przygotować do dzisiejszej dyskusji. Myślę, że wielu radnych ze 
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względu na bardzo lakoniczne uzasadnienie mogło mieć problem ze zdobyciem 

informacji na temat naszej kandydatki. Jednakowoż pewne informacje się w mediach 

pojawiły, zarówno tych tradycyjnych jak i społecznościowych i wydaje mi się, że wielu 

radnych i mieszkańców Konina jest zaciekawionych pracą naszej przyszłej pani 

skarbnik jako głównego specjalisty w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego. To jest 

temat, który bardzo głośnym echem odbił się w Koninie. Bardzo dużo na ten temat 

rozmawialiśmy. Te kontrakty menadżerskie w opinii wielu radnych Konina i wielu 

mieszkańców są zawarte w sposób, żeby to ująć w dobre słowa, w sposób 

przynajmniej niewłaściwy, na przykład zapisy dotyczące 6-krotnego wynagrodzenia 

przy zakończeniu kontraktu. I na pewno wielu chciałoby usłyszeć opinię przyszłej pani 

skarbnik na temat tego jak ta praca w tym wydziale wyglądała. Ja rozumiem, że my nie 

rozmawiamy dzisiaj o Wydziale Nadzoru Właścicielskiego, tylko o wyborze skarbnika. 

Mówię tylko o tym i zaznaczam to, że ten temat jest ważny społecznie, ważny 

w ramach pracy rady miasta i na pewno wiele osób jest ciekawych, jak ta praca w tym 

wydziale wyglądała. Ale ja jestem całkowicie przekonany, że radni dzisiaj podejmą 

właściwą decyzję, wybiorą nowego skarbnika, bo miasto potrzebuje skarbnika i życzę 

naszej nowej pani skarbnik wiele wytrwałości i hartu ducha, ponieważ praca skarbnika 

miasta Konina jest pracą trudną, i praca z radnymi też bywa niełatwa, tak że na sam 

początek chcę życzyć wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że te trudne 

doświadczenia z pracy w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego przydadzą się w pracy 

skarbnika, a jeżeli będzie pani chciała nam jakoś zarysować, jak wyglądało zawieranie 

tych kontraktów, to chętnie usłyszymy.” 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Ja bardzo krótko, 

odpowiadając panu radnemu Krystianowi Majewskiemu. Szanowny panie radny, to 

nie pracownik urzędu, jakim była w wydziale, czy na stanowisku jednoosobowym 

nadzoru właścicielskiego pani Ewelina Ostajewska-Szwankowska kreuje politykę 

związaną z tym, jakie są relacje między właścicielem a spółkami. Pani Ewelina 

Ostajewska-Szwankowska, jak i w tej chwili pan Sławomir Kurek, który jest 

kierownikiem wydziału, nie prowadzi takowej polityki, tylko każdorazowo włodarz 

naszego miasta. Ten okres mamy zamknięty w historii naszego miasta. Jak pan 

zauważył trochę polityka została w tym względzie zmieniona i dlatego też myślę, że to 

pytanie owszem w jakiś sposób zasadne, aczkolwiek nie dotyczy już bezpośrednio 

bycia skarbnikiem w przyszłości przez kandydatkę.” 

Ad vocem głos zabrał Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Oczywiście mam świadomość, 

że pani Ewelina nie odpowiada w żaden sposób za politykę nadzoru właścicielskiego, 

dlatego ja nie każę się nikomu tłumaczyć. Raczej sformułowałem to w taki sposób, 

że wielu radnych chciałoby poznać, jak to wyglądało z perspektywy na przykład 
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pracownika wydziału, bo to oczywiście nie pracownicy wydziału są odpowiedzialni 

i ja mam tego świadomość i ja, jak i wszyscy radni PiS z dużą życzliwością 

podchodzimy do nowej skarbnik i dajemy duży kredyt zaufania i naprawdę życzymy 

wiele wytrwałości, ponieważ to jest praca trudna i mamy tego całkowitą świadomość. 

A jak bardzo jest to trudna praca, to na pewno mogła to pani doświadczyć w Wydziale 

Nadzoru Właścicielskiego. Polityka nie jest rzeczą łatwą.” 

Głos zabrał radny Bartosz MAŁACZEK, cytuję: „Stanowisko skarbnika jest jednym 

z najważniejszych de facto stanowisk urzędniczych w mieście, czy to w gminie. 

W naszym przypadku jest to o tyle trudna rola, ponieważ łączymy budżet gminy 

i budżet powiatu, za który skarbnik jest odpowiedzialny. Zauważalne jest 

doświadczenie w przypadku pani Eweliny Ostajewskiej-Szwankowskiej, czy to 

chociażby w biurze biegłego rewidenta, czy później w strukturach Urzędu Miejskiego, 

gdzie była odpowiedzialna za kontrole chociażby wydatków, za rachunkowość, za 

księgowość. Chciałbym się odnieść do jednej z prelekcji, którą również pani wygłosiła 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, gdzie taką konkluzją były 

informacje, że wzrost wydatków inwestycyjnych pociąga za sobą wzrost ogólnego 

zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i chciałem dopytać o dwie rzeczy, 

ponieważ w późniejszej dyskusji jeszcze były takie wnioski, że najlepiej poszukiwać 

innych źródeł finansowania dla tych przedsięwzięć. Jak tutaj pani przyszła skarbnik 

widzi swoją rolę w pozyskiwaniu źródeł zewnętrznych na finansowanie inwestycji? 

Jak również chciałbym zapytać o podstawowe priorytety w polityce finansowej miasta, 

jakimi pani będzie się kierowała? Bo nie oszukujmy się, ale przed nami trudne 

i odważne wyzwania wynikające zarówno ze strategii miasta jak i nowej ścieżki 

rozwoju, którą również rada miasta przyjmowała.” 

Głos zabrała Ewelina OSTAJEWSKA-SZWANKOWSKA, cytuję: „Konkluzją tej prelekcji, 

gdyby tak dokładniej się wczytać i zaobserwować była nie tyle sama opinia, że 

inwestowanie wiąże się z zadłużeniem, ale fakt, że bez inwestowania niestety nie 

rozwija nam się samorząd terytorialny. I to jest główna konkluzja, ponieważ tam 

padały pytania w związku z tym czy warto inwestować, jeśli pociągają się za tym 

wydatki zarówno majątkowe jak i bieżące. Tak, warto inwestować i tak będziemy się 

tutaj kierować przede wszystkim rozwojem naszego miasta, bo jeśli do miasta 

wpływają inwestycje, pojawiają się inwestorzy, nasze miasto dzięki temu będzie się 

rozwijało.  

Jeśli chodzi o drugą część pytania pana radnego tutaj z racji tego, że w chwili obecnej 

pełnię funkcje w Wydziale Kontroli odpowiem na to pytanie, jak już szanowni państwo 

podejmą uchwałę i będę wdrożona w ścisłe struktury finansowe, czyli zasiądę na 

stanowisku skarbnika i będę mogła się de facto przyjrzeć nie tylko tym danym 
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wtórnym, które jako zwykły mieszkaniec miasta mogę ściągać i dokonywać analizy 

expost, ale wtedy będę u źródła, będę miała informacje bieżące i będę mogła 

dokonywać również analiz przyszłych. Są różne metody pozyskiwania środków, tutaj ta 

działka, że tak powiem ekonomii i finansów z biegiem lat nam się fajnie rozwija. Mamy 

już jakieś zarysowane pomysły, ale pozwolicie państwo, że o szczegółach będę 

informować, czy będziemy rozmawiać w terminie późniejszym.” 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Dziękuję za głos. Ja mam pytanie, tak mi 

się nasunęło w stosunku do tego, co powiedział radny Bartosz Małaczek o tym 

inwestowaniu. Inwestowanie to jest bardzo dobra rzecz, tylko trzeba wiedzieć w co się 

inwestuje tak, aby te inwestycje przynosiły konkretne dochody w przyszłości. To jest 

bardzo ważna rzecz i tutaj wiele osób może na ten temat dużo powiedzieć. Ale ja chcę 

zapytać przyszłą panią skarbnik o inną rzecz, o to co mówiłem podczas niedawnej sesji 

absolutoryjnej, a mianowicie wskazałem tutaj i to co wskazuje Regionalna Izba 

Obrachunkowa, czy pani skarbnik rzeczywiście będzie mówiąc kolokwialnie zaciskać 

pasa jeżeli chodzi o wydatki bieżące, które z roku na rok wzrastają, w ciągu tylko 

ostatnich trzech lat o 47 mln złotych z roku do roku? Czy też będzie to szło dalej w tym 

kierunku jak idzie od lat, jak pani Ewelina zapatruje się na tą sprawę? I tutaj od razu 

pójdę dalej, czy przy tych oszczędnościach można nadal inwestować?” 

Głos zabrała Ewelina OSTAJEWSKA-SZWANKOWSKA, cytuję: „Panie radny tak jak już 

wspomniałam w swojej wcześniejszej wypowiedzi, pozwólcie mi państwo dostać się do 

źródeł danych, a wtedy na podstawie przeanalizowanych przeze mnie danych będę 

podejmować decyzje. Myślę, że to nie jest ten czas, żeby deklarować się, w którą 

stronę w tym momencie skarbnik miasta pójdzie, jeśli nie przeanalizuje wszystkich 

dostępnych informacji, które miasto posiada.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Ale muszę pani powiedzieć, że budżet nie jest żadną 

tajemnicą, jest powszechnie dostępny i można się zapoznać na każdym etapie. Każdy 

obywatel może zajrzeć do budżetu i zobaczyć co tam jest napisane, tak że nie jest to 

problem. Nie wiem czy pani się interesowała budżetem, bo jeżeli tak, to na pewno 

pani mogłaby bardziej konkretnie odpowiedzieć.” 

Ad vocem głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Dziękuję panie przewodniczący 

za tą wypowiedź. Przyszła pani skarbnik nie jest osobą nową w Urzędzie Miejskim. 

Tak jak pan powiedział budżet jest znany, pracuje w urzędzie wiele lat. Głośno się 

o tym mówi i uważam, że jakieś stanowisko pani przyszła skarbnik powinna mieć 

wypracowane. Uważam, że były również toczone dyskusje z władzami miasta na ten 

temat.” 
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Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Szanowny panie radny 

Jarosławie Sidor, ja rozumiem tutaj pewną trudność związaną z odpowiedzeniem 

konkretnym na to pytanie, ponieważ rozmowy szczegółowe dotyczące prowadzenia 

polityki wydatkowej, którą realizuje miasto ze skarbnikiem będą uszczegóławiane 

i rozumiem tą dyplomację zachowaną przez panią skarbnik, bo jak sobie usiądziemy 

do stołu ze służbami finansowymi i z nową panią skarbnik oraz zastępcami, a będzie 

to miało dzisiaj po raz pierwszy na krótko po godzinie 15 po zakończeniu sesji, dopiero 

będziemy sobie rozmawiali na ten temat. Jest to wypowiedź naprawdę bardzo długa, 

którą trzeba by mówić. Natomiast, co do polityki wydatkowej oczywiście to, że my 

musimy ograniczać wydatki bieżące jest rzeczą naturalną i konieczną i taką politykę 

właśnie uprawiamy i taka polityka będzie realizowana przez nas wszystkich, 

odpowiedzialnych za finanse w Urzędzie Miejskim w naszym samorządzie. 

Natomiast co do inwestycji, oczywiście trzeba inwestować i pieniądze, które 

zainwestujemy muszą przynosić jakiś konkretny wymiar i rezultat, natomiast na 

przykład takie mam pytanie do pana radnego, czy zainwestowanie 197 mln złotych na 

remont Trasy Warszawskiej, która nas czeka w najbliższych latach, czy wyłożenie 

takich pieniędzy przyniesie konkretny wymiar gospodarczy? Przecież my tą trasę 

mamy, ale jesteśmy niestety zobowiązani do modernizacji wszystkich obiektów 

infrastruktury drogowej, które w tym ciągu ulicznym są wybudowane już. 

Tak że jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć też nie można. Dziękuję.” 

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

Wynikiem głosowania – 21 radnych „za”, 0 „przeciw” i  2 „wstrzymujących się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Miasta Konina. 

Uchwała Nr 580 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący rady cytuję: „Gratuluję, ma pani duże zaufanie wśród radnych, to 

bardzo dobrzy wynik. Gratuluję.” 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Chciałbym po tym 

głosowaniu podziękować radnym za to, że zdecydowali się poprzeć moją kandydaturę, 

którą im złożyłem. Proszę państwa myślę, że to jest też odpowiedzialność moja, nowej 

pani skarbnik od jutrzejszego dnia, ale i też państwa. Ja bardzo dziękuję, że 

przychyliliście się do mojej prośby myślę, że tą politykę finansową tak jak 

powiedziałem będziemy sobie układali na nowo tak, aby bezpieczne finanse naszego 

miasta były, tak że gratuluję pani skarbnik przed panią bardzo dużo wyzwań. 

Ale i też jeszcze jedno chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o skarbnika jeszcze dzisiaj 

aktualnego pana Kazimierza Lebiodę. Dziękuję za te dwa i pół roku współpracy, które 



8 

miałam możliwość uczestniczyć jako Prezydent Miasta Konina z zastępcą skarbnika, 

a ostatnie dwa lata jako skarbnikiem. Pan Kazimierz Lebioda odchodzi na emeryturę 

po 15 latach pracy w naszym urzędzie i bardzo dziękuję za ten czas, który poświęcił 

na pracę na rzecz miasta. Dziękuję bardzo za te lata współpracy i życzę powodzenia 

na emeryturze, choć już zrobiłem to bezpośrednio face to face, natomiast jeszcze tutaj 

w tej chwili przez internet, jeżeli mnie słucha, a na pewno słucha, tak że wszystkiego 

dobrego na emeryturze. 

A pani Ewelinie Ostajewskiej-Szwankowskiej przyszłej skarbnik od dnia jutrzejszego 

życzę powodzenia na nowej drodze kariery zawodowej.” 

Głos zabrała Ewelina OSTAJEWSKA-SZWANKOWSKA, cytuję: „Serdecznie dziękuję za 

okazane mi zaufanie, dołożę wszelkich starań by służyć naszej wspólnocie 

samorządowej, przestrzegać obowiązującego porządku prawnego i wykonywać 

sumiennie powierzone mi zadania publiczne. Liczę na bardzo dobrą współpracę na 

rzecz rozwoju naszego miasta. Serdecznie jeszcze raz państwu dziękuję.” 

3. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Miasta Konina. 

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

zamknął XLIV Sesję Rady Miasta Konina. 

Obradom przewodniczył  

Przewodniczący Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz WOJDYŃSKI 

Protokołowało: 

Biuro Rady Miasta Konina 
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