P R O T O K O Ł NR I/2010
z obrad I INAUGURACYJNEJ SESJI
RADY MIASTA KONINA,
która odbyła się w dniu 1 i 8 g r u d n i a 2010 roku,
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wiosny Ludów 6.
Sesja trwała: cz. I - 1.XII. 2010r. - od godz. 10.00 do godz. 10.20,
cz. II – 8.XII. 2010r. – od godz. 11.00 do godz. 12.25.

W sesji uczestniczyli radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta Konina –
p. Kazimierz Pałasz, Zastępcy Prezydenta Miasta: p. Andrzej Sybis oraz p. Tadeusz Tylak,
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej – p. Alina Stępień-Milukow, Komendant
Komendy Miejskiej Policji – p. Waldemar Lewandowski, Komendant Miejskiej Państwowej
StraŜy PoŜarnej – p. BłaŜej Rakowski, Sekretarz Miasta p. Marek Zawidzki, Skarbnik Miasta
p. Irena Baranowska, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego, duchowieństwo kościołów
i parafii z terenu miasta, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Miasta oraz przedstawiciele
prasy, radia i telewizji lokalnej.

1. Otwarcie obrad.
Otwarcia I sesji nowo wybranej Rady Miasta Konina na postawie art. 20 ust. 2c ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) dokonał Senior Rady – p. Kazimierz LIPIŃSKI.

Senior Rady poprosił o powstanie do Hymnu Państwowego, a następnie powitał
wszystkich biorących udział w I sesji nowo wybranej Rady Miasta Konina VI kadencji.
Poinformował, Ŝe zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym i § 10
Statutu Miasta Konina porządek obrad ustalił Przewodniczący Rady poprzedniej, czyli V
kadencji.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
ZłoŜenie ślubowania przez radnych.
Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Konina (druk nr 1).
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wybieranych Wiceprzewodniczących Rady
Miasta Konina (druk nr 2).
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina (druk nr 3).
7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta poprzedniej kadencji o stanie Miasta.
8. Zamknięcie obrad I Inauguracyjnej Sesji Rady Miasta Konina.

2. Wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
Realizując kolejny punkt porządku obrad Radny Senior p. Kazimierz LIPIŃSKI
poinformował, iŜ w punkcie tym zostaną wręczone zaświadczenia o wyborze nowo
wybranych radnych.
Poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie – p. Alinę
STĘPIEŃ-MILUKOW o dokonanie aktu wręczenia radnym zaświadczeń o wyborze.

Głos zabrała Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie – p. Alina
STĘPIEŃ-MILUKOW. Powiedziała, cytuję: „Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego jest
ostatnim etapem procesu wyboru radnego. Ten miły obowiązek przypadł mnie,
Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej z mocy przepisów o Ordynacji wyborczej.”
Następnie Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie wręczyła radnym
w kolejności alfabetycznej zaświadczenia o wyborze do Rady Miasta Konina, pogratulowała
sukcesu wyborczego i Ŝyczyła cierpliwości, wytrwałości i mądrych rządów.

Radny Senior p. Kazimierz LIPIŃSKI podziękował Pani Alinie Stępień-Milukow za
wręczenie zaświadczeń i przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

3. ZłoŜenie ślubowania przez radnych.
Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Senior Rady stwierdził,
Ŝe przed przystąpieniem do wykonywania mandatu kaŜdy radny powinien złoŜyć ślubowanie.
Dalej powiedział, Ŝe zgodnie z postanowieniami artykułu 190 ustęp 1 punkt 1 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, odmowa złoŜenia
ślubowania oznacza wygaśnięcie mandatu radnego.
Dodał, Ŝe wybory radnych Rady Miasta Konina są waŜne, a ślubowanie odbywa się
w ten sposób, Ŝe po odczytaniu ROTY wywołani kolejno radni wypowiadają słowo
„ślubuję”, lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”.
Poprosił wszystkich o powstanie i odczytał Rotę Ślubowania następującej treści:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro
mojej gminy i jej mieszkańców.”

Następnie wypowiadając słowo: „ŚLUBUJĘ” - ślubowanie złoŜyli radni:
1.
2.
3.
4.

Białkowski Ryszard
Chojnacki Zenon
Cieślak Marek
Cieślak Mateusz
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5. Itman Zofia
6. Korytkowski Piotr
7. Kozłowska Ramona
8. Lipiński Kazimierz
9. Maciaszek Urszula
10. Miłosz-Michalkiewicz Urszula
11. Nowicki Józef
12. Piguła Tadeusz
13. Siudaj-Pogodska ElŜbieta
14. Steinke Wiesław
15. Strzech Zdzisław
16. Sypniewski Marcin
17. Szadkowski Kamil
18. Waszak Małgorzata
19. Waszkowiak Marek
20. Wilczewski Dariusz
21. Winczewski Zbigniew
22. Wojdyński Tadeusz
23. Zawilski Janusz

Senior Rady podziękował wszystkim radnym za dopełnienie ustawowego obowiązku.
Stwierdził, iŜ radni, którzy złoŜyli ślubowanie objęli mandat radnego Miasta Konina.
Dalej powiedział, cytuję: „W związku z przypadającą na dzień 5 grudnia drugą turą
wyborów Prezydenta Miasta Konina i trudnościami proceduralnymi dotyczącymi dalszych
punktów porządku obrad przerywam obrady i wyznaczam dzień 8 grudnia o godzinie 10.00
na odbycie dalszej części dzisiejszej sesji.”

*****
Część II – 8.XII. 2010r. – sesja trwała od godz. 11.00 do godz. 12.25.
Senior Rady p. Kazimierz LIPIŃSKI wznowił obrady I Sesji Rady Miasta Konina.
Powitał posłów Rzeczypospolitej Polskiej: Panią ElŜbietę Streker-Dembińską i Pana Tomasza
Nowaka, Prezydenta Miasta Konina – Pana Kazimierza Pałasza, Prezydenta elekta – Pana
Józefa Nowickiego, Zastępców Prezydenta Miasta – Pana Andrzeja Sybisa i Pana Tadeusza
Tylaka, radnych oraz wszystkich przybyłych na sesję.
Na podstawie zapisu artykułu 190 ustęp 1 punkt 2b – ordynacji wyborczej do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw stwierdził, Ŝe wygasł mandat radnego Pana
Józefa NOWICKIEGO – który został wybrany na Prezydenta Miasta Konina.

W związku z wątpliwościami co do prawidłowości złoŜonego ślubowania przez Pana
Ryszarda Białkowskiego zaproponował powtórzenie przez niego ślubowania.
Powiedział, Ŝe ślubowanie odbędzie się w ten sposób, Ŝe po odczytaniu ROTY
wywołany radny wypowie słowo „ś l u b u j ę” lub zwrot „ś l u b u j ę, tak mi dopomóŜ Bóg”.
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Poprosił wszystkich o powstanie i odczytał 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”.
Pan Ryszard Białkowski wypowiedział słowa „ś l u b u j ę, tak mi dopomóŜ Bóg”.

Następnie Senior Rady poinformował, iŜ w II części I sesji uczestniczy 22 radnych,
co stanowi kworum do podejmowania uchwał.
Zgodnie z § 24 ustęp 2 Statutu Miasta Konina na Sekretarza wyznaczył radnego
p. Mateusza Cieślaka.
Radny p. Mateusz CIEŚLAK wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Konina (druk nr 1).
Kolejny punkt ustalonego porządku obrad dotyczył wyboru Przewodniczącego Rady
Miasta Konina.
Senior Rady poinformował, Ŝe zgodnie z art. 19 ust. 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.
Dalej powiedział, Ŝe poniewaŜ głosowanie jest tajne, naleŜy powołać Komisję
Skrutacyjną, która przeprowadzi głosowanie. Zaproponował trzyosobową Komisję
Skrutacyjną i zapytał, czy są inne propozycje co do składu liczbowego Komisji Skrutacyjnej.

Nie było innych propozycji. Senior Rady poddał pod głosowanie skład liczbowy
Komisji.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” - Rada przyjęła trzyosobowy
skład Komisji Skrutacyjnej.

Następnie Senior Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji
Skrutacyjnej.
Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych: Pana Kamila
SZADKOWSKIEGO, Pana
Marcina SYPNIEWSKIEGO oraz Pana Ryszarda
BIAŁKOWSKIEGO.

Radni: p. Kamil Szadkowski, p. Marcin Sypniewski oraz p. Ryszard Białkowski
wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
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Dalej zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego składu osobowego Komisji
Skrutacyjnej.

Uwag nie było, stąd Senior Rady poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji.

Wynikiem głosowania: 22 „za” - Rada powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:
radny p. Kamil SZADKOWSKI, radny p. Marcin SYPNIEWSKI oraz radny p. Ryszard
BIAŁKOWSKI.

Następnie Senior Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady.

O głos poprosił radny p. Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Zgłaszam kandydaturę na
Przewodniczącego Rady Miasta Konina Pana doktora Wiesława Steinke. Pan Steinke to radny
z ośmioletnim staŜem samorządowym, w Radzie V kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego
Rady Miasta Konina i dał poznać się jako doskonały organizator pracy naszej Rady.
Wprowadził wiele innowacji, które doprowadziły do tego, Ŝe praca jest bardziej sprawna.
Przypomnę, Ŝe wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów, wprowadzono cyfrowy
system rejestracji głosowania oraz przebiegu sesji. To kandydat, który w dwóch ostatnich
wyborach do Rady Miasta Konina dostał największą liczbę głosów wśród wszystkich
kandydatów startujących do Rady w całym mieście. Prywatnie Pan doktor Steinke jest
lekarzem z tytułem doktora, który pracuje w Szpitalu na oddziale chirurgii dziecięcej.
Szanowni Państwo bardzo proszę o przyjęcie kandydatury Pana Wiesława Steinke
w ramach przyzwoitości politycznej i powierzenie tej funkcji ugrupowaniu, które jest
najliczniej prezentowane w naszej Radzie. Bardzo dziękuję.”

Senior Rady zapytał, czy radny p. Wiesław Steinke wyraŜa zgodę na kandydowanie do
pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady.

Radny p. Wiesław STEINKE wyraził zgodę.

Innych kandydatur nie było, stąd Senior Rady poddał pod głosowanie zamknięcie listy
kandydatów na Przewodniczącego Rady.

Wynikiem głosowania: 21 radnych „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” - Rada
Miasta Konina zamknęła listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta Konina.

Następnie Senior Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się, wybranie
Przewodniczącego Komisji i przygotowanie „Kart do głosowania”.
Jednocześnie poprosił zgłoszonego kandydata na Przewodniczącego Rady Miasta
Konina o zaprezentowanie swojej osoby ustalając maksymalnie 5 minutowy limit czasu na
autoprezentację oraz 5 minutowy limit czasu na zadawanie pytań przez radnych.
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Głos zabrał radny p. Wiesław STEINKE, cytuję: „To ogromny zaszczyt dla mnie,
Ŝe Państwo przedstawiacie moją kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta
rozpoczynającej się właśnie VI kadencji Rady Miasta. To dla mnie dowód na to, Ŝe moja
praca w poprzedniej kadencji na tym stanowisku została przez Państwa dobrze oceniona
i moją radością jest, Ŝe moim udziałem jest usprawnienie pracy Rady. Jakie miało to ogromne
znaczenie w tamtej kadencji, wszyscy, którzy w tamtej kadencji pracowali, myślę,
Ŝe doskonale wiedzą, pracowaliśmy od godziny 9.00 bardzo często do godziny 19.00,
po dziesięć godzin, to wynikało z tego, Ŝe tak ciekawą mieliśmy Radę Miasta, w której
działało aŜ pięć klubów radnych, stąd takie usprawnienia, nowinki techniczne, które
wprowadziliśmy były ogromnie waŜne i uŜyteczne w naszej pracy.
Myślę, Ŝe największą wartością dla mnie na zakończenie tej kadencji, o czym teŜ
starałem się mówić podsumowując minioną V kadencję było to, Ŝe mimo takiej
róŜnorodności poglądów prezentowanych w Radzie Miasta zadbałem skutecznie o to, aŜeby
wszyscy bez względu na przynaleŜność partyjną, klubową mieli szansę prezentować swoje
poglądy. I co jeszcze niezmiernie waŜne i bezcenne, udało się nawiązać dobrą współpracę
z Prezydentem, jego Zastępcami i Radą Miasta, jeśli chodzi o rozwój Miasta. My musimy
z punktu widzenia władz samorządowych, których elementami najwaŜniejszymi jest organ
wykonawczy, którym jest Prezydent, oraz jego Zastępcy oraz organ stanowiący a zarazem
kontrolny, którym jest Rada Miasta, współpracować tutaj w Koninie w naszym samorządzie
ponad podziałami. Jest to bezcenne, poniewaŜ mieszkańcy po to nas wybrali, abyśmy
reprezentowali ich sprawy, rozwiązywali ich problemy codzienne i z tego będą nas na koniec
kadencji rozliczać.
Myślę, Ŝe jeśli taką dewizę, taką zasadę postawimy sobie na początku tej kadencji,
to jestem przekonany głęboko, Ŝe wszyscy na zakończenie będziemy mogli sobie powiedzieć
tak jak po upływie V kadencji, wykonaliśmy kawał dobrej roboty, tak teŜ mówiłem na koniec
V kadencji. To dowód znakomitej współpracy Rady Miasta z Prezydentem, ale równieŜ i całą
ogromną machiną, którą jest Urząd Miejski wraz z kierownikami wydziałów, z kierownikami
jednostek organizacyjnych Miasta, bo uwaŜam, Ŝe to dobra współpraca, którą mieliśmy
w V kadencji umoŜliwiła nam rozwiązywanie bardzo wielu drobnych spraw, z którymi
przychodzą do nas mieszkańcy. To jest dla nas rzecz najwaŜniejsza, to jest dla nas wezwanie,
tego od nas oczekują mieszkańcy.
Jeszcze raz serdecznie podziękuję za ten zaszczyt zgłoszenia mojej kandydatury
i powiem nieskromnie, liczę na przychylność Rady, na akceptację mojej kandydatury.
Zapewniam Państwa, Ŝe moja praca na tym stanowisku będzie wyglądała podobnie, jak
w minionej kadencji, którą Państwo mieliście okazję ocenić. Dziękuję jeszcze raz za to
zgłoszenie.”

Senior Rady zapytał, czy są pytania do kandydata.

Nie było zgłoszeń. Następnie Senior Rady 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 Senior Rady poddał pod głosowanie Rady
„Regulamin głosowania do wyboru Przewodniczącego Rady”.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” - Rada Miasta przyjęła
„Regulamin głosowania do wyboru Przewodniczącego Rady”.
6

„Regulamin głosowania do wyboru Przewodniczącego Rady” stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Następnie Senior Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o podjęcie
czynności związanych z głosowaniem. Poinformował, iŜ Komisja Skrutacyjna ma
przygotowane karty do głosowania, głosowanie przeprowadzi Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej zgodnie z listą obecności, a radni w wyczytywanej kolejności będą podchodzić
do urny celem oddania swojego głosu.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny p. Kamil Szadkowski poprosił członków
Komisji p. Marcina Sypniewskiego oraz p. Ryszarda Białkowskiego o rozdanie radnym kart
do głosowania, a następnie zgodnie z listą obecności wyczytał wszystkich radnych, którzy
kolejno podchodzili do urny i oddawali swój głos.

Senior Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział w głosowaniu
i poprosił Komisję Skrutacyjną o podjęcie dalszych czynności.
Następnie ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.

Wznawiając obrady Senior Rady zgodnie z postanowieniem § 45 punkt 4 Statutu
Miasta Konina poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu
z przeprowadzonego tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta Konina.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny p. Kamil SZADKOWSKI odczytał
protokół z tajnego głosowania. Poinformował, Ŝe protokół został podpisany przez członków
Komisji Skrutacyjnej. Dalej podkreślił, Ŝe w głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni
na sesji oraz, Ŝe głosów waŜnych oddano 22, a w wyniku przeprowadzonego głosowania
kandydat do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady – radny p. Wiesław STEINKE
otrzymał 21 głosów „za”, 1 głos „przeciwny”, głosów „wstrzymujących się” nie było.
Dalej powiedział, Ŝe Komisja Skrutacyjna stwierdza, Ŝe radny p. 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 Senior Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Miasta Konina.
Uchwała Nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Senior Rady złoŜył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miasta
Konina, przekazał insygnia i zgodnie z postanowieniem art. 20 ustęp 2c ustawy
o samorządzie gminnym poprosił o dalsze przewodniczenie obradom.
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Przewodniczący Rady p. Wiesław STEINKE powiedział, cytuję: „Wysoka Rado,
Panowie Prezydenci, Dostojni Goście, Szanowni Państwo. PoniewaŜ na początku moje
wystąpienie było krótsze, pozwolę sobie kilka zdań dołoŜyć.
To dla mnie waŜny moment i chcę bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować
Wysokiej Radzie za tak prawie jednomyślny werdykt i ocenę mojej pracy dotychczasowej,
i nadziei, jakie Państwo ze mną wiąŜą, jeŜeli chodzi o prowadzenie prac Rady przez
najbliŜszą kadencję. To dla mnie ogromne wyróŜnienie i za to z całego serca dziękuję.
Pozwólcie, Ŝe przy tej okazji podziękuję jako Przewodniczący Rady Miasta
mieszkańcom Konina za zaufanie, jakim mnie obdarzyli w tych wyborach, bo to jest dla mnie
potwierdzenie, Ŝe ta praca, którą w samorządzie wykonuję od ośmiu lat jest cały czas przez
mieszkańców bardzo wysoko oceniana, bo wynik jaki uzyskałem od Rady Miasta jest dla
mnie tego największym potwierdzeniem i zarazem potwierdzeniem tego, Ŝe kroczę właściwą
drogą, i Ŝe tak naleŜy pracować w samorządzie Miasta, w Radzie Miasta, ponad podziałami
i taką współpracę Państwu zapewniam, i deklaruję, Ŝe tych reguł, które zawsze
respektowałem, które mi przyświecają nigdy nie zmienię. To dla mnie bardzo waŜne,
Ŝebyśmy tutaj w Radzie Miasta zadbali o to, Ŝe niezaleŜnie od tego z jakich opcji
politycznych się wywodzimy wspólny cel nam przyświecał, bo są sprawy duŜej wagi, mówię
o wielkich inwestycjach, wielkich wyzwaniach, ale i sprawy drobnej wagi, z którymi będą do
nas mieszkańcy przychodzić, bo dla nich są to często sprawy Ŝyciowe i o tym nigdy nie
moŜemy zapominać. Jeszcze raz deklaruję, Ŝe dołoŜę wszelkich starań, aŜeby ta współpraca
w Radzie Miasta ponad podziałami była moŜliwa.
Pozwólcie Państwo, Ŝe w imieniu Rady Miasta, jako jej Przewodniczący nowo
wybrany złoŜę serdeczne gratulacje z tego miejsca Prezydentowi elektowi Józefowi
Nowickiemu, z którym zmagałem się w batalii o urząd Prezydenta w sposób bardzo
dŜentelmeński pokazując sposób na rozwój naszego miasta. Pomysł jest pewnie bardzo
zbliŜony, jak zawsze w takich sytuacjach róŜnimy się narzędziami, ale co jest dla mnie
bezcenne, to sposób prowadzenia tej kampanii, w tak zwanym głównym nurcie medialnym,
gdzie potrafiliśmy okazać sobie nawzajem szacunek, co w polityce jest rzeczą niełatwą i za to
szczególnie dziękuję.
Szanowni Państwo z racji tego, Ŝe rozpoczynamy pracę w nowej kadencji pozwólcie,
Ŝe podziękuję równieŜ ustępującemu Prezydentowi, chociaŜ juŜ to czyniłem na sesji
kończącej kadencję, ale myślę, Ŝe taki moment uroczysty, dotyczący przekazania władzy
wykonawczej ustępującego Prezydenta a przekazanie jej w ręce nowego Prezydenta będzie
miało miejsce na najbliŜszej sesji, o tym juŜ wspólnie rozmawialiśmy, będzie ona we wtorek
o godzinie 9.00. To będzie główny punkt tej sesji, a więc złoŜenie ślubowania przez nowo
wybranego Prezydenta elekta oraz powołanie komisji Rady Miasta Konina.
Szanowni Państwo z racji rozpoczętej kadencji pozwólcie, Ŝe złoŜę wszystkim
najserdeczniejsze Ŝyczenia, Ŝyczę Wam wszystkim duŜo zdrowia, bo to jest bezcenne, duŜo
cierpliwości i wytrwałości w sprawowaniu mandatu. Jest bardzo dobrze, Ŝe w Radzie Miasta
są osoby z duŜym doświadczeniem w działalności samorządowej oraz ci, którzy dopiero
pierwsze szlify w tej materii będą zdobywać. Połączenie rutyny ze świeŜością niewątpliwie
przyczyni się do tego, Ŝebyśmy jeszcze lepiej potrafili wspólnie działać na rzecz naszego
miasta. Wszystkim Państwu Ŝyczę pomyślności i powodzenia. Dziękuję bardzo.”

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina (druk nr 2).

wybieranych

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
przypomniał, Ŝe projekt uchwały – druk Nr 2 – radni otrzymali.
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Zgodnie z § 11 punkt 2 Statutu Miasta Konina liczbę wybieranych
Wiceprzewodniczących Rada określa odrębną uchwałą i liczba ta wynosi od 1 do 3
Wiceprzewodniczących.
Następnie poprosił o zgłaszanie propozycji, jaką liczbę Wiceprzewodniczących ma
wybrać Rada.

O głos poprosił radny p.
3 Wiceprzewodniczących Rady.

Ryszard

BIAŁKOWSKI.

Zaproponował

liczbę

Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe jest to propozycja najdalej idąca. Nie było innych
zgłoszeń, stąd Przewodniczący Rady ww. propozycję poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania: 21 radnych „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” - Rada
Miasta Konina ustaliła, Ŝe wybierze 3 Wiceprzewodniczących i podjęła uchwałę w sprawie
ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina.
Uchwała Nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina (druk Nr 3).

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady.
Przypomniał, iŜ kaŜdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

Jako pierwszy o głos poprosił radny p. Kamil SZADKOWSKI, cytuję: „W imieniu
Sojuszy Lewicy Demokratycznej chciałbym zgłosić kandydaturę dwóch osób – Pana
Zbigniewa Winczewskiego oraz Pana Tadeusza Wojdyńskiego.”

Przewodniczący Rady zapytał kandydatów, czy wyraŜają zgodę na kandydowanie do
pełnienia funkcji Wiceprzewodniczących Rady.

Radni p. Zbigniew Winczewski oraz p. Tadeusz Wojdyński wyrazili zgodę.

Następnie o głos poprosiła radna p. Zofia ITMAN, cytuję: „W imieniu Klubu Prawo
i Sprawiedliwość zgłaszam kandydaturę kolegi Zenona Chojnackiego.”

Radny p. Zenon Chojnacki wyraził zgodę na kandydowanie.
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Innych zgłoszeń nie było, wobec powyŜszego Przewodniczący Rady poprosił
o zaprezentowanie w kolejności alfabetycznej kandydatów do pełnienia funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady.

Głos zabrała radna p. Zofia ITMAN, cytuję: „Uzasadniam zgłoszenie kandydatury
kolegi Zenona Chojnackiego tym, Ŝe jest radnym trzech kadencji i z racji jego charakteru
uwaŜam, Ŝe będzie godnie działał dla nas wszystkich.”

Z kolei głos zabrał radny p. Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Małe sprostowanie, niestety
dwie kadencje, niemniej rzeczywiście moje doświadczenie jest znacznie szersze, nie
ogranicza się jedynie do dwóch kadencji, bo dobrze pamiętam sytuację, kiedy z Radą
współpracowałem w Komisji Rodziny zanim zostałem radnym. Tak więc to doświadczenie
posiadam, oczywiście jestem wdzięczny swojemu Klubowi za wskazanie mojej osoby, liczę
na Państwa akceptację. Dziękuję bardzo.”

Następnie głos zabrał radny p. Kamil SZADKOWSKI, cytuję: „Panie Przewodniczący
powiem w skrócie, bo chyba kaŜdemu są znane te osoby. Radny p. Zbigniew Winczewski
wcześniej Wiceprezydent Miasta Konina, nie tak dawno radny Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego, działacz, bardzo dobry, najlepszy kandydat SLD, jak i równieŜ Tadeusz
Wojdyński – radny pięciu kadencji, dwukrotnie Przewodniczący Rady, ostatnio
Wiceprzewodniczący Rady Miasta.”

Głos zabrał radny p. Zbigniew WINCZEWSKI, cytuję: „Myślę, Ŝe mógłbym dodać
tylko to, Ŝe działałem od samego początku jako społecznik w Koninie, począwszy od rad
osiedli spółdzielni konińskich, poprzez samorząd Konina, o którym mówił mój kolega
przedmówca. Ta działalność nie była tylko w charakterze Wiceprezydenta Miasta od 1994
roku, ale równieŜ radnego tejŜe Rady Miasta Konina. Potem losy skierowały mnie do
regionalnych struktur samorządowych, do Województwa Wielkopolskiego, gdzie pełniłem
funkcję radnego i jednocześnie Wicemarszałka Województwa ds. społecznych. I jest to mój
powrót do Konina, chciałbym w tej chwili równieŜ memu miastu, mieszkańcom tego miasta
słuŜyć i być pomocnym Państwu równieŜ razem jak jesteśmy, i jak będziemy rozwiązywali te
wszystkie problemy miejskie dla dobra oczywiście naszych mieszkańców.”

Jako następny głos zabrał radny p. Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Tak jak zostałem
przedstawiony, w samorządzie Miasta Konina minęło mi juŜ 16 lat. W II kadencji pełniłem
funkcję członka Zarządu Konina, w III i IV kadencji pełniłem funkcję Przewodniczącego
Rady Miasta, V kadencja – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina oraz kierowałem
pracami Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej. Tak więc mam doświadczenie zdobyte nie
tylko w Urzędzie, ale równieŜ na studiach, gdzie ukończyłem kierunek na Wydziale Prawa
i Administracji, pracę magisterską pisałem z samorządu, a więc z samorządem jestem
związany praktycznie cały czas. Tak więc swoim doświadczeniem i ogromną wiedzą dalej
chcę słuŜyć miastu. Dziękuję bardzo.”

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów
na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina.
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Lista kandydatów została zamknięta jednogłośnie.

Dalej Przewodniczący Rady zapoznał radnych z „Regulaminem głosowania do
wyboru 3 wiceprzewodniczących rady”.

Do przedstawionego Regulaminu radni nie mieli uwag, stąd Przewodniczący Rady
poddał ww. Regulamin pod głosowanie.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina
przyjęła „Regulamin głosowania do wyboru 3 wiceprzewodniczących rady”.
Regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do
pracy, przygotowanie kart do głosowania i rozdanie ich radnym.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny p. Kamil SZADKOWSKI stwierdził,
Ŝe wszyscy radni otrzymali karty do głosowania. Następnie przeprowadził głosowanie.
Zgodnie z listą obecności kolejno wyczytał radnych, którzy podchodząc do urny oddawali
swój głos.

Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe 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.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny p. Kamil SZADKOWSKI odczytał
protokół z tajnego głosowania i stwierdził, Ŝe w przeprowadzonym tajnym głosowaniu wzięło
udział 22 radnych oraz, Ŝe na kandydatów oddano 22 głosy waŜne.

Poinformował, Ŝe radny Pan Zenon CHOJNACKI otrzymał 22 głosów „za”, bez
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; Pan Zbigniew Winczewski otrzymał 18 głosów
„za”, 3 głosy „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”, natomiast radny p. Tadeusz WOJDYŃSKI
otrzymał 20 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”.

Dalej Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej powiedział, cytuję: „Komisja stwierdza,
Ŝe największą liczbę głosów na zasadzie bezwzględniej większości w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu Rady otrzymali radni: Pan Zenan CHOJNACKI, Pan Zbigniew
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WINCZEWSKI oraz Tadeusz WOJDYŃSKI i zostali wybrani na Wiceprzewodniczących
Rady Miasta Konina.”

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Rady Miasta Konina w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina – druk Nr 3, która jest wynikiem
przeprowadzonego tajnego głosowania.
Uchwała Nr 3 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady złoŜył nowo wybranym Wiceprzewodniczącym Rady
gratulacje.

7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta poprzedniej kadencji o stanie Miasta.
Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady poprosił o zabranie
głosu Pana Kazimierza Pałasza – Prezydenta Miasta Konina poprzedniej kadencji
i przedstawienie raportu o stanie Miasta na koniec kadencji.

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina – p. Kazimierz PAŁASZ, cytuję: „Szanowna
Pani Poseł, Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni
Państwo, Dostojni Goście. Na początek pozwolę sobie złoŜyć najserdeczniejsze gratulacje
nowo wybranym władzom Konina, nowemu Prezydentowi, Panu Józefowi Nowickiemu,
Panu Przewodniczącemu, nowo wybranym Wiceprzewodniczącym, a takŜe wszystkim
Państwu radnym. śyczę, aby ta nowa kadencja zaowocowała dobrymi wynikami, realizacją
wielu zamierzeń słuŜącym naszym mieszkańcom.
Pozwólcie Państwo, Ŝe pokrótce przedstawię tylko raport o stanie Miasta za kadencję
2006-2010. RównieŜ w holu są wyłoŜone drukowane raporty, więc kto z Państwa będzie
sobie Ŝyczył, to będzie miał szczegółowy dokument w tej kwestii.
Kadencja 2006-2010 były to kolejne cztery lata aktywnej pracy samorządu na rzecz
rozwoju lokalnej społeczności. To czas trudnych decyzji i wyborów. Wszystko po to, Ŝeby
nasze miasto było dobrze postrzegane w kraju oraz poza jego granicami, a mieszkańcom Ŝyło
się lepiej i bezpieczniej.
Udało nam się zrealizować wiele znaczących inwestycji i przedsięwzięć. ChociaŜ
niewątpliwym sukcesem jest zrealizowanie największego w powojennej historii miasta
projektu – budowy nowej przeprawy przez Wartę. Zmodernizowany został takŜe Most
Toruński oraz rozpoczęta budowa Bulwaru Nadwarciańskiego. Te dwie ostatnie inwestycje
znacznie uatrakcyjnią konińską Starówkę.
We wspomnianym okresie wydaliśmy na inwestycje ponad 345,6 mln zł, za kwotę tę
zostało wykonanych w kadencji 390 zadań. Do najwaŜniejszych z nich naleŜą: zakończenie
budowy wspomnianej juŜ drugiej przeprawy przez Wartę, modernizacja mostu Toruńskiego,
budowa bulwaru nadwarciańskiego, remont mostu przy ul. Jana Pawła II, budowa mieszkań
MTBS, budowa mieszkań komunalnych i socjalnych, uruchomienie hospicjum, budowa
Orlików i kompleksu boisk miejskich, kilometry ulic miejskich w tym: w pełni
zmodernizowana ulica Poznańska i Szpitalna oraz kanalizacje sanitarne i deszczowe.
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Przez pierwsze dwa lata kadencji aktywnie rozwijało się budownictwo w ramach
Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Przypomnę, Ŝe dzięki MTBS
oddaliśmy do uŜytku 538 mieszkań, z czego tylko w roku 2008 w nowych lokalach
zamieszkało 116 rodzin. Pojawienie się tego rozwiązania w znacznym stopniu zmniejszyło
listę osób oczekujących na mieszkania komunalne. Niestety likwidacja Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego utrudniła realizację tych zadań. Obecnie Bank Gospodarstwa Krajowego
określił nowe zasady finansowania - kredyty na zasadach komercyjnych, z których Ŝaden
samorząd nie moŜe skorzystać. Na lepsze uwarunkowania na razie nie moŜemy w tym
zakresie liczyć.
Mamy takŜe duŜe osiągnięcia w dziedzinie ekologii. Dobrze funkcjonuje nowoczesna
oczyszczalnia ścieków oraz sortownia i składowisko odpadów komunalnych.
Od ponad 10 lat w mieście prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, którą
objętych jest 100% mieszkańców. Na terenie miasta Konina na bieŜąco podejmowane są
działania, które mają wpływ na poprawę jakości powietrza. Realizowane są zadania związane
ze zwiększeniem efektywności wykorzystania energii cieplnej. Obecnie przed samorządem
kolejne wyzwanie ekologiczne – modernizacja oczyszczalni dla lewobrzeŜnej części miasta,
a takŜe zadbanie o uporządkowanie gospodarki odpadami. ZłoŜony przez Związek
Międzygminny ,,Koniński Region Komunalny’’ do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek dotyczący dofinansowania zadania
,,Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego’’ otrzymał
pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 160 mln zł.
Liczymy więc na spore dofinansowanie naszych przedsięwzięć z UE.
Konin znalazł się w pierwszej piątce miast w kategorii od 50-150 tys. mieszkańców
jako miasto atrakcyjne pod względem inwestycyjnym w rankingu „Forbes”. Pokazuje to,
Ŝe warto inwestować w Koninie. Konin posiada doskonałe połoŜenie logistyczne, co daje
dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Z myślą o krajowych i zagranicznych
inwestorach samorząd Konina przygotował specjalną ofertę inwestycyjną. Oferujemy w niej
dwie grupy zwolnień z podatku od nieruchomości. Pierwsza grupa dotyczy udzielania
pomocy regionalnej na wsparcie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy
związanych z powstającą inwestycją. Druga grupa dotyczy zwolnień z podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca
pracy na terenie naszego miasta. Za prowadzone działania inwestycyjne miasto dwukrotnie
zostało nagrodzone prestiŜową statuetką Kazimierza Wielkiego. Znaleźliśmy się takŜe na
pierwszym miejscu w Wielkopolsce w rankingu Rzeczpospolitej ,,Elita Zarządzania –
Samorząd 2010’’ jako najlepiej zarządzana gmina w latach 2007-2010. Drugie miejsce
przypadło Koninowi w rankingu dwutygodnika samorządowego ,,Wspólnota’’
podsumowującym wydatki samorządów ze środków unijnych w latach 2004-2009 w kategorii
miast na prawach powiatu, szóste miejsce w rankingu inwestycyjnym za lata 2007-2009 oraz
ósme miejsce w rankingu ,,Sukces mijającej kadencji 2006-2010’’. Takie wyróŜnienia
przyznano Koninowi na podstawie analiz wykonanych przez Uniwersytet Warszawski.
Za aktywną współpracę międzynarodową nasze miasto jako jedyne w kraju, w tym
roku otrzymało Honorową Plakietkę Rady Europy. To tylko niektóre z nagród i wyróŜnień,
które w minionej kadencji Konin otrzymał.
Chciałbym równieŜ Państwa poinformować, Ŝe zadłuŜenie Miasta Konina na koniec
tego roku wynosi 25%. Daje to szanse na dalszy rozwój miasta, podejmowanie odwaŜnych
decyzji inwestycyjnych, a takŜe kredytowych.
Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom,
kierownikom Urzędu Miejskiego, szefom jednostek organizacyjnych Miasta Konina, a takŜe
jednostek współpracujących z Miastem. Chciałbym równieŜ złoŜyć najlepsze Ŝyczenia
nowym władzom, aby w sposób skuteczny realizowały te wszystkie przedsięwzięcia
i zamierzenia, o których w toku kampanii mówiono. śyczę wielu, wielu sukcesów dla
naszego miasta. Dziękuję za uwagę.”
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Przewodniczący Rady powiedział: „Wysoka Rado, Dostojni Goście w ten sposób
powoli wyczerpaliśmy porządek obrad, chciałbym jeszcze umoŜliwić zabranie głosu
gościom.”

O głos poprosił radny p. Kamil SZADKOWSKI, cytuję: „Ja bym chciał poruszyć
jedną kwestię. Panie Przewodniczący ja równieŜ chciałbym serdecznie podziękować
w imieniu SLD za zaufanie i oddane na nas głosy w ostatnich wyborach. Oddali Państwo
dobrze głosy, obiecujemy, Ŝe radni SLD będą blisko ludzi, będziemy Was słuchać
i obiecujemy, Ŝe Was nie zawiedziemy. To jest deklaracja publiczna i zapraszam wszystkich
mieszkańców bez względu na poglądy do współpracy na rzecz naszego miasta Konina.
Dziękuję.”

Przewodniczący Rady powiedział: „Jak było w moim wystąpieniu słychać ja
dziękowałem w imieniu wszystkich radnych i mówiłem o wspólnej pracy, myślę,
Ŝe niekoniecznie musimy emblematy partyjne aŜ tak bardzo pokazywać. Myślę, Ŝe to jest
deklaracja wszystkich Państwa radnych, którzy dzisiaj w obradach uczestniczą, ale dziękuję
za te słowa skierowane do mieszkańców.
Szanowni Państwo mamy na sali znamienitych gości, chciałbym umoŜliwić zabranie
im głosu, bardzo proszę do mikrofonu Panią Poseł Streker-Dembińską.”

Głos zabrała Poseł RP p. ElŜbieta STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Szanowni
Państwo pozwólcie, Ŝe swoje wystąpienie rozpocznę od gratulacji, ale gratulacji dla
mieszkańców Konina za to, Ŝe święto demokracji się spełnia, Ŝe kończą się poszczególne
etapy wyborów samorządowych, Ŝe w spokoju i równowadze dochodzimy do porozumienia,
Ŝe obietnice składane w kampanii wyborczej nabierają wymiernego kształtu.
Obiecaliście Państwo mieszkańcom rozwagę, spokój i mądrość. śyczę Wam, aby ta
rozwaga, mądrość, a przede wszystkim dobro Konina leŜało wszystkim Wam na sercu,
abyście przez tą 4-letnią kadencję odnosili tylko same sukcesy, abyśmy mogli znowu chwalić
się najlepszymi wynikami w róŜnego rodzaju rankingach i konkursach. I tu jeszcze raz Panie
Prezydencie szczególne podziękowania za 16 lat wspaniałej pracy, która pokazała, Ŝe Konin
jest na tym piedestale najbardziej uznawanych i dobrze rządzonych miast. Jeszcze raz
dziękujemy i gratulujemy, i niech ten dobry duch tkwi w Was wszystkich.
Rada Miasta to puzzle, to kaŜdy z osobowością własną, który przynosi swój pomysł,
swoje rozwiązanie, swoje marzenia. Oby te puzzle składały się w piękną układankę, z której
my mieszkańcy Konina będziemy mogli być dumni. Pozwólcie Państwo, Ŝe wszystkim
serdecznie pogratuluję. Dzisiaj pokazaliście, jak moŜna wznieść się ponad podziały, jak
moŜna pokazać, Ŝe róŜniąc się moŜna równieŜ współpracować. Jestem przekonana, Ŝe ta sala
jeszcze nieraz będzie tętniła tutaj bardzo mocną wymianą zdań, poniewaŜ takie jest prawo
radnych, tutaj odbywać się będzie najwaŜniejsza walka, walka o dobro mieszkańców. śyczę,
aby ta walka przynosiła same sukcesy i obyście w dobrym nastroju, w poczuciu dobrze
spełnionego obowiązku te 4 lata funkcjonowali.
Pozwólcie Państwo, Ŝe wyraŜę taką swoją osobistą radość, po raz pierwszy w tej
Radzie widzę tyle kobiet i być moŜe to właśnie nagłośnienie tej sprawy i zachęta do tego, aby
kobiety namówić do startów i włączenia się do Ŝycia samorządu, głośne mówienie
spowodowało to, Ŝe dzisiaj mamy kobiety w tej Radzie. Tak więc Paniom serdecznie
gratuluję decyzji, determinacji i wyboru, wpływajcie równieŜ tutaj na podejmowanie mądrych
decyzji. Mądre decyzje to między innymi takie, to róŜne spojrzenie kobiety i męŜczyzny,
panowie decydują o tym, Ŝeby wybrukować nam kostką brukową wszystkie chodniki, bo to
jest piękne, bo to jest modne, to jest dostojne, tylko jak te panie na tych szpilkach mają po
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tych chodnikach później chodzić, więc panie zadbajcie i o to, Ŝeby dla nas równieŜ było
wygodnie. Serdecznie gratuluję wszystkim Państwu, pozwólcie, Ŝe szczególne gratulacje, ale
mam nadzieję, Ŝe jeszcze będę mogła w tym uczestniczyć, złoŜę Józefowi Nowickiemu, który
dzisiaj występował w jednym z tygodników konińskich pod takim tytułem „Baron wraca…”
i jeśli ktoś miał wątpliwości, dlaczego mówimy o Józefie Baron, po dzisiejszej rozgrywce juŜ
chyba nikt nie ma wątpliwości, to jest polityka najwyŜszej jakości, Józef gratuluję.”

Przewodniczący Rady powiedział: „Jest, jak juŜ Państwu zapowiedziałem, ten
moment szczególnie uroczysty, który zawsze jest udziałem Prezydenta na kolejnej sesji,
myślę, Ŝe tu będzie okazja wypowiedzi. PoniewaŜ ja widzę równieŜ na sali osoby, którym
chciałem podziękować, są to osoby, które były radnymi w tamtej kadencji, to jest i Michał
Gościniak, i Jan Sidor, to są osoby, którym jak widać bardzo bliski jest nasz samorząd, myślę,
Ŝe im teŜ wypada podziękować za to, Ŝe byli z nami, są z nami na początku tej kadencji,
to znaczy, Ŝe sprawy miasta są im cały czas bliskie. Dziękuję za to, Ŝe jesteście podczas tej
pierwszej sesji, dziękuję kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek
organizacyjnych, Ŝe są z nami, bo to świadczy o tym, jak duŜą wagę Państwo przywiązują do
dobrej współpracy. Wszystkim serdecznie za to dziękuję. Jeśli ktoś z Państwa chciałby
jeszcze zabrać głos, to bardzo proszę..”

Głos zabrał radny p. Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Gratuluję Panu Przewodniczącemu,
Wiceprzewodniczącym i Ŝyczę nam wszystkim tak miłej atmosfery, jaką dzisiaj mieliśmy,
Ŝeby tak nie było, jak zaczynaliśmy w tamtej kadencji, ja jestem czwartą. Atmosfera jest tak
miła i rzeczowa, i twórcza dla ludzi, Ŝeby była taka kaŜda nasza kadencja, tego Ŝyczę Państwu
i sobie. Dziękuję.”

8. Zamknięcie obrad I Inauguracyjnej Sesji Rady Miasta Konina.
Przewodniczący Rady – Pan Wiesław STEINKE powiedział: „Szanowni Państwo
i zaproszeni Goście. I sesja Rady Miasta Konina dobiega końca. Dziękuję wszystkim za
udział i jednocześnie zapowiadam, i zapraszam na kolejną sesję II, na której to Prezydent
elekt Pan Józef Nowicki złoŜy ślubowanie. Przedmiotem ustaleń było równieŜ i to, Ŝe właśnie
ta sesja odbędzie się we wtorek o godzinie 9.00. Myślę, Ŝe zwyczajem poprzednich kadencji
będzie, Ŝe sesje robocze, jak juŜ do nich przejdziemy, będą się odbywały w środy, to taki
dobry okres, kiedy moŜna na początku tygodnia, czy na końcu wiele spraw związanych
z funkcjonowaniem Miasta załatwić, kadencje poprzednie pokazały, Ŝe to jest dobry zwyczaj.
Dzisiaj po sesji zostaję z Wiceprzewodniczącymi, Ŝebyśmy zasygnalizowali temat
komisji w Radzie Miasta jakie mają działać, po to, Ŝebyście Państwo mieli okazję juŜ
w swoich środowiskach to przedyskutować, bo równieŜ na tej sesji we wtorek powołamy
komisje Rady Miasta oraz wybierzemy ich przewodniczących.”
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Następnie stwierdził, Ŝe porządek obrad został wyczerpany. Dziękując wszystkim za
udział zamknął I Inauguracyjną Sesję Rady Miasta Konina VI kadencji.

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ
Przewodniczący Rady Miasta Konina

/Wiesław S T E I N K E /

Protokołowało:
Biuro Rady Miasta Konina.
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