
BR.0002.2.6.2022 

PROTOKÓŁ Nr LV/2022 

z obrad LV SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 18 marca 2022 roku. 

Sesja odbyła się w trybie hybrydowym – obrady stacjonarne z możliwością 

wykorzystania środków porozumiewania się na odległość. 

Przewodniczący Rady Miasta Konina Tadeusz WOJDYŃSKI prowadził sesję z sali 

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

Sesja trwała od godz. 15.00 do godz. 15.20 

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

KORYTKOWSKI, zastępca Prezydenta Miasta Konina Witold NOWAK, kierownicy 

wydziałów Urzędu Miejskiego. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Otwarcia LV 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 w trybie 

hybrydowym – obrady stacjonarne z możliwością wykorzystania środków 

porozumiewania się na odległość. 

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 roku 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. 
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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 22 radnych, co stanowi kworum 

do podejmowania uchwał. 

Nieobecna była radna Monika Kosińska. 

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 pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na 

terenie miasta Konina, w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie (druk nr 734). 

3. Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Miasta Konina. 

Obecnie przechodzimy do realizacji ustalonego porządku obrad. 
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2. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy 

przebywającym na terenie miasta Konina, w związku z konfliktem 

zbrojnym w Ukrainie (druk nr 734). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Mamy w porządku obrad jeden punkt. Rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie 

miasta Konina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.  

Projekt uchwały – druk nr 734 państwo radni otrzymali drogą elektroniczną. 

Z uwagi na to, że sesja jest zwołana na wniosek prezydenta i nie obradowały komisje, 

wobec tego nie był rozpatrywany ten projekt uchwały. Proszę Prezydenta Miasta 

Konina Pana Piotra Korytkowskiego o przedstawienie projektu uchwały.” 

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

panie przewodniczący. Witam państwa radnych. Szanowni państwo, dziękuję bardzo 

za umożliwienie odbycia debaty w sumie nad jednym punktem, ale jest to sprawa 

bardzo pilna związana z wojną na Ukrainie. Szanowni państwo 12 marca została 

uchwalona przez rząd spec ustawa związana z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa. W tejże ustawie zawarte są wszystkie te rzeczy, które dotyczą tego 

konfliktu, ale i również te, które związane są z możliwością niesienia pomocy 

i finansowania tej pomocy ze środków budżetu państwa, ale i też ze środków 

związanych ze środkami samorządu. Czyli można powiedzieć, że ten proponowany 

projekt uchwały jest jak gdyby pokłosiem ustawy, o której wspomniałem przed 

chwileczką. Dlatego też prosiłbym państwa radnych o to, aby zagłosować nad 

przedstawionym projektem uchwały z uwagi na to, że musimy pewne rzeczy 

sformalizować i upoważnić mnie i urzędników do tego, abyśmy takową pomoc 

zgodnie z prawem mogli nieść. W tekście uchwały macie państwo i w uzasadnieniu 

określone obszary związane z pomocą i finansowaniem tejże pomocy. Proszę państwa 

jednocześnie prosiłbym, żeby w formie autopoprawki zmienić zapis w § 1 w 2 b) aby 

wykreślić w tymże akapicie słowa „z języka ukraińskiego na język polski”, czyli zapis 

powinien brzmieć b) zapewnienia tłumaczeń dokumentów i po tym, słowie powinna 

być kropka. 

Proszę państwa, wszyscy borykamy się z problemem, można powiedzieć z kryzysem 

uchodźczym, wszystkie samorządy w najbliższym czasie takowe uchwały będą 

podejmowały, aby móc nieść skutecznie pomoc. Jest to naprawdę długo oczekiwany 

przez samorządy dokument jaki został wypracowany przez Sejm, bo do tej pory to, co 

się odbywało było działaniem można powiedzieć spontanicznym, które to angażowało 

środki, które przeznaczone są w budżetach poszczególnych samorządów i zapisane są 

w rezerwie. Natomiast w tej chwili to finansowanie będzie wyglądało zupełnie inaczej. 
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Jeszcze dodam państwu, to jest dosłownie sprzed kilku minut informacja, że Miasto 

stworzyło specjalny rachunek, który będzie za chwileczkę publikowany, nie mam w tej 

chwili numeru, żeby podać go publicznie, natomiast rachunek bankowy, na który 

będzie można wpłacać datki, osoby fizyczne będą mogły wpłacać pieniądze na ten 

numer konta. Jeżeli ktoś będzie chciał wesprzeć pomoc, która poprzez Miasto będzie 

udzielana uchodźcą bardzo proszę o wpłacanie pieniędzy na ten numer konta, który 

jest kontem samorządu. Ono jest dedykowane wyłącznie pod potrzeby niesione 

Ukraińcom. Jeżeli są jakieś pytania, służę ja i moi współpracownicy szczegółową 

informacją. Dziękuję.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrała radna Emilia WASIELEWSKA, cytuję: „Panie prezydencie, ja tylko 

chciałam się dopytać o populację uchodźców i uchodźczyń w naszym Koninie do tej 

pory. Jak wiadomo od środy osoby mogą się ubiegać o numer PESEL, ale chciałabym 

też poznać najbardziej aktualne statystyki i liczby, jeżeli chodzi o te numery PESEL oraz 

jaka jest ewentualna przewidywana liczba osób obywatelstwa ukraińskiego, które 

teraz przebywa oraz ile uczniów i uczennic mamy w szkole?” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję pani radnej. Proszę o zabranie głosu pana 

prezydenta Piotra Korytkowskiego, udzielam głosu.” 

Odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Pani 

radna, jeżeli chodzi o określenie liczby uchodźców, którzy są na terenie Konina. Myślę, 

że nikt nie wie i żaden samorząd nie jest w stanie precyzyjne podać informacji, ile 

uchodźców przebywa na jego terenie, gdyż przecież wszyscy wiemy i mówimy od 

początku tego kryzysu o tym, że przyjmowanie pod własny dach uchodźców było 

spontanicznym odruchem przede wszystkim Polaków, przede wszystkim osób 

fizycznych, a dopiero potem były instytucje. Dlatego też przebywa na terenie Konina 

taka ilość osób, o której nie jestem precyzyjnie w stanie powiedzieć. Od samego 

początku apelowałem o to, aby zgłaszać się do Wydziału Spraw Obywatelskich, aby 

zgłaszać te pobyty, wtedy mielibyśmy pewną orientację. Natomiast dopiero 

wprowadzenie przepisów umożliwiających rejestrację w postaci nadania PESEL-u 

biometrycznego powoduje to, że ten apel spotkał się dopiero wtedy z reakcją. Czynimy 

to w Wydziale Spraw Obywatelskich od przedwczoraj, w pierwszym dniu 

funkcjonowania tego całego systemu związanego z nadawaniem numeru PESEL 

takowych osób, które otrzymały go w naszym samorządzie to było 55 osób, 

w następnym dniu, czyli wczoraj to było 91 osób. Myślę, że biorąc pod uwagę, że 

zwiększyliśmy ilość stanowisk, bo to cały czas się nam poszerza, musimy to robić 

w uzgodnieniu z Centralnym Ośrodkiem Informatyki. Mamy w tej chwili uruchomione 
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trzy stanowiska, także myślę, że dzisiaj będzie jeszcze większa ilość osób obsłużona 

przez ten wydział. Jednakże nie należy utożsamiać tego, że te osoby, które zgłaszają się 

u nas w wydziale, są to osoby przebywające na terenie miasta Konina. Tu mogą 

zgłaszać się wszystkie osoby przebywające w Polsce, także każdy samorząd czyni to, 

abyśmy w końcu i trudno to powiedzieć, kiedy to nastąpi, bo przecież, jeżeli mamy 

2 miliony uchodźców w Polsce, będzie to naprawdę bardzo długo trwało. Natomiast 

każdy samorząd w miarę możliwości tych technicznych, ale i również związanych 

z siłami ludzkimi czyni starania, aby rzeczywiście jak najszybciej te numery PESEL 

dodać do bazy, aby osoby mogły korzystać z tych wszystkich uprawnień związanych ze 

świadczeniami, które przysługują również obywatelom polskim. 

Co do ilości osób dzieci, które są w tej chwili w placówkach oświatowych, to jest 

najświeższa informacja sprzed niecałej godziny, mamy 140 dzieci z Ukrainy, w tym 29 

dzieciaczków chodzi do przedszkoli. Oczywiście ta liczba zwiększa się cały czas i nie 

jesteśmy gotowi na to, żeby dawać opiekę przedszkolną czy też naukę w naszych 

placówkach. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu prezydentowi. Zgłosił się jeszcze pan 

radny Sławomir Lachowicz, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Dzień dobry wszystkim. 

Ja chciałbym dopytać panie przewodniczący, panie prezydencie z uwagi na to, że 

obywatele z Ukrainy otrzymują PESEL, uchodźcy są również meldowani, jak będzie 

wyglądała sprawa opłat za śmieci za tych obywateli? Dziękuję.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Proszę pana prezydenta 

o udzielnie odpowiedzi.” 

Odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Szanowny 

panie radny jest mi trudno powiedzieć w tej chwili, wszyscy się nad tym zastanawiamy. 

Trwają interpretacje różnego rodzaju związane z tym, czy biorąc pod uwagę, że rząd 

zadysponował kwotę 40 zł, które przysługuje obywatelom Ukrainy, jeżeli chodzi o ich 

utrzymanie dzienne i w tym teoretycznie powinna być również zawarta opłata na 

śmieci. Ale z drugiej strony mamy różnego rodzaju ulgi, które stosowane są przez 

samorządy, gdzie można powiedzieć bezkosztowo ten pobyt się ich tutaj na terenie 

Polski odbywa. Jest to w trakcie analizowania myślę, że od przyszłego tygodnia będzie 

odpowiedź. Póki co nie ma takiego formalnego wymogu, żeby płacić, co nie znaczy, że 

jeżeli będziemy mieli 100% pewność, czy taka opłata powinna być czy nie podamy 

stosowną informację.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 
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W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie miasta Konina, 

w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. 

Uchwała Nr 712 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

3. Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Miasta Konina. 

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

LV 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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