BR.0002.2.1.2018

P R O T O K Ó Ł Nr I/2018
z obrad I SESJI RADY MIASTA KONINA,
która odbyła się 21 listopada 2018 roku
w sali sesyjnej w Ratuszu w Koninie, ul. Wiosny Ludów 6.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 11.40.

W sesji uczestniczyli radni Rady Miasta Konina, Przewodnicząca Miejskiej Komisji
Wyborczej – Kinga Barbara Śliwińska-Buśkiewicz, członkowie Miejskiej Komisji
Wyborczej, Sekretarz Miasta Marek Zawidzki, Skarbnik Miasta Irena Baranowska, Tomasz
Nowak – Poseł na Sejm RP, Bartosz Józwiak – Poseł na Sejm RP, kierownicy wydziałów
Urzędu Miejskiego, dyrektorzy i prezesi jednostek organizacyjnych i spółek Miasta,
Komendant Miejski Policji – Paweł Kiliańczyk, Komendant Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej – Janusz Dębowski oraz przedstawiciele prasy, radia i lokalnej telewizji.

1. Otwarcie obrad.
Otwarcia I sesji nowo wybranej Rady Miasta Konina na postawie art. 20
ust. 2 c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994
ze zm.) dokonał najstarszy wiekiem radny obecny na sesji - radny Tadeusz WOJDYŃSKI.

Radny T. WOJDYŃSKI poprosił o powstanie do Hymnu Państwowego. Następnie
powitał wszystkich biorących udział w I sesji nowo wybranej Rady Miasta Konina VIII
kadencji. Radny powiedział, cytuję: „Witam serdecznie przybyłych na dzisiejszą sesję. Posła
na Sejm RP Pana Tomasza Nowaka, Posła na Sejm RP Pana Bartosza Józwiaka, Prezydenta
Miasta Konina elekta – Pana Piotra Korytkowskiego, nowo wybranych radnych Rady Miasta
Konina, Sekretarza Miasta - Pana Marka Zawidzkiego, Skarbnika Miasta – Panią Irenę
Baranowską, Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego, Prezesów spółek i dyrektorów
jednostek organizacyjnych miasta, Komendanta Komendy Miejskiej Policji – mł. insp. Pana
Pawła Kiliańczyka, Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – bryg. mgr inż. Pana
Janusza Dębowskiego, przedstawicieli prasy, radia i telewizji lokalnej. Witam wszystkich
biorących udział w dzisiejszej sesji, których nie wymieniłem z racji pełnionej profesji, ale są
obecni na sali.
I sesja zwoływana jest w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Prezydenta
Miasta Konina.
Przechodzimy do realizacji zaproponowanego przez Komisarza Wyborczego
w Koninie I porządku obrad. Rozpoczniemy od wręczenia zaświadczeń o wyborze nowo
wybranemu Prezydentowi Miasta Konina i nowo wybranym radnym.”

Wręczenie zaświadczeń Prezydentowi Miasta Konina i Radnym
Miasta Konina.

Radny T. WOJDYŃSKI, cytuję: „Proszę Przewodniczącą Miejskiej Komisji
Wyborczej w Koninie – Panią Kingę Barbarę Śliwińską-Buśkiewicz o dokonanie aktu
wręczenia zaświadczeń o wyborze Prezydenta Miasta Konina i radnym Rady Miasta Konina.”

Głos zabrała Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie Kinga
ŚLIWIŃSKA-BUŚKIEWICZ, cytuję: „Szanowni Państwo zanim przystąpię do wręczania
zaświadczeń, chciałam przede wszystkim serdecznie wszystkim Państwu pogratulować
zwycięstwa w wyborach. Państwo uzyskaliście poparcie tysięcy mieszkańców Konina. Jest to
niewątpliwie powód do radości i dumy dla Państwa, aczkolwiek życzę Państwu, żebyście
zawsze pamiętali, że z władzą, z tym prestiżem wiąże się również odpowiedzialność. Państwo
byliście popierani przez różne komitety wyborcze, reprezentujecie różny światopogląd,
dlatego też życzę Państwu, żeby udało się też wypracować jak najlepsze porozumienie
i zasady wspólnej współpracy dla dobra naszego miasta. Życzę Państwu zapału, który
mieliście decydując się na kandydowanie w wyborach. Życzę wielu pomysłów, życzę również
możliwości, warunków, środków na realizację tych pomysłów. Życzę Państwu satysfakcji
z wykonywania wykonywanej pracy.
Chciałam Państwu przypomnieć, że Państwa kadencja będzie trwała 5 lat. Odnosząc to
do życia człowieka, można powiedzieć, że jest to spory okres czasu, odnosząc to do życia
miasta, jest to moment. Dlatego życzę Państwu, żebyście jak najpiękniej zapisali się
w kartach historii naszego miasta i żeby już nie przedłużać przystąpię do wręczania
zaświadczeń.

Następnie Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie Kinga
ŚLIWIŃSKA-BUŚKIEWICZ wręczyła radnym w kolejności alfabetycznej zaświadczenia
o wyborze do Rady Miasta Konina.

Radny T. WOJDYŃSKI podziękował Pani Kindze Barbarze Śliwińskiej-Buśkiewicz
za wręczenie zaświadczeń.

Złożenie ślubowania przez radnych.
Radny T. WOJDYŃSKI powiedział, cytuję: „Wybory radnych Rady Miasta Konina są
ważne i przystąpimy obecnie do złożenia ślubowania przez radnych.
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu każdy radny składa ślubowanie.
Zgodnie z postanowieniami artykułu 383 § 1 punkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
– Kodeks wyborczy – odmowa złożenia ślubowania oznacza wygaśnięcie mandatu radnego.
Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu ROTY wywołani kolejno
radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „tak mi dopomóż Bóg”.
Proszę wszystkich o powstanie, odczytam Rotę Ślubowania.
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców”.
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Następnie wypowiadając słowo: „ŚLUBUJĘ” - ślubowanie złożyli radni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Chojnacki Zenon Jan
Cieślak Marek
Duchniewski Rafał
Eltman Jakub
Jaworska Katarzyna
Kubiak Jacek Roman
Lachowicz Sławomir Antoni
Leśniewska Krystyna Bogumiła
Lis Monika Magdalena
Lorek Sławomir Józef
Maciaszek Urszula Iwona
Majewski Krystian Marek
Nowak Tomasz Andrzej
Nowak Witold
Ostrowski Maciej
Piguła Tadeusz Andrzej
Sidor Jarosław Andrzej
Steinke Wiesław Kazimierz
Szopa Dominik
Wasielewska Emilia
Waszkowiak Marek Henryk
Wojdyński Tadeusz Aleksander
Zawilski Janusz

Radny T. WOJDYŃSKI podziękował wszystkim radnym za dopełnienie ustawowego
obowiązku. Stwierdził, iż radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Miasta
Konina.
Stwierdził, iż w sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi kworum do podejmowania
uchwał.
Zgodnie z § 24 ustęp 2 Statutu Miasta Konina, wyznaczył na sekretarza obrad
dzisiejszej sesji radnego Tomasza Andrzeja Nowaka.
Radny Tomasz Andrzej NOWAK wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji podczas
obrad.

1. Uchwalenie porządku obrad.
Radny T. WOJDYŃSKI poinformował, że realizowany będzie następujący porządek
obrad I sesji Rady Miasta Konina:
1. Uchwalenie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Konina (druk nr 1).
3. Przejęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego.
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4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wybieranych wiceprzewodniczących Rady
Miasta Konina (druk nr 2).
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina (druk nr 3).
6. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Konina.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta
Konina (druk nr 4).
8. Zamknięcie obrad I Sesji Rady Miasta Konina
Radny T. WOJDYŃSKI zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie
porządku obrad?
Do porządku obrad radni nie mieli pytań.

W wyniku jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” rada przyjęła
proponowany porządek obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Konina (druk nr 1).
Radny T. WOJDYŃSKI, cytuję: „Zgodnie z artykułem 19 ustęp 1 ustawy
o samorządzie gminnym, rada wybiera ze swego grona przewodniczącego - bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu
tajnym.
Ponieważ głosowanie jest tajne, stąd jest wymóg powołania Komisji Skrutacyjnej,
która przeprowadzi głosowanie.
Powołana Komisja Skrutacyjna przeprowadzi głosowania w sprawie wyboru
przewodniczącego oraz w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina.
Proponuję trzy - osobową Komisję Skrutacyjną. Czy ze strony Państwa Radnych są
inne propozycje co do składu liczbowego Komisji Skrutacyjnej? Jeżeli nie ma innych
propozycji co do składu liczbowego Komisji - to proszę Wysoką Radę o zatwierdzenie składu
liczbowego Komisji.”
Nie było innych propozycji. Radny T. WOJDYŃSKI poddał pod głosowanie skład
liczbowy Komisji.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” - Rada przyjęła trzyosobowy
skład Komisji Skrutacyjnej.

Następnie radny T. WOJDYŃSKI poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy
w Komisji Skrutacyjnej.

Głos zabrał radny Dominik SZOPA, cytuję: „W imieniu
i Sprawiedliwość zgłaszam kandydaturę radnego Krystiana Majewskiego.”

Klubu

Prawo

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „W imieniu Klubu Radnych Koalicji
Obywatelskiej zgłaszam kandydaturę radnego Janusza Zawilskiego.”
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Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „W imieniu Klubu Sojusz Lewicy
Demokratycznej zgłaszam kandydaturę radnego Tomasza Andrzeja Nowaka.”
Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych: Pana Krystiana
MAJEWSKIEGO, Pana Janusza ZAWILSKIEGO oraz Pana Tomasza Andrzeja NOWAKA.

Radni: Krystian Majewski, Janusz Zawilski oraz Tomasz Andrzej Nowak wyrazili
zgodę na pracę w Komisji.

Dalej radny T. WOJDYŃSKI zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego składu
osobowego Komisji Skrutacyjnej.
Uwag nie było, stąd radny T. WOJDYŃSKI poddał pod głosowanie skład osobowy
Komisji.

Wynikiem głosowania: 23 „za” - Rada powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:
radny Krystian MAJEWSKI, radny Janusz ZAWILSKI oraz radny Tomasz Andrzej
NOWAK.

Radny T. WOJDYŃSKI poprosił Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się
i wybranie przewodniczącego.

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został radny Janusz Zawilski.

Następnie radny T.
Przewodniczącego Rady.

WOJDYŃSKI poprosił

o

zgłaszanie

kandydatów

na

Głos zabrał radny Marek WASZKOWIAK, cytuję: „W imieniu Klubu Prawa
i Sprawiedliwość chcę zgłosić Zenona Chojnackiego jako kandydata na przewodniczącego
Rady Miasta Konina. Zenon Chojnacki jest radnym od 1998 roku z jednokadencyjną przerwą,
jest to już jego piąta kadencja. Był wiceprzewodniczącym w latach 2010-2014 i 2014-2018.
W tym czasie pracował również w wielu komisjach. Uzyskał zatem szeroką wiedzę na temat
prac rady miasta i duże doświadczenie w tym zakresie. Myślę, że tą sprawą, która najbardziej
predysponuje go do stanowiska jest jego osobowość. Szczególne wartości dla objęcia tego
stanowiska to spokój, poszanowanie cudzych poglądów, nienarzucanie swojej woli, uznanie
dla innych, otwartość na inne poglądy i zachowania.
Chciałbym jako uzasadnienie, które wynika, nie jest z życiorysu ale z tego, co się stało
po drugiej turze wyborów, kiedy Pan prezydent Korytkowski i Pan Zenon Chojnacki spotkali
się w mediach, jeszcze pełne emocje w tym czasie miały miejsce. Zenon Chojnacki
powiedział takie słowa: „To nie będzie łatwych 5 lat. Przed nami ogromne problemy. Mamy
kilka trudnych tematów, a rządzenie w Koninie jest coraz trudniejsze. Zachęcam do
współpracy”. Pan prezydent Korytkowski odpowiedział: „Nie chcę być jednowładcą.
Aby skutecznie realizować zadania potrzebna jest współpraca”. Myślę, że propozycja przeze
mnie zgłoszona jest taką propozycją.”
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Radny T. WOJDYŃSKI zapytał, czy radny Zenon Chojnacki wyraża zgodę na
kandydowanie do pełnienia funkcji przewodniczącego rady.
Radny Zenon CHOJNACKI wyraził zgodę.

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „W imieniu Klubu Radnych Koalicji
Obywatelskiej na przewodniczącego Rady Miasta Konina zgłaszam kandydaturę radnego
Wiesława Steinke.
Ci z Państwa, którzy obserwują obrady rady miasta od kilku kadencji, bo przypomnę,
że Pan radny do tej pory jest w radzie miasta, teraz rozpoczyna piąta kadencję. Przez trzy
kadencje był przewodniczącym Rady Miasta Konina i ci z Państwa, którzy mają przyjemność
i możliwość korzystania i korzystają i są na sesjach rady miasta i widzą, jak te sesje rady
miasta są sprawnie prowadzone, jaka kultura polityczna obowiązuje tutaj w Radzie Miasta
Konina i to jest chyba najlepsze uzasadnienie. Dodam tylko, że chociażby ten elektroniczny
system, to też jest wprowadzona nowość przez Pana przewodniczącego, a obecnie radnego
Wiesława Steinke.
Gdybym miał uzasadniać dalej mógłbym mówić też o wynikach wyborczych
i poparciu, jakie przy każdych wyborach otrzymuje Pan radny Wiesław Steinke, ale w tym
momencie nie jest to może aż tak istotne. Myślę, że to doświadczenie, sprawność
prowadzenia tych obrad i nieskazitelność, jeśli chodzi o kulturę osobistą i funkcjonowanie
w samorządzie miasta Konina, to jest najlepsze uzasadnienie.”

Radny T. WOJDYŃSKI zapytał, czy radny Wiesław Steinke wyraża zgodę na
kandydowanie do pełnienia funkcji przewodniczącego rady.
Radny Wiesław STEINKE wyraził zgodę.

Następnie radny T. WOJDYŃSKI poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie
„Kart do głosowania”.

Radny T. WOJDYŃSKI zapytał, czy kandydaci na przewodniczącego Rady Miasta
Konina chcą zabrać głos.

Głos zabrał radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Chciałbym podziękować Markowi
Waszkowiakowi za taką ładną laurkę, natomiast Szanowni Państwo ja myślę, że tutaj nie
słowa są najistotniejsze, ważne są nasze czyny. Myślę, że te osoby, które w radzie miasta
pracują od dłuższego czasu, doskonale mnie znają, znają moje mocne i słabe strony, nie
ukrywam ich, takie też posiadam. Jesteśmy ludźmi w związku z tym popełniamy również
błędy. Tak jak wielokrotnie o tym mówiłem podczas wielokrotnych spotkań z mieszkańcami,
ja w tym mieście mieszkam, temu miastu życzę jak najlepiej i tutaj deklaruję gotowość pracy
na rzecz naszej społeczności.”

Głos zabrał radny Wiesław STEINKE, cytuję: „Na wstępie bardzo podziękuję
przewodniczącemu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej za taką wyrazistą prezentację
moich dokonań. Rzeczywiście miałem zaszczyt pełnić tą funkcję z wyboru Państwa radnych
już trzecią kadencję. To jest zawsze ogromny zaszczyt, ponieważ jak Państwo wiecie, jest to
głosowanie tajne. Traktuję to zawsze jako po pierwsze, dowód zaufania do kompetencji, które
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posiadam, żeby tę funkcję sprawować jak najlepiej i jak najgodniej, zarazem jako
zobowiązanie. Prawdą jest, że przez to, że zasiadam w radzie już cztery kadencje, pamiętamy,
jak zaczynaliśmy ze stosem papierów i tak było co sesja. Uznaliśmy szybko, że trzeba to
zmienić i byliśmy jednym z pierwszych samorządów, gdzie wprowadziliśmy elektroniczny
obieg dokumentów, dzięki czemu wszyscy pracujemy na laptopach i materiałów papierowych
nie otrzymujemy, a potem koniecznością stało się to, co znakomicie przyspieszyło pracę na
każdej sesji, nawet o kilka godzin, nie boję się tego powiedzieć, ponieważ każdy, kto dłużej
zasiada doskonale wie, że tak jest właśnie dzięki tym urządzeniom, systemem, który zlicza
głosy, znakomicie pozwala zabierać głos, nie ma obaw o to, każdy z Państwa wie, że nie
został pominięty, to Państwo decydują o kolejności zabierania głosu. Ta funkcja, którą
miałem zaszczyt sprawować przez trzy kadencje jest bardzo odpowiedzialna, ponieważ
obowiązkiem przewodniczącego rady jest niewątpliwie zapewnić realizowanie mandatu
radnego każdego z Państwa, niezależnie od przynależności klubowej i to wydaje mi się,
że przez te wszystkie kadencje udaje mi się czynić. Niełatwa dlatego, że muszę stosować
zapisy ustawy o samorządzie gminnym i statutu, które nakazują mi czasami dyscyplinować
obrady, ale myślę, że to z dobrym skutkiem dla całości, żebyście nie uronili istoty rzeczy, nad
którą debatujemy. Myślę więc, że to doświadczenie, które posiadam, jeśli będzie mi dane tą
funkcję ponownie sprawować, postaram się z dobrym pożytkiem i korzyścią dla naszej pracy,
ale i dla mieszkańców miasta wdrożyć w następnej kadencji.”

Radny T. WOJDYŃSKI zapytał, czy są pytania do kandydata.

Nie było zgłoszeń. Następnie radny T. WOJDYŃSKI zapoznał radnych
z „Regulaminem głosowania do wyboru Przewodniczącego Rady” i zapytał, czy radni mają
uwagi bądź zapytania do przedstawionego regulaminu głosowania.

Nie było uwag ani zapytań, stąd radny T. WOJDYŃSKI poddał pod głosowanie
„Regulamin głosowania do wyboru Przewodniczącego Rady”.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” - Rada Miasta przyjęła
„Regulamin głosowania do wyboru Przewodniczącego Rady”.
Regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie radny T. WOJDYŃSKI poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o
podjęcie czynności związanych z głosowaniem.

Radni wg listy obecności podchodzili do urny i wrzucali karty do głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny J. ZAWILSKI stwierdził, że wszyscy
radni obecni na sesji wzięli udział w głosowaniu. Komisja Skrutacyjna podjęła dalsze
czynności.

Radny T. WOJDYŃSKI ogłosił 10 minutową przerwę.
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Wznawiając obrady radny T. WOJDYŃSKI poprosił Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z przeprowadzonego tajnego głosowania na
Przewodniczącego Rady Miasta Konina.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny Janusz ZAWILSKI odczytał protokół
z tajnego głosowania. Poinformował, że protokół został podpisany przez członków Komisji
Skrutacyjnej. Dalej podkreślił, że w głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sesji
oraz, że głosów ważnych oddano 23, głosów nieważnych 0. W wyniku przeprowadzonego
głosowania kandydat do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady – radny Wiesław
STEINKE otrzymał 14 głosów „za”, radny Zenon CHOJNACKI otrzymał 9 głosów „za”.
Dalej powiedział, że Komisja Skrutacyjna stwierdza, że radny Wiesław STEINKE
otrzymał bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu Rady i został wybrany na Przewodniczącego Rady Miasta Konina.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie radny Tadeusz WOJDYŃSKI odczytał uchwałę w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta Konina.
Uchwała Nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. Przejęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego.
Radny T. WOJDYŃSKI złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady
Miasta Konina, przekazał odznakę Przewodniczącego Rady i zgodnie z postanowieniem
art. 20 ustęp 2c ustawy o samorządzie gminnym przekazał dalsze przewodniczenie obradom.

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE powiedział, cytuję: „Serdecznie dziękuję
wszystkim Państwu, którzy wyrazili poparcie w tych tajnych wyborach. Jak już powiedziałem
na wstępie, jest to dla mnie wyraz zaufania jakim Państwo mnie obdarzają i motywacja do
jeszcze lepszej pracy. Będę każdemu z Państwa, niezależnie od przynależności partyjnej
zapewniał możliwość realizowania jak najlepszego mandatu, który Państwo z woli
mieszkańców naszego miasta uzyskali. Dołożę starań by służyć pomocą i radą, i już dzisiaj
zachęcam, żeby z niej korzystać, ażeby jak najszybciej umożliwić Państwu wykonywanie
niełatwej pracy i sprawowanie mandatu radnego, już zadbałem o Państwa szkolenie i będzie
ono 18 grudnia. Zapraszam Państwa radnych „nowych” i „starych” ponieważ przepisy na
podstawie których pracujemy cały czas się zmieniają, żebyśmy jak najlepiej mogli
procedować na tej sali. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za poparcie i deklaruję jak zawsze,
bo taka jest rola przewodniczącego rady dobrą współpracę z prezydentem miasta, taK było
w poprzednich kadencjach, gdzie miałem zaszczyt sprawować tę funkcję i tak będzie i tym
razem. Uważam, że taka komunikacja z prezydentem, by sprawy dla miasta i dla
mieszkańców rozstrzygać jak najszybciej, jest niezbędna i to doświadczenie, które zdobyłem,
myślę, że dopomoże ażeby tę funkcję wykonywać jak najlepiej. Jeszcze raz dziękuję za ten
wyraz sympatii.”
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4. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
ustalenia
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina (druk nr 2).

liczby

Przewodniczący rady, cytuję: „Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad, a dotyczy on podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących
Rady Miasta Konina.
Zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym Rada wybiera ze swego grona od 1 do 3
Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Przypomnę o tym, co już wspomniał Pan radny Tadeusz WOJDYŃSKI, że na ten
moment, mogę powiedzieć po spotkaniach wczorajszych mamy zadeklarowane
funkcjonowanie trzech klubów radnych tzn. Klub Koalicji Obywatelskiej, który liczy
9 radnych, Klub Prawa i Sprawiedliwości, który liczy również 9 radnych i Klub Sojusz
Lewicy Demokratycznej, który liczy 3 radnych. Mandat radnego uzyskali również dwaj radni
niezrzeszeni, którzy na razie nie zadeklarowali swojej przynależności i mają takie prawo,
a przypomnę, że zgodnie z zapisami statutu i ustawy, klub radnych może utworzyć minimum
troje radnych.”

Przewodniczący rady poprosił o zgłaszanie propozycji – jaką liczbę
wiceprzewodniczących ma wybrać rada i powiedział, cytuję: „Zwyczajem naszym było
w latach poprzednich kadencji, że liczba wiceprzewodniczących była związana z liczbą
klubów radnych. Jeden klub desygnował przewodniczącego rady, a więc pozostałe powinny
desygnować kandydatów na wiceprzewodniczących, a więc moja propozycja jest taka, żeby
tych wiceprzewodniczących było dwóch.”

Nie było innych zgłoszeń, stąd przewodniczący rady wyżej wymienioną propozycję
poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina ustaliła, że wybierze
dwóch wiceprzewodniczących i podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina.
Uchwała Nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina (druk nr 3).
Przewodniczący rady poinformował, że można przystąpić do dokonania wyboru
wiceprzewodniczących, o czym stanowi § 10 punkt 2 Statutu Miasta Konina. Poprosił
radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących rady.

Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „W imieniu Klubu SLD chciałbym
zgłosić kandydaturę radnego Tadeusza Wojdyńskiego na wiceprzewodniczącego rady.”
Radny T. Wojdyński wyraził zgodę na kandydowanie.
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Następnie głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PiS – radny Krystian
MAJEWSKI, cytuję: „W imieniu Klubu Radnych PiS zgłaszam Pana Zenona Chojnackiego
do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego rady.”
Radny Z. Chojnacki wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący rady poinformował, że nie ma innych kandydatów. Poddał pod
głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina.

Wynikiem jednomyślnego głosowania – 23 radnych „za” Rada Miasta Konina
zamknęła listę kandydatów na wiceprzewodniczących rady.

Przewodniczący rady, cytuję: „Teraz jest czas na prezentację kandydatów na
wiceprzewodniczącego. Czy Państwo zgłaszający kandydatów chcą zabrać głos? Ja mogę na
wstępie dodać budując koncyliacyjność naszej pracy, Panowie Tadeusz Wojdyński i Zenon
Chojnacki byli zastępcami w poprzednich kadencjach. Ja mam wyłącznie dobre
doświadczenia ze współpracy, myślę że znakomicie mnie zastępowali i mają w tej materii
ogromne doświadczenie myślę więc, że są to dobre propozycje z Państwa klubów za co
dziękuję. To doświadczenie będzie procentować w tej kadencji. To znakomicie rokuje,
że nasz czas na sesji jest spożytkowany, żeby rozwiązywać sprawy da mieszkańców ważne,
a nie zajmować się sobą. To udawało nam się w poprzednich kadencjach realizować.”

Przewodniczący rady zapoznał radnych z „Regulaminem głosowania do wyboru
2 wiceprzewodniczących rady”.

Do przedstawionego regulaminu radni nie mieli uwag, stąd przewodniczący rady
poddał regulamin pod głosowanie.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina
przyjęła „Regulamin głosowania do wyboru 2 wiceprzewodniczących rady”.
Regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie przewodniczący rady poinformował, że Komisja Skrutacyjna ma już
gotowe karty i rada może przystąpić do głosowania.
Radni wg listy obecności podchodzili do urny i wrzucali karty do głosowania.
Przewodniczący rady stwierdził, że wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział w głosowaniu.
Poprosił Komisję Skrutacyjną o podjęcie dalszych czynności i ogłosił 5 minutową przerwę
w obradach.

Przewodniczący rady wznowił obrady po przerwie i zgodnie z postanowieniem
§ 45 punkt 4 Statutu Miasta Konina poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
o odczytanie protokołu z wynikami przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina.
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Głos zabrał przewodniczący Komisji Skrutacyjnej J. ZAWILSKI, cytuję: „Komisja
Skrutacyjna stwierdza, że na stan 23 radnych Rady Miasta Konina w sesji wzięło udział
23 radnych, którzy w głosowaniu tajnym oddali następującą liczbę głosów: głosów ważnych
23, głosów nieważnych nie ma.
W wyniku przeprowadzonego głosowania poszczególni kandydaci otrzymali
następującą liczbę głosów: Tadeusz Wojdyński – 20 głosy „za”, Zenon Chojnacki 18 głosów
„za”. Komisja stwierdza, że bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu rady nominację otrzymali radni: T. Wojdyński, Z. Chojnacki
i zostali wybrani Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Konina.”

Przewodniczący rady podziękował za tę informację i odczytał Uchwałę Nr 3 Rady
Miasta Konina z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Miasta Konina.
Stanowi ona załącznik do protokołu.

6. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Konina.
Przewodniczący rady powiedział, iż zgodnie z art. 29a ustęp 1 ustawy o samorządzie
gminnym, objęcie obowiązków przez Prezydenta następuje z chwilą złożenia wobec rady
miasta ślubowania. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż
Bóg.”

Następnie przewodniczący rady poprosił wszystkich o powstanie, a prezydenta
o podejście do mikrofonu i powtarzanie za nim roty ślubowania.

Pan Piotr KORYTKOWSKI cytuję: „Obejmując urząd Prezydenta Miasta
Konina uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi
dopomóż Bóg.”
Po złożeniu wobec Rady Miasta Konina ślubowania przez Pana Piotra
KORYTKOWSKIEGO - przewodniczący rady stwierdził objęcie przez Niego urzędu
PREZYDENTA MIASTA KONINA.

Następnie Przewodniczący Rady Miasta Konina wręczył Prezydentowi Miasta Konina
insygnium władzy samorządowej.

Po przekazaniu insygnium władzy, przewodniczący rady, radni, kierownicy Urzędu
Miejskiego oraz zaproszeni goście wręczyli kwiaty Prezydentowi Miasta Konina – Panu
Piotrowi Korytkowskiemu.

Prezydent Miasta Konina – Piotr KORYTKOWSKI zabrał głos i powiedział, cytuję:
„W Państwa obecności przypada mi dziś w udziale zaszczyt złożenia ślubowania i objęcia
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urzędu Prezydenta Miasta Konina. W roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości w tym zabytkowym konińskim ratuszu, nadszedł dla mnie wyjątkowy moment
i na pewno tego momentu nie zapomnę do końca życia. Przez kilka ostatnich miesięcy
większość z nas żyła kampanią wyborczą, czasem trudnym dla wszystkich kandydatów
ubiegających się o mandat radnego, ale też zmagających się o urząd Prezydenta Miasta
Konina.
Dokładnie miesiąc temu 30533 mieszkańców swoje głosy podzieliło między
sześcioma kandydatami. Wymienię moich kontrkandydatów: to był Zenon Chojnacki,
Damian Kruczkowski, Michał Kotlarski, Karol Kuznowicz i Józef Nowicki, którym dziękuję
za uczciwą i merytoryczną walkę. Głosami tych mieszkańców to właśnie Pan Zenon
Chojnacki i ja znaleźliśmy się w drugiej turze wyborów. Dogrywka zdecydowała, że mogłem
dziś stanąć przed Państwem i wypowiedzieć słowa ślubowania. Dziękuję tym wszystkim,
którzy oddali na mnie głos. Raz jeszcze w tym miejscu dziękuję mojemu kontrkandydatowi
za walkę na argumenty i programy, a mieszkańcom za budującą obecność przy urnach
wyborczych.
Pan Zenon Chojnacki zadeklarował chęć współdziałania na rzecz Konina i jego
mieszkańców. Wierzę, że dotrzyma słowa i będziemy współpracować na rzecz naszego
miasta i nie będziemy przesuwać sporów z ul. Wiejskiej w Warszawie do naszej Rady Miasta
Konina. Chcę bowiem współdziałać z każdym z Państwa radnych, z organizacjami, ruchami
miejskimi, a także z każdym z mieszkańców, wszystkim, którym tak jak i mi leży na sercu
dobro miasta i jego rozwój.
W tym miejscu pragnę również pogratulować wszystkim nowo wybranym radnym.
Gratuluję Panu przewodniczącemu, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Konina. Liczę na
dobrą współpracę, którą deklaruję ze swojej strony. Jest to ważne, między innymi ze względu
na pewną spuściznę problemów, jakie zastaję jako nowy prezydent. Myślę tu szczególnie
o przeprawie, która obarczona jest szeregiem poważnych usterek, o gorącej wodzie
z konińskiej geotermii, która nadal tkwi głęboko w ziemi, a także o niezwykle zaskakującej
i smutnej podwyżce opłat za energię cieplną, jaką w tajemnicy przed mieszkańcami
utrzymywali do wyborów moi poprzednicy. Nie takiego początku oczekiwałem i mam
świadomość, że zarówno dla mnie, jak i dla wszystkich radnych nie jest to powód do
optymizmu. Wierzę jednak, że także i z Wami problemy te usuniemy, poradzimy sobie
w ciągu najbliższych miesięcy. Ufam, że prezydentura obejmie większość „jasnych
momentów”. Wierzę, że zobaczycie Państwo nową jakość w relacji urząd-mieszkaniec. Chcę
bowiem, by Konin był miastem obywatelskim i nowoczesnym, słuchającym swoich
mieszkańców i reagującym na ich potrzeby.
Dziękuję za pokładane nadzieje i zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. Zamierzam
wypełnić swoją prezydenturę codzienną pracą na rzecz zmiany wizerunku naszego miasta,
szczególnie w oczach jego mieszkańców. Pragnę byśmy byli dumni z Konina, miasta
przyjaznego, otwartego na zmiany, na dobrą jakość, optymistycznie patrzącego w przyszłość.
Ta zmiana będzie możliwa, jeśli wszyscy razem dołożymy wszelkich starań na rzecz
wspólnych oczekiwań. Przekujmy nasze pragnienia w działania, bo Konin to miasto warte
Zachodu.
Proszę Państwa i jeszcze jedno słowo, które chciałem skierować do mojej żony.
Agnieszko będę teraz troszeczkę mniej obecny w domu. Przepraszam, ale tak to jest. Konin
wzywa.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Serdecznie gratuluję Panu prezydentowi Piotrowi
Korytkowskiemu objęcia urzędu. Wszystkim Państwu jeszcze raz gratuluję sukcesu
w wyborach, bo uzyskaliście wszyscy ogromne poparcie. Wielu nas w szranki wyborcze
stawało, niewielu mandat uzyskało. Za to poparcie wszystkim mieszkańcom dziękujemy.
W imieniu wszystkich radnych deklaruję współpracę, bo jest ona niezbędna, ponieważ
obejmuje Pan prezydent, co było słychać w wystąpieniu, urząd i sprawowanie funkcji
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prezydenta w niełatwym momencie, więc wsparcie wszystkich osób, a bardzo cenię sobie
wsparcie kontrkandydata z drugiej tury wyborczej Pana Zenona Chojnackiego. I chcę
podziękować za tę bardzo przyzwoitą kampanię, bo to niełatwa rzecz i rzadko spotyka się
sytuację taką, że do końca obaj rywale potrafią się szanować i to niewątpliwie jest atutem obu
Panów i wróży dobrze na przyszłość. A deklaracje, które padły w tej drugiej turze wyborczej,
bardzo ważne, bo wsparcie Rządu, co było słychać w wystąpieniu, będzie nam potrzebne.
Uważam, że czas kampanii za nami i wiele spraw w mieście, które oczekuje na rozwiązanie,
a nie obędzie się bez wsparcia Rządu, jest nam potrzebne, dlatego z Państwa strony i całego
Klubu Prawa i Sprawiedliwości takie wsparcie będzie możliwe, bo w końcu wszyscy razem
jesteśmy radnymi tego samego miasta, niezależnie od naszych poglądów, przynależności
partyjnej. Wszyscy w Radzie Miasta Konina działamy na rzecz dobra mieszkańców i musimy
o tym pamiętać od pierwszego dnia, kiedy obejmujemy urząd, czy zaczynamy sprawować
mandat radnego. Jeszcze raz za tą dobrą i przyzwoitą kampanię dziękuję i wszystkim Państwu
gratuluję.”

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
miesięcznego Prezydenta Miasta Konina (druk nr 4).
Przewodniczący rady, cytuję: „Mamy do wypełnienia jeszcze jeden obowiązek, który
zawsze na sesji inauguracyjnej się odbywa. To kwestia ustalenia wynagrodzenia
miesięcznego Prezydenta Miasta Konina. To regulują przepisy, rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Propozycję macie
Państwo przed sobą. Ta propozycja wynika z wyliczeń arytmetycznych. Jest to
wynagrodzenie składowe kilku elementów. To jest propozycja, którą przedkładamy Wysokiej
Radzie. Jeśli Państwo radni macie pytania, to poproszę ewentualnie szefową kadr, ażeby
Państwu radnym wyjaśniła, z czego to wynika. Czy są pytania do projektu uchwały?”

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

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina.
Uchwała Nr 4 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Zamknięcie obrad I Sesji Rady Miasta Konina.
Przewodniczący rady, cytuję: „W ten sposób wyczerpaliśmy roboczy porządek obrad.
Ponieważ jest to sesja uroczysta i inauguracyjna, jest wielu gości znamienitych, to umożliwię
Państwu zabranie głosu.”

Głos zabrał Poseł na Sejm RP Tomasz NOWAK, cytuję: „Pierwszy raz w życiu nie
jestem podczas obrad Sejmu, w dniu, w którym powinienem być i głosować w Sejmie,
zdecydowałem się prosić marszałka sejmu o usprawiedliwienie i myślę, że zostanie przyjęte,
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bowiem dzisiaj mamy do czynienia z historycznym momentem, z historycznym momentem
dla naszego miasta, dla naszego kochanego Konina. Z historycznym z tego powodu,
że mieszkańcy Konina zdecydowali, że trzeba w Koninie, Koninowi dać drugą młodość
i twarzą tej drugiej młodości będzie Prezydent Piotr Korytkowski – człowiek o dużym
doświadczeniu, dużej umiejętności dialogu i rozmowy z mieszkańcami, co było też faktem
podczas kampanii wyborczej, kiedy odwiedzał mieszkańców w ich domach.
Piotr Korytkowski z doświadczeniem samorządowym wie doskonale, że czas, który
przychodzi, będzie czasem trudnej pracy, ale wierzę głęboko, że Wysoka Rada stanie wobec
tych problemów wspólne z Piotrem Korytkowskim – prezydentem Konina. Liczę na to,
że nasi partnerzy i koledzy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, a szczególnie szacunkiem
przeze mnie darzony Zenon Chojnacki, postara się również o to, ażeby odpowiedzi na
pytania, które powinny stać ze strony Rządu typu Ościsłowo, co dalej z regionem, jak będzie
wyglądała transformacja, żeby te pytania stały się odpowiedziami, ale we współpracy
z Urzędem Marszałkowskim, który przygotowuje bardzo sensowne rozwiązania i dowodem
tej współpracy jest już chociażby wizyta marszałka Sytka przedwczoraj u wiceministra
Tomasza Dąbrowskiego i deklaracja z tamtej strony, że będziemy ściśle z Urzędem
Marszałkowskim, prezydentem Konina i całym subregionem współpracować na rzecz
transformacji regionu.
Liczę na to, że Prezydent Miasta Konina będzie tym, który po partnersku będzie
budował relację i z mieszkańcami ale i z okolicznymi gminami i co bardzo ważne dla naszego
subregionu, że będzie budował relacje z burmistrzami i starostami okolicznych powiatów.
Tak, ażebyśmy tworzyli również w przestrzeni województwa wielkopolskiego bardzo
wyraźne środowisko, środowisko zabiegające o to, co nas łączy, o zmiany transformacyjne
w naszym subregionie.
Miasto Konin odgrywa bardzo ważną rolę i wydaje się, że może być takim motorem
rozwoju dla całego subregionu i głęboko wierzę, że prezydent Piotr Korytkowski dokona
tego, na co wszyscy jako mieszkańcy czekamy. Dokona tego, że młodzi ludzie powiedzą: tak,
to jest moje miasto, że seniorzy powiedzą: dobrze mi się żyje w Koninie. Że kiedy spotkacie
się Państwo przy rodzinnym stole, to przy tym rodzinnym stole w Koninie i w subregionie
konińskim będą wszyscy, będzie babcia, dziadek, wnuczek, mama i tata, że my wszyscy
znajdziemy perspektywę i przyszłość w Koninie, w naszej kochanej ojczyźnie. Wszystkiego
najlepszego Panie prezydencie.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Podziękuję też instytucji, bez której sprawne
przeprowadzenie wyborów nie byłoby możliwe. Dziękuję komisarzowi wyborczemu,
ponieważ rzadko się zdarza, że w naszym obszarze nie było większych perturbacji
związanych ze stwierdzeniem ważności wyborów. To świadczy o tym, że dobór ludzi do
komisji był właściwy, szkolenie przeprowadzone prawidłowo przez bardzo doświadczone
osoby z Biura Rady i to też się przełożyło potem na sprawność wyborów i w efekcie to,
że Państwo zasiadacie w tej sali i będziecie mieli okazję pracować przez najbliższą kadencję.
Następna sesja robacza odbędzie się za dwa tygodnie 5 grudnia. Będziemy musieli
ukonstytuować dalej radę w postaci komisji rady miasta. Bez tego nie można dalej pracować.
Pastwo radni otrzymaliście projekt budżetu. Do 15 listopada Prezydent Miasta Konina
przedkłada radzie projekt budżetu. Żeby sformułować kolejne wnioski do budżetu należy
zebrać się w komisjach, a te powołane będą 5 grudnia.
Potem już niewiele do końca roku zostaje, możliwy ostatni termin sesji, która pozwoli
nam podjąć uchwałę o wydatkach niewygasających i dokonać ostatnich zmian w budżecie
będzie po kolejnych dwóch tygodniach, a więc 19 grudnia, a więc w grudniu spotkamy się
dwa razy.
W związku z tym, że jest początek kadencji, jest nowy prezydent, naturalną rzeczą
jest, że niemożliwe jest, abyśmy uchwalili budżet w grudniu, będzie trzeba uchwalić
w styczniu, a tak z reguły bywało, że w momencie rozpoczęcia nowej kadencji, uchwalanie
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budżetu, cała procedura budżetowa miała miejsce w styczniu, ale Państwo wcześniej się
w komisjach spotkacie, żeby zapoznać się z projektem budżetu i sformułować wnioski, jak to
z mocy ustawy wynika.
Jeszcze jeden komunikat związany ze szkoleniem, o tym już powiedziałem wcześniej,
przeprowadzi je WOKiSS z Poznania, specjaliści wysokiej klasy, którzy zapoznają radnych
z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym oraz statucie.
Będzie mowa o prawach i obowiązkach, zakazach, procedurze budżetowej, sposobie
głosowania, bo te są różne, zapoznamy się ze statutem. Dla Państwa radnych jest to bardzo
ważne doświadczenie i radni, którzy zasiadają w radzie potwierdzą, że nie jest łatwo
wykonywać mandat radnego, bo żeby się swobodnie poruszać, trzeba się zapoznać
z przepisanymi i zachęcam do tego, bo to wiele ułatwia. Unikamy sytuacji takich, gdzie
możemy być podejrzani o to, że troszeczkę jesteśmy na bakier z przepisami, a tego nam raczej
nie wolno. My musimy znać przepisy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i statutu,
ponieważ one regulują tą przestrzeń życia publicznego, w której wszyscy funkcjonujemy.”

Przewodniczący rady zamknął I Sesję Rady Miasta Konina.

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