BR.0002.2.2.2018

P R O T O K Ó Ł Nr II/2018
z obrad II SESJI RADY MIASTA KONINA,
która odbyła się 5 grudnia 2018 roku
w sali sesyjnej w Ratuszu w Koninie, ul. Wiosny Ludów 6.
Sesja trwała od godz. 9.05 do godz. 11.35.

W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta Konina Piotr
KORYTKOWSKI, Zastępcy Prezydenta Miasta Konina Witold NOWAK i Paweł
ADAMÓW, Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA, Zastępca Skarbnika Miasta Kazimierz
LEBIODA, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorzy i prezesi podległych
jednostek organizacyjnych miasta i spółek miejskich, komendanci służb miejskich, radny
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert POPKOWSKI oraz przedstawiciele
lokalnych mediów.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Otwarcia II sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) - dokonał
Przewodniczący Rady Miasta Konina – radny WIESŁAW STEINKE.

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi kworum do podejmowania
uchwał.

Na sekretarza obrad sesji przewodniczący rady wyznaczył radnego Janusza
ZAWILSKIEGO.

Radny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad.

Przewodniczący rady Wiesław STEINKE, cytuję: „W zawiadomieniu o zwołaniu
dzisiejszej sesji przekazałem Państwu Radnym ustalony porządek obrad wraz z materiałami.
3 grudnia br. w punkcie 10 uzupełniłem porządek obrad o projekt uchwały w sprawie
wyznaczenia koordynatora do współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Konina - druk nr 15.
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?”

Radni nie mieli uwag.

Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie
następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Powołanie Komisji Rewizyjnej (druk nr 5).
Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 6).
Powołanie stałych Komisji Rady Miasta Konina i ustalenie przedmiotu ich działania
(druk nr 7).
5. Wybór Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Konina (druk nr 8).
6. Ustalenie składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina (druk nr 9).
7. Powołanie Komisji Statutowej (druk nr 10).
8. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej (druk nr 11).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do
Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 12).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia koordynatora do współpracy z Młodzieżową
Radą Miasta Konina (druk nr 15).
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok (druk nr 13);
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021
(druk nr 14).
12. Wnioski i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
14. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Miasta Konina.
Obecnie przechodzimy do realizacji ustalonego porządku obrad.

Przewodniczący rady, cytuję: „Pozwólcie Państwo, że na wstępie udzielę głosu Panu
prezydentowi, który chciałby przedstawić swoich zastępców.”

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Chciałem
przedstawić Państwu zastępców prezydenta Miasta Konina, których powołałem w ubiegłym
tygodniu. Od poniedziałku ubiegłego tygodnia funkcję prezydenta Miasta Konina
ds. gospodarczych pełni Pan Paweł Adamów, natomiast od ubiegłej środy funkcję zastępcy
prezydenta ds. społecznych i jednocześnie funkcję I zastępcy prezydenta miasta Konina pełni
Pan Witold Nowak. Są to osoby, które po czasie namysłu zostały powołane na funkcję
zastępców prezydenta. Mam nadzieję, że współpraca między Panami zastępcami prezydenta,
a szczególnie radą miasta, jak i również osobami zatrudnionymi w Urzędzie Miejskim będzie
przebiegała bez żadnych problemów, będzie pracą wzorową.
Chciałbym teraz, żeby głos zabrali moi zastępcy, którzy w krótkich słowach
wypowiedzą się na temat swoich doświadczeń i tego, czym mogą służyć naszemu
samorządowi.”

Głos zabrał z-ca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „W krótkich słowach Pan
prezydent prosił, żebym się przedstawił, zatem nie będę na pewno długo mówił. W Koninie
od 1999 roku zaraz po studiach rozpocząłem pracę zawodową, tak jak już było i pojawiało się
w informacjach prasowych, rozpoczynałem w mediach elektronicznych, radiu, trochę
współpracy z telewizją i z gazetą.
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W międzyczasie otworzyłem działalność gospodarczą, rozpocząłem działanie w sferze
promocji, reklamy i wydawnictw. Jak Państwo pamiętacie jeszcze do dzisiaj ślad został
w tunelu, pierwsze gabloty reklamowe, czy na przystankach, to była moja działalność firmy
NEWS.
Potem rozpocząłem pracę w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Pracowałem tam
dwa lata, najpierw jako szef biura prasowego, a potem w Centrum Informacji i Promocji, po
czym przeniosłem się do PWSZ jako specjalista ds. promocji i wydawnictw. Tam
pracowałem dwa lata, a od 1 czerwca 2009 roku pełniłem funkcję Naczelnika Wydziału
Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Koninie, aż do czasu powołania mnie na
zastępcę prezydenta miasta Konina i to byłaby ta działalność zawodowa.
Jeśli chodzi o działalność społeczną, pierwsze zainteresowania społeczne i działalność
to praca w Spółdzielni Mieszkaniowej Zatorze. Tu patrzę na Pana prezesa, bo na pewno
pamięta tę działalność przez 9 lat w radzie nadzorczej SM Zatorze w Koninie i wszelkie te
zainteresowania, które wiążą się ze spółdzielczością, zresztą z Panią Krystyną również,
bo jest nas tu więcej z Zatorza, więc te pierwsze zainteresowania społeczne, a potem pierwsza
próba, druga, a potem trzecia udana próba startu do Rady Miasta Konina. W poprzedniej
kadencji piastowałem mandat po Panu prezydencie Lorku, natomiast w ostatnich wyborach
uzyskałem kolejny mandat, który tym razem ja musiałem złożyć, w związku z powołaniem na
to stanowisko.
Tak jak Pan prezydent powiedział, w środę rozpocząłem swoją pracę z dużą nadzieją,
z dużą otwartością. Mam nadzieję na współpracę ze wszystkimi radnymi, kierownikami,
dyrektorami jednostek. Mam nadzieję, że będzie nam się dobrze współpracować.”

Głos zabrał z-ca prezydenta Paweł ADAMÓW, cytuję: „Kilka słów o mnie. Mam
wykształcenie w kierunku samorządu terytorialnego. Ukończyłem na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu finanse publiczne o specjalizacji finanse samorządu
terytorialnego i na Uniwersytecie Adama Mickiewicza administrację samorządową. Zaraz po
studiach rozpocząłem pracę w gabinecie prezydenta Poznania, gdzie zajmowałem się przez
kilka lat pracami w ramach Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich i też
pracowaliśmy na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdzie przez
kilka lat prezentowaliśmy stanowiska, Poznań prezentował te stanowiska w kwestii finansów
publicznych.
Od 2007 roku byłem odpowiedzialny za rozwój takich procesów aglomeracyjnych
w Poznaniu. Wtedy zaczęliśmy tworzyć Aglomerację Poznańską. Ona na początku miała
luźny charakter w formie konwentów, spotkań, potem przekształciło się to w Stowarzyszenie
Metropolia Poznań i zaczęły się rozwijać różne projekty. Przy okazji zacieśniała się
współpraca w zakresie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami, czy w zakresie
planowania przestrzennego i przez te 10 lat ta aglomeracja rozwinęła się do takich form, że to
stowarzyszenie zaczęło pełnić funkcję instytucji realizującej zintegrowane inwestycje
terytorialne, czyli nowy instrument dla samorządów w Wielkopolsce. Dwie aglomeracje
pełniły te funkcje: Poznań i Aglomeracja Kalisko-Ostrowska i od 2014 roku do dzisiaj
pracowałem w tej instytucji i Stowarzyszeniu Metropolia Poznań i udało się rozdysponować
na konkursy przede wszystkim transportowe i węzłów przesiadkowych około miliarda
złotych. Moim ostatnim doświadczeniem była praca w Metropoli Poznań, gdzie byłem też
odpowiedzialny za przetargi, rozliczenia finansowe, organizacje konkursów, ale też projekty
społeczne, które gdzieś tam mogą funkcjonować pomiędzy gminami, jak kampanie
antysmogowe, różne projekty z zakresu oświaty, ochrony środowiska czy planowania
przestrzennego.
Deklaruję całkowitą współpracę z całą radą, ze wszystkimi osobami i bardzo dziękuję
Panie prezydencie za zaufanie i deklaruję ciężką pracę.”
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2. Powołanie Komisji Rewizyjnej (druk nr 5).
Przewodniczący rady, cytuję: „W kolejnym punkcie mamy do powołania Komisję
Rewizyjną.
Art. 18a ustawy o samorządzie gminnym stanowi o powołaniu przez radę Komisji
Rewizyjnej, a także określa ogólne zasady jej działania.
Szczegółowe zasady działania komisji są zawarte w Statucie Miasta Konina –
Rozdział IV - Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej.
W skład tej komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów,
z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, o których mowa w art. 19
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
§ 53 Statutu Miasta Konina stwierdza, że: Komisja Rewizyjna działa w składzie
od 5 do 7 radnych, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący.
Przypomnę również Państwu Radnym zapis § 49 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Konina,
które brzmią następująco: ust. 1. Przewodniczących Komisji wybiera Rada, ust. 2. Komisje
wybierają spośród członków komisji, Wiceprzewodniczących Komisji. Dalsze
konstytuowanie komisji odbędzie się na komisjach, gdzie wybierzecie Państwo zastępców.
Odczytam teraz projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Rozpoczniemy od ustalenia składu. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że pracowaliśmy
w składzie siedmioosobowym. Dyskutowaliśmy na spotkaniu międzyklubowym, ilu
członków powinna ona liczyć i stwierdziliśmy, że ze względu na charakter pracy tej komisji
nie należy zmniejszać z jej kworum do pięciu, bo będzie problem z montowaniem zespołów
kontrolnych i to wiemy z praktyki, że tak bywało, więc uznaliśmy wspólnie między klubami,
że dobrze będzie pozostawić ten skład siedmioosobowy i taką propozycję chciałbym
przedstawić radzie. Czy jest inny wniosek?”

Innego wniosku nie było. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek
o ustalenie siedmioosobowego składu Komisji Rewizyjnej.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina
przyjęła siedmioosobowy skład Komisji Rewizyjnej.

Następnie Przewodniczący rady poprosił o wyświetlenie projektu uchwały,
a przedstawicieli klubów o zgłaszanie radnych na członków Komisji Rewizyjnej.

Radny Sławomir LOREK w imieniu Klubu Koalicja Obywatelska zgłosił do Komisji
Rewizyjnej następujących kandydatów: radny Dachniewski Rafał, radna Lis Monika
i z upoważnienia klubu Lorek Sławomir.

Radni: Dachniewski Rafał, Lis Monika i Lorek Sławomir wyrazili zgodę na pracę
w Komisji Rewizyjnej.
Radny Dominik SZOPA w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłosił do Komisji
Rewizyjnej następujących kandydatów: radny Eltman Jakub, radny Lachowicz Sławomir,
radny Szopa Dominik i radny Majewski Krystian, który będzie również kandydatem na
przewodniczącego Komisji.”
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Radni: Eltman Jakub, Lachowicz Sławomir, Szopa Dominik i Majewski Krystian
wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący rady, cytuję: „Już mamy w tym momencie siedem zgłoszeń a jak
Państwu powiedziałem z ustawy, każdy z klubów radnych musi mieć swojego
przedstawiciela.”

Radny Tadeusz WOJDYŃSKI w imieniu Klubu Radnych Lewica zgłosił do Komisji
Rewizyjnej radnego: Tomasza Andrzeja Nowaka.

Radny Tomasz Andrzej Nowak wyraził zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący rady, cytuję: „Mamy osiem zgłoszeń, co niewątpliwie nam utrudnia,
ponieważ trzeba będzie głosować cząstkowo. Zapytam zgłaszającego ze strony Klubu PiS
Dominika Szopę, czy ta liczba kandydatów musi liczyć te cztery osoby? Czy podtrzymuje tą
liczbę czterech kandydatów?”

Radny Dominik SZOPA, cytuję: „Podtrzymuję.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Mamy sytuację taką, że musimy głosować cząstkowo
każdego z kandydatów. Będziemy głosować na kandydatów w kolejności zgłoszeń.”

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego
Duchniewskiego do pracy w Komisji Rewizyjnej.

Rafała

Stosunkiem głosów: 13 radnych „za”, 9 radnych „przeciw”, 0 radnych
„wstrzymujących się” od głosowania – Rada Miasta Konina zatwierdziła kandydaturę
radnego Rafała Duchniewskiego na członka Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Moniki Lis do pracy
w Komisji Rewizyjnej.

Stosunkiem głosów: 13 radnych „za”, 9 radnych „przeciw”, 0 radnych
„wstrzymujących się” od głosowania – Rada Miasta Konina zatwierdziła kandydaturę radnej
Moniki Lis na członka Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Sławomira Lorka
do pracy w Komisji Rewizyjnej.
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Stosunkiem głosów: 12 radnych „za”, 9 radnych „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się”
od głosowania – Rada Miasta Konina zatwierdziła kandydaturę radnego Sławomira Lorka na
członka Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Jakuba Eltmana do
pracy w Komisji Rewizyjnej.

Stosunkiem głosów: 21 radnych „za”, 1 radny „przeciw”, 0 radnych „wstrzymujących
się” od głosowania – Rada Miasta Konina zatwierdziła kandydaturę radnego Jakuba Eltmana
na członka Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Sławomira
Lachowicza do pracy w Komisji Rewizyjnej.

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina zatwierdziła
kandydaturę radnego Sławomira Lachowicza na członka Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Dominka Szopę do
pracy w Komisji Rewizyjnej.

Stosunkiem głosów: 13 radnych „za”, 8 radnych „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się”
od głosowania – Rada Miasta Konina zatwierdziła kandydaturę radnego Dominika Szopę na
członka Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Krystiana
Majewskiego do pracy w Komisji Rewizyjnej.

Stosunkiem głosów: 15 radnych „za”, 7 radnych „przeciw”, 0 radnych
„wstrzymujących się” od głosowania – Rada Miasta Konina zatwierdziła kandydaturę
radnego Krystiana Majewskiego na członka Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Tomasza Andrzeja
Nowaka do pracy w Komisji Rewizyjnej.

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina zatwierdziła
kandydaturę radnego Tomasza Andrzeja Nowaka na członka Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący rady, cytuję: „Wchodzą radni, którzy uzyskali najwyższą liczbę
głosów. Tą najwyższą liczbę głosów uzyskali radni: Tomasz Andrzej Nowak, Sławomir
Lachowicz, Jakub Eltman, Monika Lis, Dominik Szopa i Krystian Majewski. Osoba, która
uzyskała najmniejsza ilość głosów, to Sławomir Lorek. Te kandydatury mogą być już
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wpisane w treść uchwały. Za chwilę wybierzemy przewodniczącego Komisji oraz
zagłosujemy nad całym projektem uchwały.”

Przewodniczący rady poprosił o zgłoszenie kandydata na przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.

Radny Dominik Szopa zgłosił kandydaturę radnego Krystiana Majewskiego na
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Innych kandydatur nie było. Przewodniczący rady kandydaturę radnego Krystiana
Majewskiego poddał pod głosowanie.

Stosunkiem głosów: 17 radnych „za”, 4 radnych „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się”
od głosowania – Rada Miasta Konina zatwierdziła kandydaturę radnego Krystiana
Majewskiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący rady poddał głosowanie cały projekt uchwały.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina
powołała Komisję Rewizyjną.
Uchwała Nr 5 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 6).
Przewodniczący rady, cytuję: „W kolejnym punkcie porządku obrad powołamy
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
Przypomnę, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w art. 18b stanowi:
„1. Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych;
wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg,
wniosków i petycji.
2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele
wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19
ust. 1.
3. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy.
Natomiast Statut Miasta Konina uchwalony Uchwałą Nr 810 Rady Miasta Konina
z dnia 31 października 2018 roku stanowi:
1) w § 49 ust. 1, że „przewodniczących komisji wybiera Rada”;
2) w § 74 pkt 1-3:
„1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z przedstawicieli wszystkich klubów
działających w radzie.
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działa w składzie od pięciu do siedmiu radnych,
w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący komisji.
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3. W przypadku zmniejszenia liczby członków komisji do czterech radnych, należy
uzupełnić skład komisji.”
Zaczniemy od tego, że musimy określić skład liczbowy tej komisji. Rozmawialiśmy
o tym na spotkaniu międzyklubowym. Ustaliliśmy, że ta Komisja mogłaby liczyć 5 osób.
Taki wniosek chciałbym przedłożyć, żeby skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji liczył
pięć osób.”

Innego wniosku nie było. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek o
ustalenie pięcioosobowego składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina
przyjęła pięcioosobowy skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Następnie Przewodniczący rady poprosił o wyświetlenie projektu uchwały,
a przedstawicieli klubów o zgłaszanie radnych, na członków Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.

Radny Dominik SZOPA w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłosił do Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji następujących kandydatów: radną Krystynę Leśniewską, radnego
Krystian Majewskiego i radnego Jakuba Eltmana.
Radni: Krystyna Leśniewska, Krystian Majewski oraz Jakub Eltman wyrazili zgodę na
pracę w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radny Sławomir LOREK w imieniu Klubu Koalicja Obywatelska zgłosił do Komisji
Rewizyjnej następujących kandydatów: radny Marek Cieślak, radna Emilia Wasielewska,
radny Janusz Zawilski - jednocześnie kandydat na przewodniczącego komisji oraz radna
Monika Lis.
Radni: Marek Cieślak, Emilia Wasielewska, Janusz Zawilski oraz Monika Lis wyrazili
zgodę na pracę w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący rady, cytuję: „Na ten moment mamy już siedmiu kandydatów.”

Radny Tadeusz WOJDYŃSKI w imieniu Klubu Radnych Lewica powiedział, cytuję:
„Ja się w tej chwili zastanawiam, czy w ogóle jest sens zgłaszania kandydata, jak mamy już
siedem osób i próbujemy robić jakiś „cyrk” i nie możemy się dogadać, dlatego zaapeluję do
Klubu Prawo i Sprawiedliwość i Koalicji Obywatelskiej - zastanówmy się i zróbmy przerwę.
Tu dwóch i tu dwóch, tu jeden, tak mówi ustawa i temat załatwiony.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Ja jestem zdania takiego, że przegłosujemy wniosek
o przerwę, bo też uważam, że w tym momencie na tej sali robi się „cyrk”. Szkoda,
że pewnych ustaleń, które zawarliśmy na spotkaniu międzyklubowym, na które z klubów
osoby przybyły, nie są respektowane. Ubolewam nad tym, bo czasu poświeciliśmy dużo, żeby
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zawrzeć porozumienie. Proszę wyciągać wnioski, bo myślę, że na tej sali należy poszukiwać
porozumienia.”

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Tadeusza
Wojdyńskiego o przerwę w obradach sesji.

Stosunkiem głosów: 18 radnych „za”, 2 radnych „przeciw”, 2 radnych
„wstrzymujących się” od głosowania – Rada Miasta Konina zaopiniowała pozytywnie
wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach sesji.

Przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie przewodniczący rady powiedział, cytuję: „Jest niespodzianka,
zaskakująca dla mnie, ale widać w życiu człowieka zaskakują co chwilę jakieś rzeczy.
Jak wiecie Państwo, mamy obowiązek od tej kadencji rejestracji audio-video naszych obrad.
Przed nami jest kamera. Mamy zgłoszenie telefoniczne z głosowania nad członkami Komisji
Rewizyjnej, które pokazuje, że jeden z radnych głosował na dwie bazy – za siebie i za drugą
osobę. Czy taka osoba jest na sali? Jeśli tak, to proszę, żeby się przyznała, bo to oznacza
nieważność tego głosowania. Proszę o mikrofon, jeśli jest ta osoba na sali. Ja mam tylko
zgłoszenie telefoniczne.”

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „To prawda, złapałem za rękę Panią
Krystynę. Nie docisnęła guzika.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Ważne jest to, czy na przycisk nacisnęła Pani Krystyna
czy Pan.”

Głos zabrała radna Krystyna LEŚNIEWSKA, cytuję: „Ja nacisnęłam, ale za słabo.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Jest to informacja telefoniczna, żeby sprawdzić
z odtworzenia w systemie.”

Głos zabrał radny Krystian Majewski, cytuję: „Pani radna niezaznajomiona ze
sprzętem nie wiedziała, że trzeba nacisnąć przycisk mocniej.”

Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „Nie ukrywam, trudno dzisiaj określić,
póki tego nie zobaczymy, więc mam formalny wniosek albo powtarzamy głosowanie albo
ogłaszamy przerwę techniczną, aby zobaczyć to nagranie i podjąć decyzję. Trzeba reagować
na głos obywateli, którzy nas na bieżąco informują.”

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Czy wiemy, które to jest
głosowanie?”
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Przewodniczący rady, cytuję: „Proponuję, żeby uspokoić emocje. Przerwa trwa dalej.
Niech przedstawiciele każdego klubu podejdą zobaczyć nagranie.”

Po obejrzeniu nagrania przewodniczący rady powiedział, cytuję: „Okazuje się,
że sprawdzenie było potrzebne. Udzielę głosu Panu mecenasowi.”

Głos zabrał radca prawny Radosław SZATKOWSKI, cytuję: „Po zapoznaniu się
z zapisem dotychczasowego przebiegu dzisiejszej sesji Rady Miasta Konina nie ma żadnej
wątpliwości, co do tego, że głos został oddany z portalu Pani radnej, natomiast przy użyciu
ręki Pana radnego Majewskiego. Nie jestem w stanie w tej chwili sprawdzić, w jaki sposób
chciała zagłosować Pani radna, natomiast możemy stwierdzić, w jaki sposób głos został
oddany. Nie może radny głosować za kogoś.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Panie radny, co Pan ma na swoje usprawiedliwienie.
Mówił Pan, że nie głosował, a Pan mecenas mówi, że jest inaczej.”

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Oczywiście na nagraniu widać, jak
Pani Krystyna Leśniewska podnosi…”

Przewodniczący rady, cytuję: „Panie radny proszę się nie pogrążać.”

Kontynuując radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Proszę pozwolić mi dokończyć
wypowiedź. Na nagraniu widać, jak Pani Krystyna Leśniewska podnosi rękę za głosowaniem.
Nacisnęła źle przycisk, poprosiła o głos, zamiast zagłosować „za”. Rzeczywiście chciałem
poprowadzić jej rękę i nie poprowadziłem, ta ręka jej ucieka i to ja nacisnąłem.
Jeżeli jest taka wola rady, możemy zrobić reasumpcję głosowania, nie ma z tym
żadnego problemu, bo to było zgodne z wolą Pani Krystyny, która jest nową radną i prosiła
mnie o pomoc podczas prac rady.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Panie radny, Pan chyba siebie słyszy co Pan mówi.
Nie można tak mówić.”

Kontynuując radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Proszę o reasumpcję głosowania,
jeśli jest taka wola.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Pan nie musi prosić, to jest obowiązek mój. Pan złamał
prawo Panie radny. Nie wolno tak robić, nie można mówić o tym, że to jest kwestia
dowolności.
Szanowni Państwo będziemy głosować wszystkie kandydatury zgłoszone przez
Państwa jeszcze raz. Zarządzam reasumpcję głosowania w tej sprawie, bo ja nie wiem, przy
jakim głosowaniu to było i wszystkie kandydatury zgłoszone przez Państwa będą jeszcze raz
głosowane. Teraz już nie dyskutujemy, bo to jest wniosek formalny wyłącznie.”
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Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Stwierdziliśmy pewien fakt, fakt
niezaprzeczalny, zarejestrowany na nagraniu i chciałbym usłyszeć od Pana radcy prawnego,
bo takie zdarzenie miało miejsce w naszym Sejmie i jakie są konsekwencje prawne tego, co
zrobił Pan radny Majewski, bo nie możemy przejść obojętnie w takiej sytuacji.
To, że zrobimy reasumpcję, to jest 100% pewne, ale konsekwencja tego czynu musi być
określona. Co na ten temat mówi prawo?”

Przewodniczący rady, cytuję: „Udzielę głosu Panu mecenasowi i proszę jeszcze
o odpowiedź w kwestii formalnej, czy wobec tego, że mamy sytuację jednoznaczną, należy
powtórzyć głosowania wszystkie, a więc głosowanie cząstkowe nad każdym z kandydatów
i nad przewodniczącym i potem całość uchwały?”

Głos zabrał radca prawny Radosław SZATKOWSKI, cytuję: „Statut Miasta Konina
jednoznacznie te sytuacje określa. Reasumpcja głosowania, to jest wyłączne uprawnienie
przewodniczącego rady. Może to zrobić z własnej inicjatywy, na wniosek prezydenta lub
któregokolwiek z radnych. Istotą reasumpcji jest to, że w wyniku reasumpcji głosowania
uchwałę przyjętą w danej sprawie, traktuje się jako niebyłą, czyli całą, a więc treść uchwały
ze składem siedmioosobowym komisji i wyborem przewodniczącego, a także wszystkie
poprzedzające ją cząstkowe głosowania, które się na tę uchwałę złożyły.
Odpowiadając na pytanie radnego Marka Cieślaka - konsekwencje prawne.
Od konsekwencji prawnych Panie radny i Szanowni Państwo jest sąd. Jeśli Państwo sobie
życzycie, to przewodniczący, jeśli jest taka wola, to przewodniczący rady, który prowadzi
obrady może złożyć stosowne zawiadomienie. W moim przekonaniu można się tutaj
doszukiwać naruszenia art. 286 kodeksu karnego, czyli fałszerstwa.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Tą sprawa będziemy się zajmowali potem. Dzisiaj
dokończymy naszą pracę, która jest do wykonania. Zgodnie z interpretacją radcy prawnego,
zarządzam reasumpcję głosowania całości uchwały, a więc od głosowań cząstkowych…”

Głos zabrała radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „Odnośnie tego głosowania,
bo rozpoczynamy kolejną kadencję i to, co się wydarzyło, myślę, że też wpływa na nasze
zaufanie w stosunku do nas. Mieliśmy być jedną drużyną. Czy my każde teraz inne
głosowanie mamy odtwarzać kamery i sprawdzać, czy ktoś głosował za siebie, czy głosuje za
niego sąsiad lub sąsiadka. Być może dla kolegi Krystiana była to forma edukacji…”

Przewodniczący rady, cytuję: „Na pewno uwaga jest ważna. Wyciągnijmy z tego
wnioski, żeby nikomu następnym razem nie przyszło do głowy, żeby pomagać koleżance czy
koledze. Zdarzyło się i jest to zarejestrowane.”

Głos zabrała radna Krystyna LEŚNIEWSKA, cytuję: „Ja tylko chciałam w kwestii
formalnej, ponieważ jestem nową radną i czuję się bardzo niezręcznie, że taki wyszedł lapsus
przez moją nieudolność. Na ekranie ewidentnie widać, że ja głosuję, naciskam guzik, potem
jest spokój, bo jestem przekonana, że dobrze poszło i słyszę komunikat, że radna Leśniewska
nie oddała głosu i prawdopodobnie wtedy Krystian nacisnął za mnie i mówił do mnie, że to
trzeba mocniej. Ja bardzo przepraszam, bo czuję się osobą, przez którą, ta moja gapowatość
czy niezręczność to spowodowała. Bardzo przepraszam.”
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Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Mam
wątpliwość, jeżeli chodzi o głosowania, ale już Pan zarządził reasumpcję wszystkich
głosowań, niech tak już będzie, ale faktycznie te siedem głosowań, to na tych siedem, to tylko
jedno było źle oddane, reszta byłą prawidłowo przeprowadzona i policzona i nie powinno być
powtarzane, tylko to jedno powinno być powtarzane i cała uchwała powinna być powtórzona.
Mecenasi mają swoje zdanie, różne opinie, ale mam prośbę do Klubu PiS wycofajcie jednego
kandydata, szybko przeprowadzimy tę reasumpcję i nie będzie problemu.”

Przewodniczący rady, cytuję: „To jest wniosek bardzo rozsądny, ale nie ja wymyślam.
Oparliśmy się na opinii radcy prawnego, który powiedział, że w takiej sytuacji nieważne są
wszystkie głosowania cząstkowe, całość procedury musimy powtórzyć i myślę, że co do tego
nie powinno być wątpliwości.”

Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „Nie ukrywam, sam przed tą przerwą,
która była, wnioskowałem, ażeby powtórzyć to głosowanie, natomiast to, co zobaczyliśmy,
świadczy o tym, że wnioski, które wyciągnął Pan mecenas na mocy prawa nakładają na nas
reasumpcję. Ja powiem tylko tyle, dzisiaj będziemy uchwalać Komisję Statutową i mogę już
dzisiaj powiedzieć, że chciałbym, aby tym zajęła się w przyszłości Komisja Statutowa, którą
uchwalimy. Natomiast zdajemy sobie sprawę z powagi, z jednej strony mandatu, który każdy
z nas sprawuje, z drugiej strony też zdajemy sobie sprawę z emocji, które towarzyszą,
szczególnie na tej sesji, kiedy tak naprawdę bardzo wiele zależy, jak ta praca będzie
zorganizowana przez następnych pięć lat. W pełni jestem za tym i formalny wniosek, żeby
była reasumpcja głosowania, ale też popieram w pełni, zgadzam się z opinią radcy prawnego.
Mam inne zdanie niż kolega Tadeusz Wojdyński, bo popełniony błąd w głosowaniu
cząstkowym ma wpływ na wynik końcowy. Jestem matematykiem i jeśli jeden warunek nie
jest spełniony, to nie znaczy, że wynik będzie prawidłowy.”

Przewodniczący rady zarządził reasumpcję głosowania.

Przewodniczący rady poddał ponownie pod głosowanie wniosek o siedmioosobowym
składzie Komisji Rewizyjnej.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina
przyjęła siedmioosobowy skład Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący rady poprosił o wyświetlenie projektu uchwały, a przedstawicieli
klubów o ponowne zgłaszanie radnych na członków Komisji Rewizyjnej.

Radny Sławomir LOREK w imieniu Klubu Koalicja Obywatelska zgłosił do Komisji
Rewizyjnej następujących kandydatów: radny Dachniewski Rafał, radna Lis Monika
i z upoważnienia klubu Lorek Sławomir.
Radni: Dachniewski Rafał, Lis Monika i Lorek Sławomir wyrazili zgodę na pracę
w Komisji Rewizyjnej.
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Radny Dominik SZOPA w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłosił do Komisji
Rewizyjnej następujących kandydatów: radny Eltman Jakub, radny Dominik Szopa i radny
Krystian Majewski.”

Radni: Eltman Jakub, Szopa Dominik i Majewski Krystian wyrazili zgodę na pracę
w Komisji Rewizyjnej.

Radny Tadeusz WOJDYŃSKI w imieniu Klubu Radnych Lewica zgłosił do Komisji
Rewizyjnej radnego: Tomasza Andrzeja Nowaka.

Radny Tomasz Andrzej Nowak wyraził zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący rady, cytuję: „Za ten głos rozsądku bardzo dziękuję, bo mamy
kandydatów w liczbie członków, co ułatwi nam pracę, ponieważ nie musimy głosować
osobowo. Możemy przegłosować całość kandydatów, członków do komisji, będzie tylko
jedno głosowanie cząstkowe nad całością wszystkich kandydatów. Tak będziemy procedować
w kolejnych uchwałach w sytuacji, jak ilość członków będzie taka sama jak ilość
kandydatów, nie będziemy rozpatrywać kandydatur osób.
Będzie głosowanie dotyczące zaakceptowania siedmiu członków do pracy w Komisji
Rewizyjnej.
Jeszcze raz chcę wzmocnić podziękowania, bo liczę na to, że to będzie dobry
prognostyk do dalszej pracy w dzisiejszym dniu, bo to ważne dla naszej kadencji.”

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina
przyjęła skład osobowy Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący rady poprosił o zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.

Głos zabrał radny Marek WASZKOWIAK, cytuje: „Ponieważ Pan radny Krystian
Majewski złożył rezygnację w imieniu Klubu PiS, chciałbym zaproponować radnego
Dominika Szopę na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.”

Radny Dominik Szopa wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.

Innych kandydatur nie było. Przewodniczący rady kandydaturę radnego Dominika
Szopy poddał pod głosowanie.

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina zatwierdziła
kandydaturę radnego Dominika Szopy na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
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Przewodniczący rady poddał głosowanie cały projekt uchwały.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina
powołała Komisję Rewizyjną.
Uchwała Nr 5 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący rady, cytuję: „Możemy teraz kontynuować pracę nad Komisją Skarg,
Wniosków i Petycji. Szczegóły dotyczące pracy Komisji już Państwu przytoczyłem.
Zaczniemy od określenia liczby członków Komisji. W statucie zapisaliśmy, że od 5 do 7,
podobnie jak w Komisji Rewizyjnej. Wniosek o pięcioosobowym składzie już
przegłosowaliśmy. Proszę o zgłaszanie kandydatów do pracy na członków Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.”

Radny Dominik SZOPA w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłosił do Komisji
Skarg i Wniosków następujących kandydatów: radna Krystyna Leśniewska i radny Jakub
Eltman – jednocześnie zgłoszony jako kandydat na przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
Radni: Krystyna Leśniewska i Jakub Eltman wyrazili zgodę na pracę w Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji.

Radny Sławomir LOREK w imieniu Klubu Koalicja Obywatelska zgłosił do Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji następujących kandydatów: radny Marek Cieślak i radny Janusz
Zawilski – jednocześnie zgłoszony jako kandydat na przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
Radni: Marek Cieślak i Janusz Zawilski wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.

Radny Tadeusz WOJDYŃSKI w imieniu Klubu Radnych Lewica zgłosił do Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji radnego Tadeusza Pigułę.
Radny Tadeusz Piguła wyraził zgodę na pracę w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący rady, cytuję: „Ponieważ ilość zgłoszonych kandydatów jest zgodna
z ilością proponowanych członków wpierw przegłosujemy skład Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, a następnie głosowania cząstkowe nad dwiema kandydaturami na przewodniczącego
komisji.”
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina
przyjęła skład Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Następnie przystąpiono do głosowania nad kandydaturami na przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

14

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Janusza
Zawilskiego na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W wyniku głosowania: 12 radnych było „za kandydaturą” radnego Janusza
Zawilskiego na przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji, 4 radnych było
„przeciw”.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Jakuba Eltmana na
przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W wyniku głosowania: 10 radnych było „za kandydaturą” radnego Jakuba Eltmana na
przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji, 3 radnych było „przeciw”.

Wobec powyższego przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został
radny Janusz Zawilski.

Przewodniczący rady poddał głosowanie cały projekt uchwały.

Wynikiem głosowania: 21 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”, 1 radny „wstrzymał
się” od głosowania - Rada Miasta Konina powołała Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
Uchwała Nr 6 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4. Powołanie stałych komisji Rady Miasta Konina i ustalenie przedmiotu
ich działania (druk nr 7).
Przewodniczący rady, cytuję: „W kolejnym punkcie porządku obrad powołamy stałe
komisje Rady Miasta Konina i ustalimy przedmiot ich działania.
Propozycja jest taka, żebyśmy utrzymali dotychczasowe nazwy komisji. Przypomnę,
że właśnie na początku VIII kadencji myśmy te nazwy zmieniali. Uznaliśmy, że krótsze
nazwy są bardziej czytelne, unikamy nieprozumień w nazwach komisji. Podtrzymujemy
propozycję nazw oraz przedmiotu kompetencji tych komisji. Czy Państwo radni macie uwagi
inne do tego projektu uchwały? Czy akceptujecie Państwo pozycję takich nazw komisji oraz
zakresu ich działania?”

Do projektu uchwały radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady projekt uchwały
oznaczony numerem druku 7 poddał pod głosowanie.
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie powołanie stałych komisji Rady Miasta Konina i ustalenie przedmiotu ich
działania.
Uchwała Nr 7 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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5. Wybór przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Konina
(druk nr 8).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to wybór
przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Konina. W tej sprawie też odbywały się
spotkania międzyklubowe. Cenię sobie te spotkania, ponieważ liczę na to, że można ustalić
obszar zainteresowań, staram się zawsze dążyć do uzyskania konsensusu, jak będzie
zobaczymy, a teraz zgłaszamy w imieniu klubów kandydatów na przewodniczących stałych
komisji rady miasta, które przed chwilą powołaliśmy.”

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja zgłaszam
wniosek o 10 minutową przerwę. Mój Klub takiej przerwy potrzebuje.”

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Zenona
Chojnackiego o przerwę w obradach sesji.

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina zaopiniowała
pozytywnie wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach sesji.

Przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę.

Komisja Finansów

Po przerwie przewodniczący rady poprosił przedstawicieli klubów o zgłaszanie
kandydata na przewodniczącego Komisji Finansów.

W imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość radny Dominik SZOPA poinformował,
że na przewodniczącego Komisji Finansów nie zgłaszają żadnego kandydata.

W imieniu Klubu Lewica radny Tadeusz PIGUŁA poinformował, że na
przewodniczącego Komisji Finansów zgłaszają kandydaturę radnego Tadeusza
Wojdyńskiego.
W imieniu Klubu Koalicja Obywatelska radny Sławomir LOREK poinformował,
że na przewodniczącego Komisji Finansów nie zgłaszają żadnego kandydata.

Następnie Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zgłoszonego kandydata na
przewodniczącego komisji.

Radny Tadeusz Wojdyński otrzymał 21 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 radny „wstrzymał
się” od głosowania. Rada wybrała radnego Tadeusza Wojdyńskiego na Przewodniczącego
Komisji Finansów.
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Komisja Infrastruktury

Przewodniczący rady poprosił przedstawicieli klubów o zgłaszanie kandydata na
przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

W imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość radny Dominik SZOPA poinformował,
że na przewodniczącego Komisji Infrastruktury zgłaszają radnego Marka Waszkowiaka.

W imieniu Klubu Koalicja Obywatelska radny Sławomir LOREK poinformował,
że na przewodniczącego Komisji Infrastruktury zgłaszają radnego Marka Cieślaka.

Klub Lewica nie zgłosił żadnego kandydata.

Przewodniczący rady poddał kandydatury pod głosowanie.

Radny Marek Waszkowiak otrzymał 12 głosów „za”.
Radny Marek Cieślak otrzymał 7 głosów „za”.

Przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Konina wybrała na funkcję
przewodniczącego Komisji Infrastruktury radnego Marka Waszkowiaka.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Przewodniczący rady poprosił przedstawicieli klubów o zgłaszanie kandydata na
przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. W swoim imieniu poinformował,
że najbardziej kompetentną osobą jest radny Sławomir Lorek.

W imieniu Klubu Lewica radny Tadeusz WOJDYŃSKI poinformował, że na
przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zgłasza kandydaturę radnego Tomasza
Andrzeja Nowaka.

Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość nie zgłosił żadnego kandydata.

Przewodniczący rady poddał kandydatury pod głosowanie.

Radny Sławomir Lorek otrzymał 9 głosów „za”.
Radny Tomasz Andrzej Nowak otrzymał 11 głosów „za”.
17

Przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Konina wybrała na funkcję
przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu radnego Tomasza Andrzeja Nowaka.

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych

Przewodniczący rady poprosił przedstawicieli klubów o zgłaszanie kandydata na
przewodniczącego Komisji Rodzina i Spraw Społecznych.

W imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość radny Dominik SZOPA poinformował,
że na przewodniczącą Komisji Rodziny i Spraw Społecznych zgłasza kandydaturę radnej
Katarzyny Jaworskiej.

W imieniu Klubu Koalicja Obywatelska radny Sławomir LOREK poinformował,
że został poproszony o kandydowanie na stanowisko przewodniczącego Komisji Rodziny
i Spraw Społecznych.

Przewodniczący rady ponownie poddał kandydatury pod głosowanie.

Radna Katarzyna Jaworska otrzymała 11 głosów „za”.
Radny Sławomir Lorek otrzymał 11 głosów „za”.

Przewodniczący rady stwierdził, że należy dokonać reasumpcji głosowania, ponieważ
oboje kandydaci uzyskali jednakową liczbę głosów. Jeśli w kolejnym głosowaniu nie zostanie
wybrany przewodniczący komisji, wówczas Rada podejmie uchwałę niekompletną,
a przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych wybierze na następnym
posiedzeniu.

W ponownym głosowaniu radni otrzymali następująca liczbę głosów:
Radna Katarzyna Jaworska otrzymała 11 głosów „za”.
Radny Sławomir Lorek otrzymał 11 głosów „za”.

Przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta
przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.

Konina

nie

wybrała

Komisja Praworządności

Przewodniczący rady poprosił przedstawicieli klubów o zgłaszanie kandydata na
przewodniczącego Komisji Praworządności.
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W imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość radny Dominik SZOPA poinformował,
że na przewodniczącego Komisji Praworządności zgłasza kandydaturę radnego Jacka
Kubiaka.

W imieniu Klubu Koalicja Obywatelska radny Sławomir LOREK poinformował,
że na przewodniczącego Komisji Praworządności zgłaszają kandydaturę radnego Macieja
Ostrowskiego.

Klub Lewica nie zgłosił żadnego kandydata.

Przewodniczący rady poddał kandydatury pod głosowanie.
Radny Jacek Kubiak otrzymał 10 głosów „za”.
Radny Maciej Ostrowski otrzymał 11 głosów „za”.

Przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Konina wybrała na funkcję
Przewodniczącego Komisji Praworządności radnego Macieja Ostrowskiego.

Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Konina, uzupełniony o nazwiska
radnych, którzy zostali wybrani w głosowaniach.

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina dokonała
wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Konina.

Uchwała Nr 8 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6. Ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Konina
(druk nr 9).
Przewodniczący rady, cytuję: „Następny punkt porządku obrad, to ustalenie składów
osobowych stałych komisji Rady Miasta Konina.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w art. 21 ust. 1 stanowi,
że „Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych
zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.”
Natomiast Statut Miasta Konina uchwalony Uchwałą Nr 810 Rady Miasta Konina
z dnia 31 października 2018 roku stanowi w § 46 ust. 1, że „nazwy, skład osobowy oraz
zakres działania komisji stałych i komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach
przy ich powoływaniu.”.
Projekt uchwały możemy już uzupełnić o nazwiska przewodniczących komisji,
których wybrała rada w poprzednim punkcie porządku obrad.
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Oczekuję obecnie od Państwa radnych informacji, w których komisjach będziecie
pracować. Projekt uchwały będziemy uzupełniać na bieżąco.
Zgodnie z § 55 ust. 2 Statutu Miasta Konina radny powinien być członkiem
przynajmniej jednej komisji stałej. Jednakowoż abyśmy zgłaszali się do pracy w komisjach
w granicach zdrowego rozsądku. Nie wpisujmy się do wszystkich komisji, bo doświadczenie
pokazuje, że w ciągu roku, albo jeszcze szybciej, tak jak radni tłumnie się zapisywali, tak
tłumnie się wykreślają. Myślę, że mamy w klubach doświadczonych radnych i wiemy, z czym
się wiąże deklaracja do pracy w komisji.”

Komisja Finansów

W imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość radny Dominik SZOPA zgłosił następujące
kandydatury do Komisji Finansów: radny Marek Waszkowiak i radny Sławomir Lachowicz.
Radni wyrazili zgodę na członkostwo w komisji.

W imieniu Klubu Koalicja Obywatelska radny Sławomir LOREK zgłosił następujące
kandydatury do Komisji Finansów: radny Marek Cieślak, radny Rafał Duchniewski, radny
Janusz Zawilski.
Radni wyrazili zgodę na członkostwo w komisji.

W imieniu Klubu Lewica radny Tadeusz WOJDYŃSKI zgłosił następujące
kandydatury do Komisji Finansów: radny Tomasz Andrzej Nowak.
Radny wyraził zgodę na członkostwo w komisji.

Przewodniczący rady zapytał, czy radni niezrzeszeni chcą być członkami Komisji
Finansów.

Radny Jarosław SIDOR w imieniu własnym zgłosił swój udział w pracy Komisji
Finansów, jak również radnego Macieja Ostrowskiego.
Radny wyraził zgodę na członkostwo w komisji.
Przewodniczący rady poprosił o dopisanie do projektu uchwały przewodniczących,
którzy zostali wcześniej wybrani oraz radnych do pracy w komisji:
Komisja Finansów: Przewodniczący - WOJDYŃSKI Tadeusz, członkowie:
WASZKOWIAK Marek, LACHOWICZ Sławomir, CIEŚLAK Marek, DUCHNIEWSKI
Rafał, ZAWILSKI Janusz, NOWAK Tomasz Andrzej, SIDOR Jarosław i OSTROWSKI
Maciej.
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Komisja Infrastruktury

W imieniu Klubu Koalicja Obywatelska radny Sławomir LOREK zgłosił następujące
kandydatury do Komisji Infrastruktury: radny Marek Cieślak, radny Rafał Duchniewski,
radna Emilia Wasielewska i radny Janusz Zawilski.
Radni wyrazili zgodę na członkostwo w komisji.

W imieniu Klubu Lewica radny Tadeusz WOJDYŃSKI zgłosił następujące
kandydatury do Komisji Infrastruktury: radny Tomasz Andrzej Nowak i radny Tadeusz
Wojdyński.
Radni wyrazili zgodę na członkostwo w komisji.

W imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość radny Dominik SZOPA zgłosił następujące
kandydatury do Komisji Infrastruktury: radny Sławomir Lachowicz i radny Jakub Eltman.
Radni wyrazili zgodę na członkostwo w komisji.

Przewodniczący rady zapytał, czy radni niezrzeszeni chcą być członkami Komisji
Infrastruktury.

Radny Jarosław SIDOR w imieniu własnym zgłosił swój udział w pracy Komisji
Infrastruktury, jak również radnego Macieja Ostrowskiego.
Radny wyraził zgodę na członkostwo w komisji.

Przewodniczący rady poprosił o dopisanie do projektu uchwały przewodniczących,
którzy zostali wcześniej wybrani oraz radnych do pracy w komisji:

Komisja Infrastruktury: Przewodniczący – WASZKOWIAK Marek, członkowie:
CIEŚLAK Marek, DUCHNIEWSKI Rafał, WASIELEWSKA Emilia, ZAWILSKI Janusz,
LACHOWICZ Sławomir, ELTMAN Jakub, SIDOR Jarosław, OSTROWSKI Maciej.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

W imieniu Klubu Koalicja Obywatelska radny Sławomir LOREK zgłosił następujące
kandydatury do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: radna Monika Lis, radna Urszula
Maciaszek, radny Sławomir Lorek i radny Maciej Ostrowski.
Radni wyrazili zgodę na członkostwo w komisji.
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W imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość radny Dominik SZOPA zgłosił następujące
kandydatury do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: radna Katarzyna Jaworska i radny Zenon
Chojnacki.
Radni wyrazili zgodę na członkostwo w komisji.

W imieniu Klubu Lewica radny Tadeusz WOJDYŃSKI zgłosił następujące
kandydatury do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: radny Tadeusz Piguła.
Radny wyraził zgodę na członkostwo w komisji.

Przewodniczący rady poprosił o dopisanie do projektu uchwały przewodniczących,
którzy zostali wcześniej wybrani oraz radnych do pracy w komisji:

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: Przewodniczący – NOWAK Tomasz Andrzej,
członkowie: LIS Monika, MACIASZEK Urszula, LOREK Sławomir, OSTROWSKI Maciej,
JAWORSKA Katarzyna, CHOJNACKI Zenon, PIGUŁA Tadeusz.

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych

W imieniu Klubu Koalicja Obywatelska radny Sławomir LOREK zgłosił następujące
kandydatury do Komisji Rodziny i Spraw Społecznych: radna Urszula Maciaszek, radna
Emilia Wasielewska, radna Monika Lis i radny Sławomir Lorek.
Radni wyrazili zgodę na członkostwo w komisji.

W imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość radny Dominik SZOPA zgłosił następujące
kandydatury do Komisji Rodziny i Spraw Społecznych: radna Katarzyna Jaworska, radny
Jacek Kubiak i radny Zenon Chojnacki.
Radni wyrazili zgodę na członkostwo w komisji.

Klub Lewica nie zgłaszał kandydatów na członków Komisji Rodziny i Spraw
Społecznych.

Przewodniczący rady poprosił o dopisanie do projektu uchwały przewodniczących,
którzy zostali wcześniej wybrani oraz radnych do pracy w komisji:
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych: członkowie: MACIASZEK Urszula,
WASIELEWSKA Emilia, LIS Monika, LOREK Sławomir, JAWORSKA Katarzyna,
KUBIAK Jacek, CHOJNACKI Zenon.
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Komisja Praworządności

W imieniu Klubu Koalicja Obywatelska radny Sławomir LOREK poinformował,
że został wyznaczony na członka Komisji Praworządności.

W imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość radny Dominik SZOPA zgłosił następujące
kandydatury do Komisji Praworządności: radny Jacek Kubiak i radna Katarzyna Jaworska.
Radni wyrazili zgodę na członkostwo w komisji.

Klub Lewica nie zgłaszał kandydatów na członków Komisji Praworządności.

Przewodniczący rady poprosił o dopisanie do projektu uchwały przewodniczących,
którzy zostali wcześniej wybrani oraz radnych do pracy w komisji:

Komisja Praworządności: Przewodniczący – OSTROWSKI Maciej, członkowie:
LOREK Sławomir, KUBIAK Jacek, JAWORSKA Katarzyna, LEŚNIEWSKA Krystyna.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia
składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Konina.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Konina.
Uchwała Nr 9 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. Powołanie Komisji Statutowej (druk nr 10).
Przewodniczący rady, cytuję: „W następnym punkcie porządku obrad powołamy
Komisję Statutową – jako komisję doraźną.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w art. 21 ust. 1 stanowi,
że „Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych
zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.”
Natomiast Statut Miasta Konina uchwalony Uchwałą Nr 810 Rady Miasta Konina
z dnia 31 października 2018 roku stanowi
1. w § 46 ust. 1: „nazwy, skład osobowy oraz zakres działania komisji stałych i komisji
doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach przy ich powoływaniu;
2. w § 49 ust. 1, że „Przewodniczących Komisji wybiera Rada.”
Przypomnę Państwu radnym, iż w poprzedniej kadencji rady działała taka komisja
w składzie 5 – osobowym.
Obecnie proszę Państwa radnych o wypowiedzi co do składu liczbowego komisji,
który po zatwierdzeniu zapiszemy w § 1 projektu uchwały.
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Następnie oczekuję od Państwa Radnych zgłoszenia radnych do pracy w tej komisji – czyli
ustalenia jej składu osobowego.”

Ustalono pięcioosobowy skład Komisji Statutowej. Kolejno zgłoszono kandydatów na
członków komisji.

W imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość radny Dominik SZOPA zgłosił następujące
kandydatury do Komisji Statutowej: radny Zenon Chojnacki i radny Krystian Majewski.
Radni wyrazili zgodę na członkostwo w komisji.

W imieniu Klubu Koalicja Obywatelska radny Sławomir LOREK zgłosił następujące
kandydatury do Komisji Statutowej: radny Wiesław Steinke – jednocześnie kandydat na
przewodniczącego Komisji Statutowej i radny Janusz Zawilski.
Radni wyrazili zgodę na członkostwo w komisji.

W imieniu Klubu Lewica radny Tadeusz WOJDYŃSKI zgłosił swoją osobę do
Komisji Statutowej.

Przewodniczący rady poddał ponownie pod głosowanie wniosek o pięcioosobowym
składzie Komisji Statutowej.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina
przyjęła pięcioosobowy skład Komisji Statutowej.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek o składzie osobowym Komisji
Statutowej
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina
przyjęła skład osobowy Komisji Statutowej.

Przewodniczący rady zapytał, czy są inne zgłoszenia kandydata na przewodniczącego
Komisji Statutowej.

Innych kandydatur nie było. Kandydaturę radnego Wiesława Steinke na
przewodniczący Komisji Statutowej poddano pod głosowanie.
Stosunkiem głosów: 21 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się”
od głosowania – Rada Miasta Konina zatwierdziła kandydaturę radnego Wiesława Steinke na
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący rady poddał głosowanie cały projekt uchwały.
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Wynikiem głosowania: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina powołała Komisję
Statutową.
Uchwała Nr 10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej (druk nr 11).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejną komisją doraźną jest Komisja
Inwentaryzacyjna.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w art. 21 ust. 1 stanowi,
że „Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych
zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.” I Statut również określa to,
że nazwę i składy osobowe, a także zakres działania komisji doraźnych określa rada odrębną
uchwałą. Jak poprzednio zaczniemy od tego żebyśmy ustalili ilość członków przyszłej
Komisji Inwentaryzacyjnej. Dla ułatwienia powiem, że pracowała ona zawsze jako komisja
doraźna w składzie trzyosobowym. Czy jest inny wniosek niż skład trzyosobowy?”

Innego wniosku nie było. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek
trzyosobowym składzie Komisji Inwentaryzacyjnej.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina
przyjęła trzyosobowy skład Komisji Inwentaryzacyjnej.

Przewodniczący rady poprosił przewodniczących klubów o zgłaszanie radnych do
pracy w Komisji Inwentaryzacyjnej.

W imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość radny Dominik SZOPA zgłosił następującą
kandydaturę do Komisji Inwentaryzacyjnej: radna Krystyna Leśniewska.
Radna wyraziła zgodę na członkostwo w komisji.

W imieniu Klubu Koalicja Obywatelska radny Sławomir LOREK zgłosił następującą
kandydaturę do Komisji Inwentaryzacyjnej: radny Marek Cieślak. Jednocześnie
poinformował, że radny jest kandydatem na przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.
Radny nie wyraził zgody na członkostwo w komisji.
Wobec powyższego przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej Sławomir LOREK
zgłosił kandydatury radnego Rafała Dachniewskiego oraz radnego Janusza Zawilskiego –
jednocześnie kandydata na przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.
Radni wyrazili zgodę na członkostwo w komisji.

Klub Lewica nie zgłosił kandydatów na członków Komisji Inwentaryzacyjnej.
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Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina ustaliła
trzyosobowy skład Komisji Inwentaryzacyjnej.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie kandydaturę na Przewodniczącego
Komisji Inwentaryzacyjnej. Zgłoszony został Pan radny Janusz Zawilski.

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina Rada Miasta
Konina zatwierdziła kandydaturę radnego Janusza Zawilskiego na przewodniczącego Komisji
Inwentaryzacyjnej.

Przewodniczący rady projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina
powołała Komisję Inwentaryzacyjną.
Uchwała Nr 11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta
Konina do Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr
12).
Przewodniczący rady, cytuję: „W następnym punkcie porządku obrad wyznaczymy
przedstawicieli Rady Miasta Konina do Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
druk nr 12.
Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa na podstawie Uchwały Rady
Miasta Konina Nr 443 z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków
oraz organizacji i trybu działania KRDPP oraz na podstawie Zarządzenia Nr 27/2017
Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego
KRDPP na lata 2017-2019.
W skład Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzą: dwóch
przedstawicieli desygnowanych przez Prezydenta Miasta Konina, dwóch przedstawicieli
wskazanych przez Radę Miasta Konina oraz czterech przedstawicieli wskazanych przez
organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Proszę zgłaszać naszych przedstawicieli.”

Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „W imieniu Klubu radnych Koalicji
Obywatelskiej chciałbym zgłosić dwie osoby. Jedną z tych osób jest radna Emilia
Wasielewska. Myślę, że rozpoznawalna jako osoba, która współpracuje i zna dobrze
tematykę.
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Drugą osobą jest radny Maciej Ostrowski. Mnie osobiście znany jako przewodniczący
rady rodziców w jednej z konińskich szkół, bardzo dobrze znający problematykę również
stowarzyszeń.”
Radni wyrazili zgodę na bycie przedstawicielami Rady Miasta Konina w Konińskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „W imieniu Klubu Prawo
i Sprawiedliwości chciałbym zgłosić Pana radnego Jakuba Eltmana. Chcę powiedzieć, że jest
to kandydatura, o której rozmawialiśmy z Panią przewodniczącą, która w bardzo ciepłych
słowach wypowiadała się o Panu Jakubie, który mógłby współpracować z naszego ramienia
w Konińskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.”

Przewodniczący rady poddał kandydatury pod głosowanie.
Radna Emilia Wasielewska otrzymała 11 głosów „za”.
Radny Maciej Ostrowski otrzymał 15 głosów „za”.
Radny Jakub Eltman otrzymał 12 głosów „za”.

Przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Konina wybrała na przedstawicieli
Rady Miasta Konina do Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego radnych Macieja
Ostrowskiego i Jakuba Eltmana.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do
Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Uchwała Nr 12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia koordynatora do współpracy
z Młodzieżową Radą Miasta Konina (druk nr 15).
Przewodniczący rady, cytuję: „W następnym punkcie porządku obrad podejmiemy
uchwałę w sprawie wyznaczenia koordynatora do współpracy z Młodzieżową Radą Miasta
Konina. Taki opiekun jest przez nas desygnowany co kadencję. Jesteśmy w ważnym
momencie, myślę, że trzeba dużej rozwagi, żeby teraz, bo mamy do przepracowania Statut
Młodzieżowej Rady Miasta, który my jako Rada dorosłych będziemy przyjmowali, określić
rzeczywiście kierunek w którym ona powinna zmierzać, bo tutaj wymaga to przepracowania
w komisji, więc to jest ważna funkcja. Wymaga ta Rada profesjonalnego wsparcia. Wydaje
mi się, że potrzebne jest w tym momencie bardzo i jedna osoba będzie naszym
koordynatorem z ramienia Rady.”
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Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „W imieniu klubu Koalicji
Obywatelskiej chciałbym zgłosić radną Emilię Wasielewską.”
Radna wyraziła zgodę na pełnienie funkcji koordynatora.

Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „W imieniu Klubu Prawa
i Sprawiedliwość chciałem zgłosić radnego Krystiana Majewskiego, argumentując, że pełnił
funkcję przewodniczącego. 4 lata temu prawie wygrał to głosowanie, tak że kolejny raz
zachęcamy do wybrania jednego z młodszych radnych miasta Konina.”
Radny wyraził zgodę na pełnienie funkcji koordynatora.

Przewodniczący rady kandydatury poddał pod głosowanie.

Radna Emilia Wasielewska otrzymała 12 głosów „za”.
Radny Krystian Majewski otrzymał 10 głosów „za”.

Rada Miasta Konina zdecydowała, że koordynatorem do współpracy z Młodzieżową
Radą Miasta będzie radna Emilia Wasielewska.

Przewodniczący rady projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie wyznaczenia koordynatora do współpracy z Młodzieżową Radą Miasta
Konina.
Uchwała Nr 13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok (druk nr 13),
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata
2018 – 2021 (druk nr 14).
Przewodniczący rady, cytuję: „Omówimy zmiany w budżecie miasta Konina na
2018 rok, a także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 20182021 (druk nr 14).
Udzielę głosu Panu Prezydentowi Piotrowi Korytkowskiemu, który sam zabierze głos i może
upoważni Panią Skarbnik, ale proszę na wstępie Panie Prezydencie.”

Głos zabrał Prezydent Miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Biorąc pod uwagę,
że komisje stałe nie miały możliwości przejrzenia dokumentów związanych z propozycją
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zmian w budżecie oraz w WPF tuż na końcówce tego roku, chciałbym, żeby taką
szczegółową informację przekazała Państwu Pani Skarbnik Irena Baranowska, dlatego też
prosiłbym o przedstawienie radnym tego, z czym nie mieli możliwości zapoznania się na
komisjach.”

Głos zabrała Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA. Omówiła zmiany w budżecie
Miasta Konina na rok 2018, a także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Konina na lata 2018-2021.

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał.

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Niedługo będziemy uchwalać,
ewentualnie jeszcze dzisiaj omawiać budżet na przyszły rok i mniej więcej do tego będzie ta
wypowiedź, ale dotyczy to właśnie zmian w budżecie, jak również w WPF-ie, co nam
zaprezentowano. Dlaczego, bo według moich wyliczeń coś mi się nie zgadza.
A druga rzecz, chciałbym się w ogóle po raz kolejny zapytać o zasadność tego
wydatku, jeżeli nie wiadomo co ma tam powstać. O co chodzi? Chodzi o 200.000,00 zł na
kontener przy Bulwarach, a dlaczego o tym mówię, że zmiany w budżecie i WPF. Zmniejsza
się plan wydatków i mamy tutaj: zmniejszenie o 12.000,00 zł - zakup i montaż pawilonów
kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie. Jeżeli chodzi o WPF, mamy:
wydatki majątkowe - jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie, okres realizacji
2018-2019. Łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł. Limit wydatków w 2018 roku
21.262,00 zł, w 2019 roku 178.738,00 zł, co daje limit zobowiązań 200.000,00 zł. I teraz jest
pytanie, gdzie jest błąd. Albo zmniejszamy o 12.000,00 zł, jeżeli zmniejszamy o 12.000,00 zł,
również w WPF-ie powinna być zapisana kwota 188.000,00 zł. To jest taka pierwsza rzecz.
Kolejna rzecz Panie Prezydencie, powiem to po raz kolejny, nie może być takiej
sytuacji, że dopytuję się na komisji 29 października i otrzymuję odpowiedź, iż nie wiadomo
co jeszcze tam zrobimy. Uważam, że wiadomo jak jest zaplanowany budżet z dużym
deficytem i uważam, że musimy szukać tych oszczędności. Jeden przykład już Panu
Prezydentowi przekazałem telefonicznie, to jest kolejny przykład. Uważam, że trzeba usiąść
i popatrzeć na ten budżet dość dokładnie, bo przypomnę to są pieniądze mieszkańców, to nie
są pieniądze niczyje, to są również pieniądze moje i zagłosuję tylko za tym, jeżeli one będą
mądrze i z głową wydatkowane.”

Głos zabrał Prezydent Miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „To jest taka sytuacja,
że ten budżet, który „odziedziczyłem” jako osoba odpowiedzialna za niego wspólnie z Panią
Skarbnik po poprzednikach, jest trudnym budżetem. Trudnym budżetem do dokończenia i tak
szczerze mówiąc, patrząc na każdy obszar działania Miasta tą trudność widać.
Moi współpracownicy, z którymi przyszło mi pracować, bardzo krótki czas od momentu
powołania mnie na tą funkcję widzą, że wykazuję właśnie te działania Panie radny, dotyczące
szukania oszczędności. To moją decyzją między innymi, zadanie związane z budową
pawilonu za 200.000,00 zł zostało zdjęte, ponieważ to są realne oszczędności, ale pieniądze te
są potrzebne na inne cele.
Ja nie będę teraz wymieniał kolejnych innych decyzji, które spowodowały to, że te
oszczędności już zaistniały, to są tysiące złotych, które zauważyłem, gdzie budżet Miasta
może zaoszczędzić, jeszcze w tym roku. W tym roku, który proszę i apeluję, żebyśmy mogli
w dobrej kondycji zakończyć, dlatego te przesunięcia.
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Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przesunięciami, to prosiłbym o zajęcie
i ustosunkowanie się, jeżeli chodzi o kwestie księgowania między paragrafami Panią
Skarbnik.
Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć i tu wyprzedzę, bo Pan Przewodniczący
prosił mnie o wypowiedź później. Dlaczego chcemy podejść do uchwalenia budżetu na rok
2019 jeszcze w tym roku? Przyczyna jest bardzo prosta, właśnie to, że w „skarbcu” naszym
miejskim pieniędzy nie ma. Biorąc pod uwagę to, że na samym początku roku, tak jak
Państwo skarbnicy mi przedstawili, będziemy mieli pewną trudność z realizacją pewnych
zobowiązań, które w styczniu są, a wpływy do budżetu jak to w styczniu są bardzo znikome,
nie będziemy mieli możliwości funkcjonowania, w takim bym powiedział normalnym cyklu.
Biorąc pod uwagę to, że jest uchwała Rady Miasta Konina dotycząca zaciągania
kredytu w rachunku bieżącym, to jest upoważnienie Prezydenta Miasta udzielone przez Radę
Miasta, z takowego kredytu na pewno w przyszłym roku skorzystamy. Jak duże to będzie
zobowiązanie, które zaciągniemy trudno powiedzieć, ale ono będzie nieodzowne, ale żeby
mogło to zaistnieć, będziemy musieli uchwalić budżet w tym roku. Dlatego biorąc pod uwagę
to, że planowana jest sesja 19 grudnia, myślę jeszcze to są dwa tygodnie, kiedy komisje stałe
będą mogły wypowiedzieć się i tutaj zaznaczam znowu to, na budżet, który został też
przygotowany przez poprzedników. Jeżeli on został Państwu przedstawiony taki jaki jest, ja w
żadnej formie nie mogę go w tej chwili zmieniać, bo go dostaliście Państwo, to jedynie
Państwo będą mogli mieć możliwość zmiany. Natomiast apeluję o to, że biorąc pod uwagę to,
że jest założona w nim praktycznie tak niska rezerwa w postaci 400.000,00 zł, to na
przestrzeni funkcjonowania, tak jak ja sobie to przypominam, przez lata funkcjonowania w
Radzie Miasta jako radny, tak nigdy nie było. Nie jest to proste Szanowni Państwo. Działania
w momencie takim, w którym mi przyszło działać i zresztą to już mówiłem na samym
początku, że wiele problemów nas dotyka i wiele jeszcze będzie jeszcze dotykało w tym roku,
roku budżetowym, który może być bardzo trudnym. Tak że jeżeli mógłbym zaapelować do
Państwa radnych o powściągliwość, jeżeli chodzi o tak jak powiedziałem „koncert życzeń”,
bo tak kiedyś mówiliśmy, apeluję o powściągliwość jeżeli chodzi o formułowanie wniosków
dotyczących wprowadzenia konkretnych zadań do budżetu miasta na 2019 rok. Szanowni
Państwo to my jesteśmy odpowiedzialni wszyscy za to, w jaki sposób zamknie się budżet
tegoroczny, ale i w jaki sposób będzie ukształtowany budżet ten, który został przygotowany
przez poprzedników. To są te wyjaśnienia.
Jeżeli chodzi o pytana dotycząc Pana radnego Sidora, to bardzo bym prosił Panią
Skarbnik o wyjaśnienie tych ruchów między paragrafami.”

Ponownie głos zabrała Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA, cytuję: „Jeśli chodzi
o to zadanie, to zostały właśnie w tych zmianach w budżecie zmniejszone środki
o 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, na opracowanie dokumentacji
aplikacyjnej w konkursie z poddziałania 3.3.1 WRPO K OSI etap II 15.000,00 zł. Wydatki,
które zostały już poniesione, to jest niecałe 10.000,00 zł, więc to jest ponad 21.000,00 zł
wykazane w WPF-ie. Natomiast 178.738,00 zł, które są planowane i w budżecie i w WPF-ie
na 2019 rok będzie autopoprawka zmniejszająca to zadanie również w budżecie i w WPF-ie
i pozostaną środki.”

Ponownie głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Czyli z tego co Pani Skarbnik
powiedziała, to praktycznie została już wydatkowana kwota 21.000,00 zł, a nie 12.000,00 zł
tak?”
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Odpowiadając Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA, cytuję: „Tak, niecałe
10.000,00 zł została wydatkowana kwota, natomiast 12.000,00 zł przesuwa się w zmianach
w budżecie na opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej na K OSI, na drugi etap.”

Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „To nie będzie pytanie, natomiast nie
ukrywam, ja bardzo się cieszę z tego głosu Pana Prezydenta Piotra Korytkowskiego,
że dzisiaj mówimy o budżecie 2019 roku i mówienie o budżecie dzisiaj o 2019 roku świadczy
o tej ogromnej odpowiedzialności, która spoczywa na Panu, jako na Prezydencie Miasta
Konina, ale również spoczywa na nas.
Jeżeli Państwo pozwolą, ponieważ czuję się współodpowiedzialny za realizację
budżetów przez ostatnie minionych 6 lat, znam ten budżet w projekcie, wiem z jakimi
problemami się borykaliśmy i tu się zwracam do radnych, którzy sprawowali funkcję radnego
w poprzednich kadencjach, żebyśmy zarówno mówiąc o budżecie uwzględnili realia jakie są.
Bardzo bym prosił, ażeby radni Prawa i Sprawiedliwości, radni SLD, jak również radni
niezrzeszeni, którzy będą tak naprawdę, myślę, że najbliższe 2 tygodnie poświęcą na analizę
budżetu, uwzględnili to, co możemy… Będziemy starali się jak najbardziej podejść
merytorycznie do tego, jak projekt budżetu przygotowany może być realizowany w roku
2019. O to będę apelował, żeby mówiąc o budżecie było jak najmniej tej polityki, ale
żebyśmy merytorycznie dyskutowali o tym, jakie są potrzeby Miasta, jakie są możliwości i
jakie są priorytety.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Szanowni Państwo dokończę to, co było już
zapowiedziane. Rzeczywiście po sesji zostaniemy na tej sali wszyscy, ażeby Państwo
Skarbnicy mogli dokonać wstępu tego, co zawsze na komisjach się odbywa, omówienia
projektu budżetu, bo rzeczywiście końcówka roku wiąże się z tym, co nas czeka w przyszłym
roku. I to będzie już ułatwienie dla Państwa w pracy w komisjach, żebyśmy poświęcili trochę
tego czasu, żeby już zapoznać się, zwłaszcza nowi radni z tym projektem budżetu, chociaż był
on przekazany Państwu, ale dużo łatwiej się go analizuje i czyta w momencie, kiedy mówią
o tym skrótowo Skarbnicy, wtedy to staje się bardziej jasne.”

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

DRUK Nr 13
Stosunkiem głosów – 12 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 9 radnych
„wstrzymujących się” od głosowania - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian
w budżecie miasta Konina na 2018 rok.
Uchwała Nr 14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

DRUK Nr 14
Stosunkiem głosów – 12 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 9 radnych
„wstrzymujących się” od głosowania - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021.
Uchwała Nr 15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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12. Wnioski i zapytania radnych.
Przewodniczący rady, cytuję: „Ważne komunikaty dla Państwa, od razu o tym
powiem, planowana sesja robocza następna, zgodnie z tym, co Państwu mówiłem 19 grudnia.
Jest prośba prezydenta, żeby, jeśli to możliwe, procedować budżet. Prezydent deklaruje,
że będzie gotowy. Przygotowanie tak naprawdę ogranicza się do tego, żeby odbyły się
posiedzenia komisji, które będą mogły sformułować wnioski do prezydenta, bo to jest kolejna
procedura, związana z uchwaleniem budżetu, wówczas prezydent do sesji budżetowej jest
zobowiązany przygotować odpowiedzi na wnioski komisji i to jest Państwa zadanie na
najbliższe kilka dni.
Co jest ważne, jeśli odbędzie się ta sesja 19 grudnia, zawsze po tej sesji, w czwartek
organizujemy nasze spotkanie wigilijne. To jest spotkanie tradycyjne, od lat organizowane.
Jest okazją do podziękowania za wzajemną współpracę naszą, również z urzędnikami,
których jest całe mnóstwo. Tak naprawdę wszyscy my radni oraz współpracownicy organu
wykonawczego prezydenci wykonujemy pracę na rzecz mieszkańców. Myślę, że dobrze jest
za tą pracę sobie podziękować, bo to ma za zadanie zbudować dobre relacje, a wszyscy
jesteśmy zobowiązani, żeby w ten sposób działać jak najlepiej na rzecz dobra mieszkańców.”

Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „Panie Przewodniczący, ponieważ ja ten
wniosek formalny zgłosiłem zanim się ukonstytuowała Komisja Statutowa, natomiast
chciałbym ten wniosek już formalnie powtórzyć, ażeby w sprawie tego dzisiejszego
głosowania zajęła się tym Komisja Statutowa, bo do tego jest powołana i chciałbym żeby to
było pierwsze zadanie dla Komisji Statutowej.”

Przewodniczący Rady Miasta Konina, cytuję: „To jest wniosek formalny to jako taki
trzeba przegłosować. Tak czy inaczej było zapowiedziane w trakcie tego zdarzenia,
że komisja zajmie się tą sprawą z udziałem mecenasa. Wstępnych analiz dokonaliśmy,
omówimy to w tej komisji, poinformujemy Państwa. Przegłosujemy ten wniosek, bo jest
postawiony wniosek formalny. Najważniejszy jest wniosek, który myślę, że od razu wszyscy
wysnuli, że nie możemy się wspomagać tak? Bardzo ładne zachowanie Pani Krystyny, która
rzeczywiście, trudno winić ją za brak doświadczenia na pierwszej sesji roboczej, bo to jest
oczywiste i też nie dopatruję się żadnej złej woli. Jednakowoż, kiedy się zaczyna rejestrować,
a mamy przykłady „o kuriozom” z najwyższej półki, czyli z Parlamentu naszego, takie też
bywały.”

Następnie poddano pod głosowanie wniosek formalny radnego Sławomira Lorka
o zajęcie się sprawą nieprawidłowego głosowania.

W wyniku głosowania: 10 głosami „za”, 4 radnych „przeciw” i 5 radnych
„wstrzymujących się” od głosowania – Rada Miasta Konina wniosek przyjęła.

Przewodniczący Rady Miasta Konina, cytuję: „Rada podjęła decyzję, że Komisja
Statutowa ma się tą sprawą zająć na swoim posiedzeniu, co też odbędziemy.
Ja zapowiedziałem, że również zająć się musimy statutem Młodzieżowej Rady Miasta.”
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13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
Nie było wniosków i zapytań radnych.

14. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Miasta Konina.
Przewodniczący rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, stąd też
zamknął II Sesję Rady Miasta Konina, dziękując wszystkim za udział w obradach.

Obradom przewodniczył
Przewodniczący Rady Miasta Konina
Wiesław S T E I N K E
Protokołowało:
Biuro Rady Miasta Konina
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