
P R O T O K Ó Ł   Nr  LV/2014 
 

z obrad  LV  SESJI  RADY  MIASTA  KONINA, 
 

która  odbyła  się  w  dniu  29 października 2014 roku 
 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wiosny Ludów 6. 
 

_______________________________________________________ 
 
 

Sesja trwała od godz. 09.00 do godz. 14.20. 
 

W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta Konina 
p. Józef NOWICKI, Zastępca Prezydenta Miasta Konina p. Sławomir LOREK, Skarbnik 
Miasta p. Irena BARANOWSKA, Z-ca Skarbnika Miasta p. Kazimierz LEBIODA, 
kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorzy i prezesi podległych jednostek 
organizacyjnych miasta i spółek miejskich oraz przedstawiciele lokalnych mediów. 
 
 Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego 
protokółu. 
 
 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
 
 
          Otwarcia LV Sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) - dokonał 
Przewodniczący Rady Miasta Konina - radny p. Wiesław STEINKE. 
 
 

Przewodniczący rady powitał wszystkich biorących udział w obradach.  
 

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

Nieobecna była radna p. Urszula Maciaszek.  
 
 

Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Miasta Konina na sekretarza obrad sesji przewodniczący 
rady wyznaczył radną p. Ramonę Kozłowską. 
 

Radna p. Ramona Kozłowska wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad. 
 

Następnie przewodniczący rady powiedział, cytuję: „W zawiadomieniu o zwołaniu 
dzisiejszej sesji przekazałem Państwu radnym ustalony porządek obrad wraz z materiałami. 
 W dniu 22 października br. na wniosek prezydenta uzupełniłem porządek obrad 
w punkcie 33 o projekt uchwały druk nr 965 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu 
Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna Środowisku i efektywność 
energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) i w punkcie 34 o Informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014. 
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24 października otrzymali Państwo nowy porządek obrad uzupełniony na wniosek 
prezydenta w punkcie 34 o projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Nowy Dwór 
(druk nr 967) i w punkcie 35 o projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa (druk nr 966). 
 Ostateczny porządek obrad otrzymali Państwo 27 października br. na wniosek 
prezydenta uzupełniony w punkcie 6 o druk nr 968 - projekt uchwały zmieniającej Uchwałę 
Nr 387 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wniesienia wkładu 
pieniężnego na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie oraz zmienioną kolejnością punktów 
w porządku. 
 Będą również autopoprawki, które na bieżąco będziemy Państwu zgłaszali, będzie je 
prezentował prezydent lub osoba przez niego upoważniona. Większość z nich jest efektem 
Państwa pracy na komisjach, które skłoniły prezydenta do tych zmian, które będą 
prezentowane w formie autopoprawki.  

Jak Państwo zauważyli, porządek obrad jest dzisiaj bardzo obfity i ja bardzo proszę 
Państwa, żebyśmy dzisiaj mimo kampanii, która wokół nas się toczy, starali się debatować 
sprawnie, merytorycznie i na temat, który jest przewidziany treścią uchwały. 

Jednocześnie pragnę Państwu przekazać zaproszenie na jedną z dzisiejszych 
uroczystości, która odbywa się na bulwarach nadwarciańskich o godz. 16.30. Młodzież 
z I Liceum zaprasza na inscenizację „Dziadów”, a więc jeśli to będzie możliwe, jeśli uda się 
zakończyć obrady do tej godziny 16 to Państwa radnych za pośrednictwem Pani dyrektor 
zapraszam na tę inscenizację. 
 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. 

Mam wobec tego pytanie do Państwa radnych, czy są inne uwagi do proponowanego 
porządku obrad? Ponieważ nie widzę, tak zaproponowany porządek obrad poddam pod 
głosowanie.” 
 

W głosowaniu 21 radnych „za” Rada Miasta Konina przyjęła zmiany w porządku 
obrad LV Sesji RMK. 
 

Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 
następujący 
 
porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołu obrad LIV sesji. 
3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. podatku od nieruchomości (druk nr 952),  
b. podatku od środków transportowych (druk nr 953), 
c. wprowadzenia opłaty od posiadania psów (druk nr 954). 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 776 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 
2014 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci 
wodociągowej w ulicach Staromorzysławskiej, Działkowej i Granicznej” do 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie 
(druk nr 945). 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 387 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 
2012 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadań 
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inwestycyjnych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
sp. z o.o. w Koninie (druk nr 968). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie (druk nr 961). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie na budowę  
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze 
oraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie (druk nr 956). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego 
Aglomeracji Konińskiej” (druk nr 940). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Studium rozwoju gospodarczego wraz  
z programem promocji terenów inwestycyjnych obszaru funkcjonalnego aglomeracji 
konińskiej” (druk nr 941). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta 
Konina na lata 2015-2020” (druk nr 942). 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 775 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 
2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Geotermia Konin Spółka 
z o.o. z siedzibą w Koninie (druk nr 943). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Geotermia Konin 
Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie (druk nr 944). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 836 Rady Miasta Konina z dnia 3 lipca 
2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów 
w Koninie” (druk nr 946). 

15. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a. zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok (druk nr 963), 
b. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2014-2017 

(druk nr 964). 
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi 

i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym (druk nr 927). 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (druk nr 928). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk 
i unieszkodliwianie jednej tony zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych 
na rok 2015 (druk nr 929). 

19. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 930). 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 508 Rady Miasta Konina z dnia 
28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik (druk nr 931). 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 571 Rady Miasta Konina z dnia 
24 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 932). 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 
28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Konina (druk nr 933). 

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 
1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2015 
(druk nr 962). 
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24. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina  
a. w rejonie ulicy Gajowej (druk nr 934), 
b. w rejonie ulicy Kazimierza Błaszaka (druk nr 935),  
c. – Nowy Dwór (druk nr 967). 

25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
(druk nr 966). 

26. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Konina:  
a. osiedle Wilków etap 2 (druk nr 936), 
b. – rejon ul. Przemysłowej – Gajowej (druk nr 957),  
c. – rejon ul. Dworcowej – Kolejowej (druk nr 958), 
d. dla wybranych obszarów, przy skrzyżowaniu ulicy Szarych Szeregów i Jana 

Kili ńskiego (druk nr 959),  
e. dla wybranych obszarów, przy ul. Jana Pawła II (druk nr 960). 

27. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 
(druk nr 939). 

28. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia i ponownego podziału działek gruntu 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe:  
a. na osiedlu Grójec (druk nr 949),  
b. na osiedlu Wilków (druk nr 950),  
c. na osiedlu Wilków (druk nr 951). 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny oraz obciążenia 
nieruchomości służebnością gruntową (druk nr 955). 

30. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) zbycia nieruchomości (druki nr 937, 938), 
b) nabycia nieruchomości (druk nr 948). 

31. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla miasta Konina na 2015 rok (druk nr 947). 

32. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
mieszkańców Konina na lata 2015 – 2025 (druk nr 925). 

33. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 752 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 
2014 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w mieście Koninie 
w 2014 roku (druk nr 926). 

34. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a. Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2015 rok (druk nr 923), 

b. Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 – 2019 (druk nr 924). 

35. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – 
Infrastruktura energetyczna przyjazna Środowisku i efektywność energetyczna w ramach 
Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki 
niskoemisyjnej (PGN) (druk nr 965). 

36. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014. 
37. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Konina o wyznaczeniu podmiotów 

do przyjmowania skazanych. 
38. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za 2013 rok. 
39. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za 2014 rok. 
40. Wnioski i zapytania radnych. 
41. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
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42. Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Miasta Konina. 
 
 
 

2. Przyjęcie protokołu obrad LIV sesji. 
 
 

Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady 
powiedział, że protokół LIV sesji rady wyłożony był do wglądu w sali posiedzeń komisji. 

Poinformował, iż do dnia sesji nie wpłynęły żadne zastrzeżenia ani uwagi do 
sporządzonego protokołu. 
 

Zapytał, czy radni mają uwagi, bądź zgłaszają poprawki do protokołu obrad LIV sesji. 
 

Nie było zgłoszeń, wobec tego przewodniczący rady stwierdził, że protokół do treści 
którego nie wniesiono zastrzeżeń ani poprawek uważa się za przyjęty, o czym stanowi zapis 
§ 38 punkt 8 Statutu Miasta Konina. 
 

Poinformował, że podpisał protokoły L, LI, LII, LIII sesji, przyjęte bez uwag na sesji 
LIV. 
 

Przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, protokoły obrad po ich 
przyjęciu przez radę, są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
 
 

3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie 
międzysesyjnym. 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Możemy przejść do realizacji kolejnego punktu 
porządku obrad, a jest nim zapoznanie się ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Konina 
z prac w okresie międzysesyjnym. Jak zawsze są tam wydane zarządzenia, rozpatrzone 
projekty uchwał i rozpatrzone wnioski przez prezydenta. 

Mam pytanie do Państwa radnych, czy chcą zabrać głos w tej sprawie, dopytać 
prezydenta w zakresie prac w okresie międzysesyjnym.” 

 
 
   Do sprawozdania radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady stwierdził, że Rada 

Miasta Konina przyjęła sprawozdanie Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie 
międzysesyjnym. 

 
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
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4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) podatku od nieruchomości (druk nr 952), 
b) podatku od środków transportowych (druk nr 953), 
c) wprowadzenia opłaty od posiadania psów (druk nr 954). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Możemy przystąpić do realizacji kolejnego punktu 
porządku obrad, a jest nim blok uchwał podatkowych. Pierwsza z nich dotyczy podatku 
od nieruchomości, projekt uchwały zawarty jest w druku nr 952, druga - podatku od środków 
transportowych – zawarta w druku nr 953 oraz opłata od posiadania psów - projekt uchwały 
zawarty jest w druku nr 954. Bardzo proszę przewodniczącego komisji p. K. Lipińskiego 
o przedstawienie opinii do wszystkich trzech projektów uchwał.” 
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z Komisją 
Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. Przedstawiając opinię 
przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie komisje – Komisja 
Finansów i Gospodarki Miejskiej i Komisja Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy 
Zagranicznej druk nr 952 zaopiniowała pozytywnie 7 głosami „za” przy 4 „wstrzymujących 
się”, druk nr 953 zaopiniowała pozytywnie 11 głosami „za” i druk nr 954 również 11 głosami 
„za”.” 
 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„Ponieważ był wniosek komisji i w tej sprawie jest odpowiedź prezydenta, będzie 
autopoprawka, która będzie informacją dobrą dla mieszkańców.” 
 
 

Głos zabrał prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „Zgłaszam autopoprawkę do tego 
projektu uchwały z druku nr 952 następującej treści: zmienia się stawki podatku od 
nieruchomości do wysokości stawek obowiązujących w roku 2014. Po konsultacjach z Panem 
przewodniczącym rady, a także po konsultacjach z przewodniczącymi klubów radnych 
postanowiłem zaproponować Wysokiej Radzie przyjęcie tych stawek w wysokościach 
obowiązujących w 2014 r.  

Stosowny druk został Państwu radnym przedstawiony, więc jeśli będzie takie życzenie 
Panie przewodniczący, to odczytam cały tekst autopoprawki, a jeśli Państwo radni uznają, 
że przedstawiony druk jest znany i jest to wystarczająca informacja, to wówczas tej 
autopoprawki w pełnym brzmieniu nie będę prezentował.” 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Ważna informacja, jest to efekt pracy Państwa radnych 
na komisjach. Prezydent przychylił się do proponowanych zmian, ażeby utrzymać stawkę 
podatku od nieruchomości na poziomie roku ubiegłego i to jest najważniejsza informacja dla 
mieszkańców.” 
 
 

Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Jedno małe sprostowanie do wypowiedzi Pana 
przewodniczącego Kazimierza Lipińskiego w związku z pracami na komisji. Dyskusja na 
temat podatków była bardzo burzliwa i powiem jedno, Pan przewodniczący przeczytał, 
iż komisja przyjęła „za”, komisja tych podatków nie przyjęła, nie przyjęła tego wniosku i była 
dyskusja, gdzie żeśmy postanowili, co postanowili. Tutaj dodałem kilka rzeczy, a mianowicie 
to, co powtarzam od trzech lat. Podatki w mieście Koninie są sztywne. Mówiłem to również 
w temacie przyjętego kilka miesięcy temu tzw. programu wspierania przedsiębiorczości 
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o zróżnicowaniu stawek podatkowych dla osób, które chcą rozpocząć działalność 
gospodarczą, które swoje życie zawodowe zaczynają. Nadal to nie zostało wprowadzone.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję za to sprostowanie. Rzeczywiście dyskusja 

Państwa radnych była bardzo burzliwa, ale myślę, że najważniejszy jest owoc tej dyskusji, 
a więc utrzymanie stawek podatku od nieruchomości na poziomie roku ubiegłego. Przy tej 
okazji zawsze mówimy o tym, że chciałoby się, żeby te podatki były możliwie niskie. Kto się 
interesuje to wie, że i w sąsiednich gminach, które są mniejsze od Konina bywają takie, które 
podatki od nieruchomości mają wyższe niż Konin. Natomiast w tym punkcie trzeba 
powiedzieć rzecz najważniejszą. Jeśli mówimy, że planujemy pewne wydatki inwestycyjne, 
majątkowe, o których Państwo radni za miesiąc, wszyscy sobie przypominamy i zawsze 
z tym samym efektem, tzn., że brakuje pieniędzy tyle, ile byśmy chcieli wydać na tę 
infrastrukturę, którą chcemy w mieście wybudować. To zawsze o tym mówię, uczciwością 
samorządu, władz samorządowych jest to, ażeby te podatki, które do budżetu miasta 
spływają, zwrócić mieszkańcom w postaci budowy infrastruktury. To rada pilnuje 
z prezydentem, od lat to robimy i ja mogę z podniesionym czołem powiedzieć każdemu, kto 
będzie to kwestionował ile na przestrzeni lat minionych, w mijającej kadencji oraz 
poprzedniej dróg w mieście się udało wybudować. Zapraszam na osiedla w mieście, można 
zobaczyć ile dróg w mieście wybudowano. Zawsze mówię tym Państwu, którzy mówią, 
że mieszkańcy wyjeżdżają. Szanowni Państwo wyjeżdżają z miasta, ponieważ jest to 
tendencja krajowa. Im większe miasto, tym więcej mieszkańców z niego wyjeżdża, dlatego, 
że działki poza miastem są tańsze, ale ja zawsze odpowiadam: zapytaj wójta swego, kiedy 
zbuduje ci drogę. Zbudowanie drogi w mieście  za 1 mln zł - 1 kilometra nie stanowi żadnego 
problemu. Co roku budujemy ich bardzo wiele na każdym osiedlu w naszym mieście, 
natomiast zbudowanie tej drogi w gminie, gdzie budżet wynosi 20 mln zł lub mniej, 
zapewniam Państwa jest bardzo trudne. 

Jeśli zadbamy o to i to jest rola samorządu, ażeby podatki do mieszkańców wracały 
w budowie dróg, chodników, parkingów, o co wiemy jest trudno, ponieważ trzeba tę 
przestrzeń wygospodarować, to jest to działanie uczciwe i jeśli będziemy tego pilnować, 
uważam, że w ten sposób możemy mieszkańcom powiedzieć, że ich podatki na to idą. 

Ja wspomniałem na wstępie, że dyskutujemy zarazem Szanowni Państwo o trzech 
projektach uchwał, a więc o podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, 
które również pozostają na tym samym poziomie i o opłacie od posiadania psów, która 
również pozostaje na tym samym poziomie. Przypomnę Państwu, że my ją żeśmy przywrócili 
i w zapisie uchwały, jak sobie Państwo przypominacie jest rzecz, która spotkała się 
z akceptacją mieszkańców, a jest mowa o czipowaniu psów, które powoduje, że w danym 
roku, jeśli właściciel psa decyduje się na czipowanie, jest z opłaty zwolniony, natomiast 
w kolejnych latach ta opłata, którą ponosi jest mniejsza o połowę.”  
 

 
Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekty uchwał 

oznaczone numerami druków 952, 953 i 954 poddał pod głosowanie. 
 
 
DRUK Nr 952 
 

Wynikiem głosowania: 20 radnych „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” od 
głosowania - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości. 
 

Uchwała Nr 862 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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DRUK Nr  953 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych. 

 
Uchwała Nr 863 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
DRUK Nr  954 
 

Wynikiem głosowania: 20 radnych „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” od 
głosowania - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od 
posiadania psów. 
 

Uchwała Nr 864 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 776 z dnia 30 kwietnia 
2014 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie 
zdania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego 
na budowę sieci wodociągowej w ulicach Staromorzysławskiej, 
Działkowej i Granicznej” do Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie (druk nr 945). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „W ten sposób możemy przejść do kolejnego punktu 
porządku obrad, w którym rozpatrzymy projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr 776 z dnia 
30 kwietnia 2014 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zdania 
inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej 
w ulicach Staromorzysławskiej, Działkowej i Granicznej” do Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie – druk nr 945. Bardzo proszę Pana 
przewodniczącego K. Lipińskiego o przedstawienie opinii wiodącej do tego projektu 
uchwały.”  
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z Komisją 
Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. Przedstawiając opinię 
przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały 11 głosami „za”.” 
 
 
 Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„Korygujemy uchwałę poprzednio przyjętą. Dzisiaj jest tak, że nasze spółki realizują 
inwestycje, my wnosimy wkład pieniężny lub niepieniężny. Takich uchwał w tym porządku 
obrad jest bardzo wiele.” 
 
 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały oznaczony 
numerem druku 945 poddał pod głosowanie. 
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Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 776 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wniesienia 
wkładu pieniężnego na finansowanie zdania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu 
pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w ulicach Staromorzysławskiej, Działkowej 
i Granicznej” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą 
w Koninie. 
 

Uchwała Nr 865 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 
 
 
 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 387 Rady Miasta Konina 
z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wniesienia wkładu 
pieniężnego na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Koninie (druk nr 968). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Możemy przejść do kolejnego punktu porządku obrad, 
a jest nim rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 387 Rady Miasta Konina 
z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie 
zadań inwestycyjnych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Koninie zawarty w druku nr 968. Bardzo proszę p. K. Lipińskiego 
o przedstawienie opinii komisji wiodącej do tego projektu uchwały.” 
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z Komisją 
Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. Przedstawiając opinię 
przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie komisje projekt uchwały 
zaopiniowały pozytywnie 11 głosami „za”.” 
 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„Jest to kolejna uchwała techniczna, korygujemy zgodnie z potrzebami PWiK tak, ażeby 
można było spiąć zadanie inwestycyjne.” 

 
 
Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady przypomniał zapis art. 58 ustawy 

o samorządzie gminnym i poddał pod głosowanie projekt uchwały oznaczony numerem druku 
968. 

 
  
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 387 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku 
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadań inwestycyjnych 
realizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie. 
 

Uchwała Nr 866 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wkładu niepieniężnego do 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie 
(druk nr 961). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym 
rozpatrzymy projekt uchwały w sprawie przekazania wkładu niepieniężnego do 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie - druk nr 961. Bardzo 
proszę o przedstawienie opinii komisji wiodącej przez Pana przewodniczącego 
K. Lipińskiego.” 
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie 
komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 11 głosami „za”.” 
 
 
 Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„Tu jest autopoprawka, którą przedstawi Pan prezydent, albo osoba przez niego 
upoważniona.” 
 
 
 Głos zabrał prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „Wobec faktu, że do ostatniej chwili 
trwały uzgodnienia i wyjaśnienia z Urzędem Skarbowym, po ostatecznym zajęciu stanowiska 
przez Urząd, proponuję następującą zmianę w § 1. Wnosi się do Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie wkład niepieniężny (aport) o wartości 
10.000 zł. netto + podatek VAT 23% 2.300 zł łącznie 12.300 zł, w postaci przyłączy 
wodociągowych i kanalizacji sanitarnej zrealizowanych w ramach inwestycji pn. „Budowa 
czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w Koninie przy 
ul. M. Dąbrowskiej”, co stanowi 1 udział po 7.747 zł każdy.” 
 
 
 Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały oznaczony 
numerem druku 961 poddał pod głosowanie. 
 

 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie przekazania wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie. 
 

Uchwała Nr 867 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego 
do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz z infrastruktur ą 
techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie (druk nr 956). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „W kolejnym punkcie porządku obrad rozpatrzymy 
projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz z infrastrukturą 
techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie zawarty w druku nr 956. Proszę o przedstawienie 
opinii komisji wiodącej przez przewodniczącego p. K. Lipińskiego.” 
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie 
komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 11 głosami „za”.” 
 
 
 Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„Warto w tym punkcie wspomnieć o tym, że MTBS po wygaśnięciu uchwały o budownictwie 
czynszowym, która dawała szansę na rozwój tego typu budownictwa mieszkaniowego, 
znalazł znakomitą przestrzeń do swojej działalności deweloperskiej, która daje nam szansę na 
rzecz najważniejszą tzn. zwiększenie liczby mieszkań w naszym mieście, o co nie jest łatwo, 
ponieważ dzisiaj ustawodawca przewiduje dla nas dofinansowanie tylko budowy lokali 
socjalnych, a więc w każdym innym zakresie musimy sobie radzić sami, stąd jeśli połączy się 
tę funkcję mieszkaniową z ewentualnie usługowo-handlową w parterze można koszt budowy 
mieszkań nieco obniżać. Jeśli nie mamy innej możliwości zwiększenia zasobów 
mieszkaniowych, to i tak jest dobrze. Wiemy, że droga znacznie dłuższa na wybudowanie 
nowych lokali jest o to taka, że chcąc wygospodarować nowy zasób lokali socjalnych, 
musimy wybudować nowy zasób lokali komunalnych. Dopiero tą drogą na okrągło 
przemieszczając lokatorów komunalnych do nowych mieszkań możemy odtworzyć bazę 
lokali socjalnych, która jako jedyna z tytułu ustawowego ma dofinansowanie. Jest to metoda 
karkołomna, ale na dzisiaj ustawodawca nie daje nam innych narzędzi. Mam nadzieję, że to 
ulegnie zmianie, bo samorządy takich ustaw potrzebują, żeby można było rozwijać 
budownictwo mieszkaniowe.” 
 
 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały oznaczony 
numerem druku 956 poddał pod głosowanie. 
 

 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz z infrastrukturą 
techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie. 
 

Uchwała Nr 868 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Obszaru 
Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej” (druk nr 940). 

 
 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Studium rozwoju 
gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych 
obszaru funkcjonalnego aglomeracji konińskiej” (druk nr 941). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dwa kolejne punkty wiążą się z projektem Aglomeracji 
Konińskiej, stąd na naszych obradach obecność Kierownika Wydziału Promocji Starostwa 
Powiatowego p. Witolda Nowaka, który będzie do Państwa dyspozycji w zakresie pytań. 
Przybliżę więc oba projekty uchwał. Pierwszy dotyczy uchwalenia „Strategii Rozwoju 
Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej” – druk nr 940, a drugi dotyczy uchwalenia 
„Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych 
obszaru funkcjonalnego aglomeracji konińskiej” – druk nr 941. Bardzo proszę Pana 
przewodniczącego K. Lipińskiego o przedstawienie opinii do obu projektów uchwał.” 

 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie 
komisje projekty uchwał oznaczone numerem druku 940 i 941 zaopiniowały pozytywnie 
11 głosami „za”.” 

 
 
Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał i powiedział, 

cytuję: „Tytułem wstępu powiem, jak ważne są to uchwały. Pamiętamy, że do ostatniej chwili 
toczyła się batalia, żeby wygospodarować w WRPO pulę pieniędzy na finansowanie zadań 
inwestycyjnych w ramach aglomeracji konińskiej, która łączy powiat z miastem Konin. 
Ja myślę, że dzisiaj jest to najlepszy sposób na naszą promocję gospodarczą, na poszukiwanie 
inwestorów, bo dzisiaj nie jest problemem dojechanie 5 czy 10 km, tylko znalezienie 
inwestora gdziekolwiek będzie chciał przyjść, czy do Konina czy po sąsiedzku do Starego 
Miasta, czy do innej gminy, która ma tereny inwestycyjne. Dzisiaj nie należy się obrażać, 
że inwestor jest za naszą granicą, bo i tak jest to szansa na miejsca pracy dla naszych 
mieszkańców. Dzisiaj dojechanie nie jest problemem nawet do Wrześni. Kto bywał za granicą 
to wie, że za granicą do pracy dojeżdża się godzinę i dwie, a byłem wielokrotnie nawet za 
wielką wodą, zachęcam Państwa pojechać. Dzisiaj dojechanie do pracy godzinę czy dwie nie 
stanowi żadnego problemu, każdy ma prawie prawo jazdy, a samochód można kupić za 
1.000 zł, więc ja uważam, że jeśli jest wolą samorządów obu szczebli, a więc powiatu i miasta 
w tej sprawie współdziałać, co udało nam się wypracować w tej kadencji to bardzo dobrze, 
bo dzisiaj nie jest tak, że staramy się zamykać w sobie i zabiegać o inwestora tylko dla mnie, 
ale powinniśmy się nawzajem wspierać w zabieganiu o inwestorów gdziekolwiek on będzie 
chciał zakład budować czy w Koninie, czy w naszej sąsiedniej gminie. Temu ma właśnie 
służyć projekt aglomeracji konińskiej. Myślę, że wszystkie samorządy są zgodne i w tej 
materii współpracują. Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie owoce tej współpracy uda się 
wypracować, bo dzisiaj jesteśmy na zasadzie przygotowania dokumentacji, która zarazem jest 
niezbędną, ażeby można było sięgać skutecznie po środki unijne. 

Mieliśmy już parokrotnie okazję na poszczególnych etapach tej pracy wysłuchać 
prezentacji, jak postępują prace, a więc radni są już zorientowani, w jakim zakresie prace 
postępują.” 
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Głos zabrał radny p. J. URBAŃSKI, cytuję: „Ja bym prosił, żeby jednak Pan Nowak 
przedstawił w skrócie, przynajmniej bardzo dużym te programy, ponieważ są to bardzo 
istotne rzeczy dla miasta Konina, przygotowywane od roku 2010 i nie wszyscy radni wiedzą, 
o co się w polityce aglomeracyjnej rozchodzi, natomiast jest to rzecz bardzo ważna 
i przyszłościowa, na którą będą znaczne środki finansowe w obecnym rozdaniu unijnym 
przeznaczone.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Ponieważ obrady przebiegają sprawnie do tej pory 

myślę, że Pan Witold Nowak może w kilku minutach tę prezentację przedstawić, zwłaszcza 
że są Państwo na sali, którzy być może nie mieli okazji się z tym zapoznać, a warto, 
bo dokument ważny, więc poprosimy w skrócie o przybliżenie, na jakim etapie prace 
przygotowawcze się znajdują.”  

 
 
Głos zabrał p. Witold NOWAK – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa 

Powiatowego w Koninie, cytuję: „Przedstawiamy Państwu pierwsze dwa dokumenty 
strategiczne, które powstały jako efekt pracy projektu „Aglomeracja Konińska współpraca 
jednostek samorządu terytorialnego kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”. 
Najpierw dwa słowa jak doszło do tego, że zaczęliśmy współpracować. Państwo już to 
słyszeliście, przypomnę tylko krótko w 2012 r. 16 samorządów, 14 gmin powiatu 
konińskiego, miasto Konin oraz powiat koniński podpisały list intencyjny, tworzący obszar 
funkcjonalny Aglomeracja Konińska i udało nam się pozyskać na tworzenie dokumentów 
strategicznych z ówczesnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dzisiaj Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju 859 tys. zł na tworzenie tych dokumentów. Pierwsze trzy 
dokumenty, które chcieliśmy stworzyć, to strategia ogólna rozwoju, studium rozwoju 
gospodarczego oraz program transportu dla obszaru funkcjonalnego, ale może zanim o tym, 
co tutaj Państwu przedstawiam, to chciałbym dwa słowa o tym, po co ten obszar funkcjonalny 
w ogóle jest, po co to myślenie funkcjonalne. Otóż Unia Europejska w nowej perspektywie 
unijnej, inaczej jak było do tej pory, stawia na współpracę samorządów, mówi, że jeśli 
chcecie sięgać po pieniądze unijne skutecznie i chcecie pokazywać, budować infrastrukturę 
drogową, to pokażecie, że macie jakąś funkcjonalność tzn. jeśli gmina Golina buduje drogę, 
to nie może być to wybudowany kawałek 5 km drogi, która jest tylko po to, ponieważ 
samorząd chciał ją wybudować. Samorząd musi udowodnić funkcjonalność takiej drogi bądź 
to, że współpracuje z sąsiednimi gminami, bądź prowadzi ona do terenów inwestycyjnych, 
które wcześniej są wyznaczone. Dokumenty strategiczne, które przedstawiamy są podstawą 
i za nie dostaje się dodatkowe punkty i będzie się dostawać dodatkowe punkty w tej 
perspektywie unijnej, ale nie dla dokumentów tworzymy ten projekt i nie dla dokumentów 
dwa lata temu ten list intencyjny był podpisywany. Podpisywany był po to, by tak, jak 
powiedział Pan przewodniczący, samorządy zaczęły współpracować dla rozwoju 
gospodarczego i te dokumenty, które dzisiaj przedstawiamy, to są pierwsze dwa dokumenty, 
będą jeszcze cztery, ponieważ w wyniku oszczędności przetargowych udało się, o czym 
byliście Państwo informowani, pozyskać pieniądze na przygotowanie kolejnych trzech 
dokumentów, na analizę tworzenia klastrów, na strategię rozwoju turystyki wraz 
z programem budowy ścieżek i tras rowerowych oraz na program plan nisko emisyjny dla 
całego obszaru funkcjonalnego. I to może tyle, jeśli chodzi o ten rys. Nie chcę przedłużać, 
bo wiem, że Państwo macie dużo punktów dzisiaj. 

Jeśli chodzi o studium rozwoju gospodarczego, tak jak wczoraj radni na komisji 
w powiecie mnie pytali, tam nie znajdziecie Państwo zapisów szczegółowych konkretnej 
inwestycji. To jest dokument o poziom wyżej, a może nawet dwa poziomy wyżej. Tu nie 
będzie zapisu szczegółowego, że trzeba budować taką i taką drogę czy w danym miejscu 
wyznaczyć teren inwestycyjny. Są pokazane szczególnie w studium rozwoju gospodarczego 
funkcje danych terenów, to jak one się rozwijają, są pokazane cele strategiczne. Oprócz misji 
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i celów głównych są pokazane cele strategiczne, szczegółowe oraz działania i co ważne 
w jednym i drugim dokumencie na ten moment, na jaki mogliśmy to przygotować są 
wskazane te źródła finansowania skąd możemy sięgnąć w nowej perspektywie unijnej po 
pieniądze. Wiemy, że nie ma Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. Ten dokument jest przygotowany, ale jeszcze nie jest przyjęty, ale opierając się 
na tych planach, które już mamy, na tych programach, które zostały pokazane, zarówno 
z poziomu krajowego jak i z poziomu regionalnego przygotowaliśmy te dwa dokumenty wraz 
ze źródłem finansowania. To jest taki przepis, to jest takie narzędzie, po które trzeba sięgać 
w przyszłości przygotowując konkretne działania, przygotowując wieloletnie plany 
inwestycyjne, ale także przygotowując wspólne projekty dla obszaru funkcjonalnego Konina. 
Podkreślam to szczególnie, ponieważ to Miasto jest centrum tego obszaru funkcjonalnego, 
to Miasto z tych 130 mln zł, o których mówimy dla obszaru strategicznej interwencji, dla tych 
zarezerwowanych dla nas pieniędzy w WRPO, to Miasto absorbuje połowę tych pieniędzy 
mówiąc w przeliczeniu na głowę każdego mieszkańca. Więc teraz, kiedy siedzimy wspólnie 
z Wydziałem Działalności Gospodarczej i Rozwoju Urzędu Miejskiego nad konkretnymi 
fiszkami projektowymi już projektów rozwojowych dla tych 130 mln zł, tych 30 mln euro 
zarezerwowanych w nowym WRPO, to wiemy, że to Miasto musi być motorem tych zmian 
i zmian obszaru funkcjonalnego, bo to Miasto ma najwięcej narzędzi, ma największy 
potencjał finansowy, to nie ma dwóch zdań w tej materii. Z tego wynikają już konkretne 
projekty, nad którymi wspólnie z gminami obszaru strategicznej interwencji, czyli z gminami, 
które okalają miasto Konin od kilku tygodni siedzimy nad konkretnymi projektami po to, 
by negocjować je z Marszalkiem, z Urzędem Marszałkowskim Woj. Wielkopolskiego 
i zarezerwować pieniądze na konkretne projekty, które będą od przyszłego roku i dalej 
w nowej perspektywie unijnej realizowane.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Warto wspomnieć tę cyfrę, to jest 30 mln euro dla 

projektów wspólnych Aglomeracji Konińskiej. Praca w mijającej kadencji polegała na 
przygotowaniu dokumentu, dlatego, że za chwilę mamy nadzieję, że Komisja Europejska 
przyjmie przygotowane przez samorząd województwa WRPO i wtedy do startu. Ci co są 
gotowi z projektami będą mogli szybko i skutecznie sięgać po środki, a nie ma co ukrywać, 
że to właśnie na początku jest szansa te środki infrastrukturalne pozyskiwać, mimo, że tutaj 
mamy pulę zabezpieczoną i ona nie jest zagrożona, ale każde inne projekty, które piszą gminy 
muszą być przygotowane na starcie. 

Ja również do jednego z tych dokumentów swoją uwagę napisałem, do studium 
transportu wspominając te rozwiązania drogowe. My jesteśmy w gotowości do realizacji 
trzeciej ramy komunikacyjnej miasta łącznika Rumiankowa – Zakładowa – Kleczewska, ale 
aż się prosi, żeby w przyszłości przyłączyła się do tego tematu gmina Golina. Właśnie za 
torami na Nowym Dworze istnieje szansa wpięcia się drogowego z wyjściem na Węglewie 
tak, żeby odsłonić znajdujące się tam dla terenów gminy Golina tereny inwestycyjne 
i mieszkaniowe. Zakładam więc, że skoro dzisiaj jest mowa o niemocy finansowej, nasze 
zadania inwestycyjne gminę Golina zainspirują, ale studium transportu trzeba brać pod 
uwagę, że to jest naturalne rozwiązanie komunikacyjne, bo ta rama służy mieszkańcom 
Konina, natomiast jeśli chcemy zrobić z tego tranzyt, to on musi pójść dalej za torami i wyjść 
na Węglewie.” 

 
 
Ponownie głos zabrał p. W. NOWAK, cytuję: „Ja tylko dodam, że dokumenty były 

konsultowane, szeroka konsultacja była i cały czas jest. Przypomnę, że cały czas działa 
społeczny zespół konsultacyjny, działa aglomeracyjny konwent samorządowy powołany 
z wszystkich gmin, także dwa zespoły konsultowały, byliście także Państwo radni zapraszani 
na konsultacje z mieszkańcami wykonywane przez poszczególne firmy, które wykonywały 
dokumenty. Przypomnę, że w przypadku pierwszej strategii to jest to konsorcjum Lider 



15 
 

Projekt z Poznania i firma EU Consult z Gdańska, w przypadku studium rozwoju 
gospodarczego jest to firma Ageron Polska z Warszawy.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję bardzo Panu Witoldowi Nowakowi za 

przedstawienie w skrócie zaawansowania prac nad projektem Aglomeracji Konińskiej. Czy 
ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Ponieważ nie widzę, poddam każdy z tych 
punktów oddzielnie pod głosowanie.” 

 
 

DRUK Nr  940 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 
Konińskiej”.  

 
Uchwała Nr 869 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
DRUK Nr  941 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie uchwalenia „Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem 
promocji terenów inwestycyjnych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej”. 

 
Uchwała Nr 870 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2015 -2020” (druk nr 942). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu porządku 
obrad, a jest nim rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2015 -2020” - zawarty w druku nr 942. Bardzo proszę 
o przedstawienie opinii komisji wiodącej do tego projektu uchwały przez Pana 
przewodniczącego K. Lipińskiego.” 
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie 
komisje, Komisja Finansów i Gospodarki Miejskiej oraz Komisja Infrastruktury Miejskiej 
Rozwoju i Współpracy Zagranicznej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 10 głosami 
„za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.” 
 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„Dokument jakże ważny, dopracowaliśmy się jego 8 lat temu. Jakże ważny i jak on dobrze 
działa wszyscy wiemy. Sukcesywnie każdego roku realizujemy ileś zadań z pierwszej 
trzydziestki. Tych zadań mamy blisko 80. Są one skalkulowane punktowo, i po realizacji 
uzupełniamy tą pierwszą trzydziestkę, którą zakładamy, że w najbliższych latach ulega 
realizacji. Są tam potężne zadania inwestycyjne. Wspomnę najważniejsze z nich, chociażby 
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jak nowy przebieg drogi krajowej 25, przebudowa ulicy Przemysłowej, jakże ważny temat 
przed nami czeka - skrzyżowania Kolska –Europejska, wspomnianej przeze mnie trzeciej 
ramy komunikacyjnej Rumiankowa – Zakładowa – Kleczewska, budowy kolejnych ulic 
osiedlowych, mieszkań socjalnych, znów modernizacji taboru. To są najważniejsze zadania 
i ujęte w dwa bloki. Te duże tematy inwestycyjne, infrastrukturalne, sanitarne oraz 
wodociągowe, które będą realizowane w najbliższych latach przez przedsiębiorstwo PWiK. 
Trzeba ten dokument przygotowywać i modernizować, dlatego że on pokazuje mniej więcej 
na najbliższe lata, a zwłaszcza kolejny rok, stąd go przyjmujemy co roku, jaka pula wydatków 
majątkowych nas czeka i musimy zrobić wszystko, żeby znaleźć na to pieniądze.”  

 
 
Głos zabrał radny p. W. WANJAS, cytuję: „Ja mam taką małą wątpliwość i nie 

chciałbym po dzisiejszej sesji, żeby ta wątpliwość się powiększała albo we mnie trwała, 
dlatego chcę zadać takie pytanie. Wiemy, że w 2015 roku realizowana będzie druga część 
pozycji budżetowej pod nazwą „Przebudowa ulicy Grójeckiej.”, dlatego chcę się dopytać, 
ja rozumiem, że zostały skonsolidowane wszystkie inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe 
po to, żeby ułatwić działania zarówno wykonawców jak i inwestorów, ale chciałbym się 
dopytać, bo mamy tu w pozycji 10 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie ul. Grójecka - 
Osiedle Grójec I etap”. Nie za bardzo mi to koreluje z czasem robienia tej drogi. Nie 
chciałbym, żeby przebudowa drogi była najpierw, a później roboty kanalizacyjne, dlatego 
proszę o wyjaśnienie mojej wątpliwości.”  

 
 
Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Może na początek powiem to, co powinienem 

powiedzieć na początku. Bardzo się cieszę z tak licznej obecności gości i szkoda, że taka 
liczna obecność w interesowaniu się sprawami miasta nie była przez cztery lata, ale może to 
się zmieni, a teraz do rzeczy.  

Chciałbym się odnieść do planu PWiKu, planu inwestycyjnego. Panie prezydencie 
mamy tutaj, co roku praktycznie, przegłosowujemy plan. Mam tutaj plany z lat ubiegłych, co 
niektóre plany, które znalazły się tutaj powinny być już zrealizowane. To jest pierwsza rzecz. 
One się powtarzają.  

Druga rzecz Panie prezydencie. Nie mam tutaj pretensji do PWiKu, wiem jak tam 
sprawa wygląda. PWiK pozyskuje duże środki zewnętrzne, aby pewne rzeczy realizować, 
te zadania realizować, ale jest temat w innej sprawie, a mianowicie - brak wykupu gruntów 
przez Miasto pod drogi, pod chodniki tak, aby całą infrastrukturę chociażby wodociągową, 
kanalizacyjną, czy również deszczową, którą wykonuje Miasto tam umieścić. Wiele opóźnień 
wynika w sprawie tych inwestycji z uwagi na to, że tak jak powtarzam, nadal nie są Panie 
prezydencie odpowiednio skoordynowane prace dokumentacyjne - wodociągi, kanalizacja 
deszczowa. Kto inny robi kanalizację sanitarną i wodociągi, jeżeli chodzi o dokumentację, 
a kto inny deszczówkę. To cały czas powinno być w rękach jednej firmy, chociażby PWiKu. 
Nie chcę być tutaj lobbystą, ale wiem jak to wygląda. Przy takim rozdrobnieniu wychodzą 
nieścisłości, nieprawidłowości. Wielokrotnie dokumentacje, które były robione w latach 
wcześniejszych musiały być korygowane z uwagi na to, że pewne rzeczy tam zaprojektowane 
wychodziły na tych samych rzędnych, niestety tak nie może być.  

Druga rzecz, jest tutaj jeszcze inna sprawa Panie prezydencie, a mianowicie 
odpowiednie zabezpieczenie środków budżetowych, jeżeli chodzi o budowę kanalizacji 
deszczowej wraz z infrastrukturą, którą buduje PWiK. I sprawa najważniejsza, wiele tych 
zadań Panie prezydencie może być również niewykonanych, tak jak już powiedziałem, nie 
zostały one wykonane, tak jak przedstawiały to wcześnie plany rozwoju. Dlaczego? Na końcu 
tabelki mamy kwotę 125.088.818,00 zł. Są to koszty powiedzmy PWiKu. Są tu również 
koszty związane z modernizacją rzeczy własnych PWiK, ale są rzeczy, tak jakby chociażby 
budowa kanalizacji sanitarnych i wodociągu, gdzie Miasto zobowiązało się i przyjmujemy 
takie uchwały i takie uchwały już przyjęliśmy o 20 % dofinansowaniu. Czy te środki Miasto 
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będzie w stanie zabezpieczyć na te zadania, które mamy tutaj wymienione> Dla mnie to jest 
podstawowe pytanie z uwagi na to, że może być taka sytuacja, że za rok, dwa, trzy te zadania, 
które są tutaj zapisane przesuną się na kolejne lata, ze względu na brak wykupu gruntów, brak 
zabezpieczenia środków na dofinansowanie, czy te sprawy z gruntami. Czy ktoś mi może 
odpowiedzieć Panie prezydencie na to pytanie? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w marcu 
tego roku zorganizowałem spotkanie z mieszkańcami ulic Gajowej, Staromorzysławskiej, 
Działkowej, Torowej i jeszcze kilku ulic z uwagi na to, że tam również te zadania, co niektóre 
już miały być wykonywane, one zostały znowu przesunięte. I zostałem skrytykowany, 
że głosuję nad czymś, czego w ogóle nie czytam. Owszem czytam, chyba jestem jednym 
z najbardziej skrupulatnych radnych, który interesuje się sprawami miasta i sprawami 
swojego terenu. Spotkałem się z tymi osobami i wyjaśniłem tę rzecz i powiedziałem, w wielu 
przypadkach nie jest to wina przedsiębiorstwa, ale wina właśnie władz miasta, ze względu na 
te rzeczy, o których mówię, brak środków finansowych, brak wykupów terenów i koordynacji 
odpowiedniej pracy już na etapie projektowym.”  

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Bardzo słuszne uwagi, ja powiem tylko tyle, że na 

posiedzeniu naszego zespołu, który zawsze opiniuje te projekty WPI, byłem nie jedynym 
przedstawicielem naszej rady, ale dobrze, że byłem, ponieważ tam właśnie zdecydowaliśmy, 
że przy ogromie ilości zadań, a jest ich bardzo wiele, dotyczących instalacji kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, wodociągów ustaliliśmy, że mają być w bloku. I tam te pytania, które 
Pan radny Jarosław Sidor mówił padały. Rzeczywiście ważnym jest i nie da się ich zrobić 
w ciągu jednego roku, dwóch a nawet jednej kadencji. Zadań jest ogrom rzeczywiście, ale na 
pewno uwagi, które powiedział Pan Jarosław Sidor i Pan Wiesław Wanjas są bardzo ważne, 
żebyśmy harmonogram pracy ułożyli. To musi być tak, że na pewno wykonywanie całej 
instalacji musi być spójne. Nie może być tak, że robimy najpierw kanalizację sanitarną, 
a przypomnimy sobie za parę lat o deszczowej i np. będziemy rozkopywać asfalt. Tak nie 
może być. Już wiemy, że te inwestycje muszą być planowane, ale ja jestem spokojny, bo Pan 
Jarosław właśnie tam w tym przedsiębiorstwie pracuje i wiemy, odkąd, że tak powiem w tej 
mijającej kadencji, skutecznie PWiK zabiega o duże środki finansowe i skutecznie swoje 
inwestycje realizuje. Oczywiście myślę, że Pani Małek, która reprezentuje PWiK, za chwilę 
o tym powie. Ten harmonogram będzie rozpisany na lata, ja teraz nie potrafię powiedzieć, 
pewnie oni sami nie potrafią powiedzieć. Ale ważnym jest to, co powiedział Pan Jarosław, 
gdzie trzeba wykup zrobić, trzeba zrobić, gdzie służebność, to służebność, ale najważniejsze 
są projekty i oczywiście finansowanie. Naszą decyzją rady, i którą w sumie zaakceptował 
prezydent było to, że to spółki miejskie dzisiaj są inwestorami. To jest jakże ważna sprawa, 
ponieważ my realizujemy inwestycje w systemie Basel Beck, to jest alternatywą dla 
partnerstwa publiczno - prywatnego i daje nam szansę na to, że wydatki majątkowe, które 
ponoszą spółki nie zadłużają naszego miasta, nie są wprost czymś, co nam zaburza dyscyplinę 
finansów publicznych. To jest rzecz bardzo ważna dzisiaj. Bardzo proszę Pana prezydenta 
o zabranie głosu i jeśli można odpowiedzieć na pytania Państwa radnych i potem Panią Małek 
poproszę o uzupełnienie, jak z harmonogramem realizacji inwestycji, i czy nie ma takiego 
zagrożenia, o którym powiedział Pan Wiesław Wanjas, że np. zrobimy drogę, a instalację 
może potem, bo to byłoby chyba złe.”      

 
 
Prezydent miasta p. J. NOWICKI, cytuję: „Odnośnie do ulicy Grójeckiej, pytania Pana 

radnego Wanjasa, upoważniam Panią kierownik Wydziału Inwestycji, żeby odpowiedziała 
na to pytanie. Natomiast jeszcze przed wypowiedzią Pani Urszuli Małek, która reprezentuje 
naszą firmę PWiK chciałbym w nawiązaniu do wypowiedzi Pana radnego Jarosława Sidora 
powiedzieć, iż rzeczywiście jest tak, że istnieją trudności, żeby skoordynować wszystkie 
te prace, które wspólnie, jeśli chodzi o infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną wykonuje 
Miasto i PWiK, i myśmy w tych ostatnich latach, jak sądzę, dokonali wspólnie ogromnego 
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postępu, jeśli chodzi o koordynowanie tych prac. Nie powtarzają się nam już sytuacje takie, 
że jeden zakończył swoje prace, a drugi wchodzi i położoną nawierzchnię zdejmuje, 
żeby swój zakres wykonać. Po raz pierwszy też, o czym chciałbym uprzejmie Panu radnemu 
przypomnieć, po raz pierwszy robimy to tak, że firma PWiK jest inwestorem zastępczym 
dla tych zadań wspólnych, które wykonujemy w zakresie tej infrastruktury drogowej, ale czy 
to rozwiązuje do końca problem? nie zawsze, bowiem jeżeli się zdarzy, że firma wybrana 
w przetargu nie przystąpi do podpisania umowy, to mamy komplikacje takie, jakie mamy. 
Są to komplikacje wspólne dla firmy, dla PWiKu, a także dla Miasta, co blokuje także 
możliwość skutecznego skoordynowania naszych wspólnych poczynań, bo tu jeszcze 
powiem, bo Państwo radni to doskonale wiedzą, ale być może ktoś, kto nas słucha tego nie 
wie, kanalizacja deszczowa jest kosztem po stronie budżetu miasta, natomiast jeśli chodzi 
o wodociąg i kanalizację sanitarną, po stronie PWiKu. Więc co blokuje, blokuje przede 
wszystkim niekiedy brak środków na to, żeby wykonać kanalizację deszczową. Być może 
wolne środki są po stronie PWiKu, ale nie ma wolnych środków w budżecie miasta. 
To są także decyzje budżetowe, które nas czekają między innymi za chwilę na rok 2015. 
Często te zaburzenia w wykonaniu harmonogramu wspólnie założonego wynikają z faktu, 
że nie możemy wykupić części gruntów, które są na przeszkodzie, jeśli chodzi o realizowanie 
projektów drogowych, albo też nie ma środków w budżecie na to, żeby te grunty, które 
są możliwe do wykupienia po opracowaniu dokumentacji projektowej, żeby wykupić 
i wystąpić o pozwolenie na budowę. Ja mówię tylko o niektórych elementach, ta materia jest 
bardzo złożona. Łączy się z finansami, łączy się z projektowaniem, ale sądzę, 
że wykonaliśmy w tych ostatnich latach krok we właściwym kierunku, że firma PWiK, 
jako inwestor zastępczy bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich zobowiązań i sądzę, 
że należy to dalej praktykować, wówczas ta koordynacja i ten harmonogram, który został 
w WPI zamieszczony, on będzie bardziej realny do wykonania. Oczywiście tu jeszcze 
występuje ten element, o którym mówiłem, że muszą być decyzje budżetowe dające szansę 
na realizację poszczególnych zadań, jeśli one już w harmonogramie zostały umieszczone 
i zostały zarówno przez PWiK jak i przez Miasto skoordynowane. Przypomnę, istnieje tutaj 
bardzo ścisła zależność, to muszą być środki po stronie PWiKu i muszą być także środki 
po stronie miasta. Myślę, że dobrym przykładem, o którym warto pamiętać jest fakt, że od 
trzech lat realizujemy także program przyłączeń kanalizacyjnych i te zadania wykonuje 
PWiK. Wysoka Rada w budżecie miasta asygnuje odpowiednie środki każdego roku i my 
dzisiaj z ponad 600 posesji, które przy istnieniu kanalizacji sanitarnej nie były podłączone 
do tejże kanalizacji, dzisiaj schodzimy już o prawie 200 posesji, gdzie te przyłącza zostały 
wykonane. Uważam, że to współdziałanie służb miasta i PWiKu jest coraz lepsze, oczywiście 
zdarzają się takie sytuacje jak ta, którą przywołałem wcześniej, ale to już była sytuacja od nas 
zupełnie niezależna. Oczywiście ona będzie miała swoje dalsze konsekwencje natury 
prawnej. Panie przewodniczący tyle z mojej strony w odniesieniu do wypowiedzi Pana 
radnego Jarosława Sidora. Bardzo proszę Panią kierownik o zabranie głosu, jeśli Pan 
przewodniczący to upoważnienie przyjmie.”  

 
 
Głos zabrała kierownik Wydziału Inwestycji p. E. TYLUS – DEMBIŃSKA, cytuję: 

„Projektowanie ulicy Grójeckiej intensywnie trwa. Gdyby trzeba było rozwiązywać tylko 
problemy techniczne, pewnie bylibyśmy już na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. 
Jednak w trakcie opracowania mamy do czynienia z kontrahentami typu spółka Oświetlenie 
Uliczne i Energa. Usunięcie kolizji z lampami spółki oświetleniowej wiąże 
się z domówieniem spraw przejęcia majątku przez Miasto. Trwają negocjacje Wydziału 
Drogownictwa ze spółką i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku dojdziemy do porozumienia 
i będzie można sfinalizować i zakończyć etap projektowania. Aktualny termin opracowania 
dokumentacji, to koniec grudnia tego roku.”  
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Przewodniczący rady, cytuję: „Poproszę jeszcze Panią kierownik PWiK, która 
przybliży mniej więcej, jakie są plany inwestycyjne z grubsza, bo tych zadań macie mnóstwo 
i jak zamierzacie je skoordynować.” 

 
 
Głos zabrała kierownik działu Techniczno-Inwestycyjnego PWiK p. U. MAŁEK, 

cytuję: „Projekt Wieloletniego Planu Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych Miasta Konina na okres 2015/2016 faktycznie zakłada budowę sieci 
wodociągowej w ulicy Grójeckiej, pierwszego etapu w 2016 roku. Na dzień dzisiejszy spółka 
rozpoczęła już prace projektowe zarówno na budowę sieci wodociągowej, jak i na budowę 
kanalizacji sanitarnej. Na dzień dzisiejszy uzyskaliśmy decyzję lokalizacyjną Prezydenta 
Miasta Konina na lokalizację sieci wodociągowej w ulicy Grójeckiej. Zrealizowanie tej sieci 
w 2016 roku pozwoli nam na zasilanie osiedla Grójec w wodę z wodociągu centralnego 
Konin Kurów oraz umożliwi nam rozbudowę osiedlowej sieci wodociągowej.  

Również rozpoczynamy projektowanie kanalizacji sanitarnej pierwszego etapu. 
Kanalizacja sanitarna w ulicy Grójeckiej, której odpływ ścieków będzie w rejon ulicy 
Strażackiej wymaga wykupu gruntów pod projektowaną przepompownię ścieków. Są tam 
w większości grunty wspólnot i negocjacje są bardzo trudne, ale decyzje, które uzyskujemy, 
uzyskujemy już na projektach drogowych, które udostępnia nam Wydział Inwestycji Urzędu 
Miejskiego, także te sprawy projektowe są koordynowane i są w ścisłej koordynacji 
z Wydziałem Inwestycji i realizacja również zostanie rozpoczęta przed rozpoczęciem budowy 
ulicy Grójeckiej, dlatego w tym roku skończymy projektowanie sieci wodociągowej, 
a podejrzewam, że projektowanie kanalizacji sanitarnej skończymy na przełomie roku 
2014/2015.”  

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Czyli mamy informację o pełnej współpracy PWiKu 

z Wydziałem Inwestycji. Nie grozi nam wykonanie nawierzchni przed wykonaniem instalacji, 
upraszczając.”  

 
 
Głos zabrał radny p. J. URBAŃSKI, cytuję: „Tak odnośnie spraw inwestycyjnych 

w kanalizację, w dostarczanie wody, ponieważ mamy przedstawiciela PWiKu, Pan 
przewodniczący poprosił o informację, jakie kolejne inwestycje będą. Ja chciałbym poprosić 
o taką informację, jak te inwestycje w kolejnych latach wpłyną na cenę wody 
i odprowadzanie ścieków?”  

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Poprosimy Panią kierownik do mikrofonu, bo pytanie 

czy inwestycje bezpośrednio przełożą się na stawki za dostarczenie wody i odprowadzenie 
ścieków.”  

 
 
Głos zabrała kierownik działu Techniczno-Inwestycyjnego PWiK p. U. MAŁEK, 

cytuję: „W tej chwili nie odpowiem na to pytanie, bo mamy opracowane projekty planu 
inwestycyjnego i jest szykowany wniosek taryfowy, więc przy zatwierdzaniu taryf będzie 
wiadomo. Jesteśmy na etapie planowania i przygotowania wniosku taryfowego.”  

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Wniosek jest rozpatrywany zawsze przez radę 

na wiosnę od jakiegoś czasu, także dopiero poznamy go na wiosnę, wtedy będzie można 
do tego pytania na pewno powrócić.” 
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Głos zabrała p. J. KOWALEWSKA – prokurent PWiK, cytuję: „Chciałam jeszcze 
uzupełnić wypowiedź koleżanki. Otóż w 2012 roku została podjęta uchwała, w której są 
proponowane stawki do roku 2020 na wodę i ścieki. I chciałam zaznaczyć, że te stawki, które 
obowiązują w 2014 roku są niższe niż te, które w tamtej uchwale zostały podjęte. Teraz 
rzeczywiście nie możemy podać, jakie będą w przyszłym roku te stawki. Na kolejnych 
sesjach to się okaże.”  

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Za tę informację uzupełniającą dziękuję, 

bo rzeczywiście tę uchwałę Państwo pamiętacie i wtedy już pytaliśmy, czy aby stawki w tych 
zaproponowanych rozwiązaniach nie będą przypadkiem wyższe. Lata ostatnie pokazały, że są 
niższe i będziemy pilnować, żeby tak było i w kolejnych latach mam nadzieję.”  

 
 
 Głos zabrał radny p. J. URBAŃSKI, cytuję: „Właśnie to samo chciałem powiedzieć, 

co Pan Przewodniczący.”  
 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję bardzo, że jesteśmy zgodni w toku myślenia, 

bo to świadczy o tym, że śledzimy wypowiedzi naszych przedmówców.  
Szanowni Państwo ja jeszcze wspomnę, ponieważ wymieniłem najważniejsze 

inwestycje, a nie chciałbym też jeszcze innych pominąć, które w tej pierwszej trzydziestce 
WPI się znajdują, bo są dla mieszkańców ważne, to oczekująca też na przebudowę ulica Jana 
Pawła II, most ulicy Bernardynka. Od lat oczekiwane wreszcie nowe schronisko dla zwierząt, 
jakie jest to stare, to wszyscy wiemy. Szanowni Państwo trwa inwestycja odwiertu 
geotermalnego. Co z tego wyniknie czas pokaże. Nie można nie wspomnieć Szanowni 
Państwo również o tym, co też dyskutowaliśmy wielokrotnie, o nowej kwaterze dla cmentarza 
komunalnego. Jak wiemy tą kwaterą jest teren przy ulicy Marantowskiej. Musimy myśleć 
o nowej lokalizacji, ponieważ miejsca na cmentarzu komunalnym w Morzysławiu już 
zaczyna brakować, a więc musimy myśleć perspektywicznie. To też Szanowni Państwo jest 
ważne. To też przebudowa wielu ulic już istniejących w mieście, to są te najważniejsze 
zadania, które znajdują się w pierwszej trzydziestce naszego WPI, a jest pozycji blisko 80. 
To i tak są wydatki na wiele, wiele milionów.”                
 
 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przewodniczący rady projekt 
uchwały oznaczony numerem druku 942 poddał pod głosowanie. 

 
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 
2015 -2020”.  

 
Uchwała Nr 871 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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12.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 775 Rady Miasta Konina 
z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. z siedzibą 
w Koninie (druk nr 943). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Jako kolejny rozpatrzymy projekt uchwały 
zmieniającej Uchwałę Nr 775 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. z siedzibą 
w Koninie, zawarty w druku nr 943. Opinię do tego projektu uchwały przedstawi Pan 
przewodniczący K. Lipiński.” 
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie 
komisje projekt uchwały oznaczony numerem druku 943 zaopiniowały pozytywnie 
11 głosami „za”.” 
 
 
 Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
 
 
 Jako pierwszy głos zabrał wiceprzewodniczący rady p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „Przy 
okazji omawiania projektu tej uchwały chciałbym zaapelować o jedną rzecz, mianowicie 
wiercimy, wiercimy, dwa lata pewnie popracujemy nad tym, specjaliści popracują i musimy 
sobie zadać pytanie, co dalej. Jesteśmy świadomi tego, że powstają rożnego rodzaju 
koncepcje wykorzystania tego odwiertu, natomiast myślę, że ta dyskusja na temat tego, w jaki 
sposób ten odwiert powinien być wykorzystany powinna być dyskusją jak najszerszą. 
Ja sądzę, że fajnie by było, gdybyśmy w tę dyskusję włączyli różne podmioty. Ja jestem 
ciekawy, jaka byłaby opinia i jaki byłby pomysł wykorzystania tego odwiertu przez MPEC. 
Myślę, że powinno być decydujące, dlatego, że tak jak napisaliśmy w uchwale odwiert ten 
służyć ma również celom ciepłowniczym, a jesteśmy świadomi, że nasze elektrownie 
wcześniej czy później, myślę, że wcześniej przejdą na zupełnie inny rodzaj paliwa, na paliwo 
gazowe w związku z tym coś takiego jak cieplik stanie się rzeczywiście pieśnią przeszłości, 
w związku z tym sądzę, że taka dyskusja, szersza, w której będą uczestniczyły różnego 
rodzaju podmioty, przede wszystkim nasza społeczność myślę, że jest jak najbardziej 
wskazana, żeby z tego było jak najlepsze dobro.” 
 
 

Głos zabrał radny p. R. BIAŁKOWSKI, cytuję: „Ja mam pytanie, jaki jest termin, czy 
będzie termin dotrzymany, czy na Boże Narodzenie będzie ciepła woda?” 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Zrobiło nam się humorystycznie, ale myślę, że na 
pewno warto rozluźnić atmosferę naszych obrad. Sam inwestor powiedział, że spodziewa się, 
że dotrze na 2400 metrów pod choinkę i wtedy będziemy dyskutować, co z tą wodą można 
zrobić, ale mniej humorystycznie wiemy i od początku o tym mówiliśmy, że jeżeli tylko 
naszą możliwością inwestycyjną jest przy znacznym dofinansowaniu unijnym zrealizowanie 
pojedynczego odwiertu geotermalnego. Każdy z nas na tej sali uczestniczący w obradach wie, 
że jeśli potwierdzi się temperatura, to dalsze wykorzystanie tego złoża wymaga drugiego 
odwiertu geotermalnego i to już nie jest do udźwignięcia przez budżet miasta i na to 
dofinansowania nie dostaniemy i dalszy ciąg wykorzystania tego tak naprawdę może być 
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wyłącznie związane z inwestorem zewnętrznym, nie jest w stanie budżet miasta tego 
udźwignąć i też nie jest to jego zadaniem, zwłaszcza jak powiedział Pan wiceprzewodniczący, 
dyskusji o wykorzystaniu nie będzie końca, bo wszystko będzie zależało od tego, co tam 
będzie i co możemy zrobić, czy można wykorzystać na ogrzewanie, okaże się, bo po pierwsze 
nie tylko temperatura, a po drugie ciśnienie też ma znaczenie.” 
 
 

Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Do wypowiedzi Pana radnego Zenona 
Chojnackiego. Tutaj już Pan przewodniczący powiedział. Ten otwór, który jest zrobiony w tej 
chwili jest to odwiert próbny, żeby można było te wody, jeżeli w ogóle będą pozyskać, muszą 
być kolejne odwierty, zarówno na planowaną w koncepcji, nie w projekcie 
zagospodarowania, którą pokazuje Pan Kazimierz Lipiński, powtarzam koncepcja, a nie 
projekt, jest coś takiego prezentowane, bo mnie to po prostu denerwuje, już to mówiłem 
kiedyś na komisji, że taki projekt jest. Takiego projektu nie ma, jest to wizualizacja 
powiedzmy, muszą być wykonane kolejne odwierty, zarówno do pozyskiwania wody 
geotermalnej, do ogrzewania budynków mieszkalnych, jak również ewentualnie 
w przyszłości, jeżeli ta koncepcja w ogóle wejdzie do wybudowania basenów geotermalnych. 
Na chwilę obecną można powiedzieć, że pieniądze są, wiadomo, jako odwiert próbny, będzie 
woda, będzie to można powiedzieć kolokwialnie zakręcone i będziemy czekać co dalej. 
Wiadomo jest, że Miasto, tak mi się wydaje, że wszyscy jesteśmy tego świadomi, że Miasto 
nie jest w stanie udźwignąć tak olbrzymiej koncepcji jaka jest pokazywana.” 
 
 

Głos zabrał prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „Odpowiadam na wystąpienie 
w dyskusji Pana przewodniczącego Zenona Chojnackiego. Chciałbym po pierwsze 
podkreślić, że MPEC jest bardzo żywotnie włączony we wszystkie działania związane 
z geotermią, z jednego prostego powodu. Spółka Geotermia, w 50% udziałowcem jest Miasto 
i w 50% udziałowcem jest MPEC, natomiast jeśli chodzi o sprawy związane z tym, co Pan 
przewodniczący był uprzejmy proponować, to chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, 
że sprawa dotycząca wyspy Pociejewo, sposobu jej zagospodarowania, jest po pierwsze 
w dużej mierze uzależniona od tego, co będzie rezultatem wiercenia do głębokości 2400 
metrów czy 2500 metrów. Te parametry, jakie będą po dotarciu do źródła złoża wody 
geotermalnej będą dopiero dawały ewentualne podstawy do tego, by cokolwiek projektować 
na terenie wyspy Pociejewo. Dzisiaj możemy tylko opierać się na wynikach badań 
i prognozach tych naukowców, którzy zajmowali się diagnozowaniem tego złoża, do którego 
my dziś robimy odwiert geotermalny, więc dopóki nie będzie to ostatecznie potwierdzone, tak 
długo trzeba cierpliwie poczekać z wszelkimi pomysłami, koncepcjami na wykorzystanie 
tego. Jeśli się potwierdzi, że temperatura jest w granicach 90 stopni, wysoki stopień 
zmineralizowania i duże ciśnienie wody, do którego ze złoża będzie duży wypływ wody, 
to wówczas dopiero będzie można mówić o tym walorze, którym będzie dysponowało miasto. 

Chciałbym podkreślić to, co mówię wielokrotnie publicznie, o tym, w jaki sposób 
będzie zagospodarowana wyspa Pociejewo po wyjaśnieniu już tych wszystkich dzisiaj jeszcze 
nie do końca potwierdzonych parametrów otworu geotermalnego, to będzie poddane bardzo 
szerokiej konsultacji społecznej i tutaj Wysoka Rado nikt inny, jak mieszkańcy mają to 
właściwe prawo, by swoje oczekiwania, swoje propozycje zgłosić.  

Ja chciałbym podkreślić, że ta koncepcja, która dzisiaj jest prezentowana, to jest to 
wizja, którą wykonał za swoje pieniądze Pan radny Kazimierz Lipiński i który przekazał, jak 
Państwo wiedzą nieodpłatnie miastu wszystkie materiały przygotowane na okoliczność całej 
koncepcji dotyczącej ewentualnego zagospodarowania wyspy Pociejewo, a więc i ta 
koncepcja na pewno będzie prezentowana, na pewno będzie rozpatrywana, ale niewątpliwie 
należy zakładać, że pojawią się inne jeszcze propozycje, inne koncepcje, wiele też będzie 
zależeć od tego, jacy potencjalni inwestorzy będą zgłaszali się z ofertami ewentualnego 
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wspólnego przedsięwzięcia z miastem i z MPEC jeśli chodzi o wykorzystanie tego 
niewątpliwego dobra, jakim będzie woda geotermalna.  
 Odpowiadając Panu radnemu Białkowskiemu, chciałbym powiedzieć, że woda na 
pewno będzie ciepła, ale jaką będzie miała temperaturę, to trudno mi powiedzieć. 
Proponowałbym, żeby Pan radny na gwiazdkę jeszcze polegał na tej wodzie, którą ma 
z własnego kranu w mieszkaniu, bowiem wykorzystanie tej wody na geotermii będzie 
niezwykle trudne. Możemy dzisiaj poinformować zgodnie z tym komunikatem, który został 
przekazany przez wykonawcę, że znajdujemy się na poziomie 1250 metrów, a więc daleko 
głębiej, niż przewidywał harmonogram tych prac i można się spodziewać, że na gwiazdkę, tak 
jak Pan radny był uprzejmy powiedzieć, będziemy na poziomie 1600 m, a może jeszcze niżej 
i wtedy jak wiemy, wedle prognoz wykonawcy, ta woda powinna mieć temperaturę około 
55 stopni. To jeszcze chwila i będziemy już o tym wiedzieć. Mogę tylko dziś Wysoką Radę 
zapewnić, że ten realizowany harmonogram związany z odwiertem jest realizowany z dużym 
wyprzedzeniem.  
 Pan Jarosław Sidor właściwie wyraził pogląd i sam ten pogląd potwierdził. Ja tylko 
chciałbym Wysoka Rado powiedzieć, że jest złożony wniosek o 70 mln zł na ewentualne 
zagospodarowanie odwiertu geotermalnego i tutaj możemy powiedzieć, że jeżeli będzie woda 
o takiej temperaturze jaką się spodziewamy, w przedziale 80-90 stopni, wysoko 
zmineralizowana, wypływająca pod dużym ciśnieniem, to wówczas trzeba powiedzieć, 
że będzie potrzebny drugi otwór geotermalny, bowiem tę wodę, która będzie, czego można 
się wówczas spodziewać bardzo zasolona, trzeba odprowadzać do kolejnego otworu, bowiem 
nie można jej inaczej zutylizować. Jeżeli byłaby to woda, powiem kolokwialnie czy może 
niezupełnie poprawnie, jak to mówią fachowcy „słodka”, to wtedy nie będzie zachodziła 
potrzeba drugiego otworu geotermalnego, bowiem ona może być w układzie kaskadowym 
odpowiednio słodzona i odprowadzona do rzeki, ale to jest jeszcze sprawa, która powtarzam 
będzie dopiero mogła być rozstrzygana po ostatecznym dotarciu i po informacji o tym, jakie 
walory, jakie parametry ma otwór geotermalny. On oczywiście będzie odpowiednio 
zabezpieczony, żeby mógł być w każdej chwili uruchomiony do eksploatacji. 

Chciałbym na zakończenie Wysoka Rado powiedzieć, że już dziś obserwujemy bardzo 
duże zainteresowanie ze strony różnych potencjalnych inwestorów, którzy są naszym 
odwiertem geotermalnym bardzo zainteresowani, ale raz jeszcze podkreślam z całą mocą, że 
sama koncepcja, cały projekt, bo trzeba to tak określić precyzyjnie zagospodarowania tej 
części wyspy Pociejewo będzie poddany szerokiej konsultacji społecznej.” 
 
 

Ponownie głos zabrał radny p. R. BIAŁKOWSKI, cytuję: „Dziękuję za wyjaśnienie 
Panu prezydentowi, ale mi nie chodziło o to, czy woda popłynie ciepła w kranach czy nie, ale 
o to, jak przebiegają prace przy odwiercie i czy dowiercimy się do tej ciepłej wody.” 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Troszkę poczekamy, zanim dowiemy się, czy jajka uda 
nam się ugotować.” 
 
 

Odpowiadając prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „Panie radny dowiercimy się.” 
 
 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przewodniczący rady projekt 
uchwały oznaczony numerem druku 943 poddał pod głosowanie. 

 
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 775 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku 
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w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. 
z siedzibą w Koninie. 

 
Uchwała Nr 872 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie 
(druk nr 944). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Możemy przejść do kolejnego punktu porządku obrad, 
którym jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie. Pan K. Lipiński przedstawi 
opinię do tego projektu uchwały.” 

 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie 
komisje projekt uchwały oznaczony numerem druku 944 zaopiniowały pozytywnie 
11 głosami „za”.” 
 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
 
Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady projekt uchwały 

oznaczony numerem druku 944 poddał pod głosowanie. 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Geotermia Konin Spółka 
z o.o. z siedzibą w Koninie. 

 
Uchwała Nr 873 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
  
 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 836 Rady Miasta 
Konina z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” 
(druk nr 946). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „W tym punkcie porządku obrad rozpatrzymy projekt 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 836 Rady Miasta Konina z dnia 3 lipca 2014 roku 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” – druk nr 946. 
Bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji wiodącej do tego projektu uchwały przez 
p. K. Lipińskiego.” 
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KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie 
komisje projekt uchwały oznaczony numerem druku 946 zaopiniowały pozytywnie 
11 głosami „za”.” 
 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„Temat wielokrotnie dyskutowany na sesjach, ponieważ inwestycja trwa, przedłuża się, 
co niepokoi mieszkańców, miejmy nadzieję, że będzie zmierzała do szczęśliwego końca. 
Tu już inwestorem jest PWiK, zastępczym w zakresie tematu drogowego również. To zawsze 
jest tak, że jak jest rozgrzebana ulica to wszyscy narzekają, ale potem jak już się zakończy, 
to wszyscy chwalą, że jest. Nie da się inaczej zrobić, zwłaszcza jeśli jest w takim miejscu 
uczęszczanym, nie da się wyłączyć, bo jak będziemy jechać przez pole, to wtedy myślę, 
że niezadowolenie będzie jeszcze większe. Samo życie. Taki mamy klimat.” 
 
 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady projekt uchwały 
oznaczony numerem druku 946 poddał pod głosowanie. 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 836 Rady Miasta Konina z dnia 3 lipca 2014 roku 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie”. 

 
Uchwała Nr 874 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
 

15.  Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok (druk nr 963),  
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 

2014 – 2017 (druk nr 964). 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „W kolejnym punkcie porządku obrad rozpatrzymy 
projekt zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok zawarty w druku nr 963 oraz zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2014 – 2017 zawarty w druku 
nr 964. Tutaj będą autopoprawki, które przedstawi z upoważnienia prezydenta skarbnik, ale 
opinię do projektów uchwał przedstawi p. K. Lipiński.” 
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z Komisją 
Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. Przedstawiając opinię 
przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie komisje projekty uchwał 
zaopiniowały pozytywnie. Druk nr 963 – 5 głosami „za” przy 2 głosie „przeciw” 
i 5 „wstrzymujących się” od głosowania. Druk nr 964 – 4 radnych „za”, 1 „przeciw” 
i 6 „wstrzymujących się” od głosowania.  
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Przewodniczący rady, cytuję: „Zapraszam do mikrofonu p. Skarbnik Irenę 
Baranowską, która przedstawi istotę autopoprawek w zmianach w budżecie oraz w WPF na 
2014-2017.” 

 
 
Głos zabrała Skarbnik Miasta p. I. BARANOWSKA, cytuję: „Autopoprawka do druku 

nr 963 dotyczącej zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok. W części budżetu gminy 
zwiększa się plan dochodów o kwotę 952.000 zł w tym: w dz. 801 – Oświata i wychowanie 
o 2.000 zł z tytułu dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 3. W dz. 852 – Pomoc 
społeczna o 950.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa  
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (pismo Wojewody Wielkopolskiego 
nr FB-I.3111.345.2014.6). Zmniejsza się plan wydatków o kwotę  247.306 zł w tym: w dz. 
010 – Rolnictwo i łowiectwo o  1.798 zł – wydatki bieżące. W dz. 700 – Gospodarka 
mieszkaniowa o 129.128 zł z tego: wydatki bieżące  79.128 zł, wydatki inwestycyjne 
o 50.000 zł na zadaniu pn.: „Nabycie nieruchomości gruntowych”. W dz. 750 – Administracja 
publiczna o 20.000 zł – wydatki bieżące, w dz. 758 – Różne rozliczenia  90.000 zł - rezerwa 
ogólna, w dz. 851 – Ochrona zdrowia o 6.380 zł – wydatki bieżące. 
 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.318.179  zł w tym: w dz. 600 – Transport 
i łączność o 100.000 zł - remonty bieżące dróg. W dz. 750 – Administracja publiczna 
o 9.000 zł – wydatki bieżące na promocję miasta, w dz. 758 – Różne rozliczenia  97.779 zł - 
rezerwa ogólna, w dz. 801 – Oświata i wychowanie o 39.400 zł – wydatki bieżące z tego 
17.400 zł to dotacja celowa na utrzymanie dzieci z Konina w przedszkolu gminy Stare 
Miasto, w dz. 852 – Pomoc społeczna o 950.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zadań realizowanych w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 
2014 – 2020 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2014.6), w dz. 900 – 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 22.000 zł – przegląd, montaż i konserwacja 
iluminacji świątecznych, w dz. 926 – Kultura fizyczna o 100.000 zł – wydatki bieżące 
MOSiR.  
 W budżecie powiatu dokonuje się zmian w planie dochodów CKP na kwotę  17.590 zł 
polegających na przesunięciu między paragrafami. 
 Zmniejsza się plan wydatków o kwotę   228.873 zł w tym: w dz. 600 – Transport 
i łączność o 56.473 zł z tego: wydatki bieżące  6.473 zł, wydatki inwestycyjne  50.000 zł na 
zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową”. W dz. 750 – 
Administracja publiczna o 30.000 zł – wydatki bieżące, w dz. 758 – Różne rozliczenia 
142.400 zł z tego: rezerwa celowa oświatowa 47.400 zł, rezerwa ogólna  35.000 zł, rezerwa 
celowa inwestycyjna   60.000 zł. 
 Zwiększa się plan wydatków o kwotę  110.000 zł w tym: w dz. 600 – Transport 
i łączność o 100.000 zł -remonty bieżące dróg, w dz. 801 – Oświata i wychowanie o 10.000 zł 
– wydatki bieżące.   
 Ponadto zwiększeniu ulegają kwoty wyjściowe dochodów i wydatków bieżących 
o kwotę 86.293,82 zł z tego w: części gminnej o 41.405,82 zł i w części powiatowej 
o 44.888,00 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest wprowadzeniem do budżetu miasta kwot 
dotacji celowych (Zarządzenie nr 102/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 października 
2014 roku).  
 Druga autopoprawka dotycząca zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Konina na lata 2014-2017 tj. do druku 964. 

Na przedsięwzięciu realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Realizacja 
Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014-2017” 
zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2014 roku 
o kwotę 6.380,00 zł. 
 Dodaje się przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski w Koninie: „Budowa 
ulicy Nasturcjowej w Koninie”. Wydatki majątkowe. Okres realizacji 2014-2015. Łączne 
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nakłady finansowe 250.000,00 zł. Limit wydatków w 2014 roku 50.000,00 zł, w 2015 roku 
200.000,00 zł. Limit zobowiązań 250.000,00 zł. 
Kolejne zadanie to „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 
2014-2020”. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Cel: wdrażanie i prowadzenie 
monitoringu realizacji działań związanych z ograniczeniem emisji CO2 w mieście. Wydatki 
bieżące. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 159.900,00 zł. Limit 
wydatków w 2015 roku 159.900,00 zł. Limit zobowiązań 159.900,00 zł.” 
 
 

Dalej przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwały 
i powiedział, cytuję: „Dziękuję Pani skarbnik za przybliżenie istoty autopoprawki do zmian 
w budżecie i zmian w WPF. Istota tej autopoprawki w zmianach w budżecie polegała jak 
Państwo widzieli na przekazaniu środków państwa na dożywianie, a w WPF, ja mogę 
powiedzieć tak, zgłaszalność dziewczynek do szczepień przeciwko HIV jest naprawdę bardzo 
dobra, więc program działa, a jak widzimy jest to program wieloletni i mamy nadzieję, że 
będą następni chętni. Ja mam bardzo wielu pacjentów, którzy pytają, starszych dziewcząt, czy 
się można zaszczepić, więc taka możliwość też istnieje, w tej samej cenie można nabyć 
szczepionkę i zaszczepić starsze córki jeśli ktoś posiada, w tym samym punkcie, w którym 
dzieci są szczepione w ramach programu szczepień. Można o szczegóły pytać na miejscu, kto 
chce może dzisiaj skorzystać z tego szczepienia.” 

 
 
Jako następny głos zabrał radny p. Mateusz CIEŚLAK, cytuję: „Proszę wybaczyć, 

że dopytam, jedno zadanie, drobne, ale ponieważ to jest autopoprawka nie mieliśmy okazji 
zapoznać się z nią na komisji, a mam pytanie dotyczące zadania: „Przebudowa ul. Żwirki 
i Wigury wraz z kanalizacją deszczową”. Dzisiaj na sesji mówiliśmy o modelowej 
współpracy PWiK i innych spółek oraz Wydziału Drogownictwa. To jest zadanie rozpoczęte 
przeszło dwa lata temu. Wiem, że tam też był temat związany ze spółką oświetleniową. 
Chciałbym się dopytać, ta kwota oznacza, że to zadanie zostaje zawieszone w połowie prac, 
które są rozpoczęte dwa lata temu, tzn., że już sama przebudowa nie zostanie dokończona 
w najbliższym czasie, bo rozumiem, że plan był taki, że nawet jeśli mamy problemy 
inwestycyjne, to takie zadanie jak zrealizowanie projektu na przebudowę tej ulicy powinno 
chyba wpaść w wydatki niewygasające, żeby dać szansę na dokończenie tego zadania. 
Prosiłbym o informację, na jakim etapie jest to zadanie.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Proszę Pana prezydenta o odpowiedź. Witam na 

naszych obradach posła p. J. Kwiatkowskiego.” 
 
 
Prezydent p. J. NOWICKI do udzielenia odpowiedzi upoważnił Pana Grzegorza 

Pająka – Kierownika Wydziału Drogownictwa. 
 
 
Głos zabrał p. G. PAJĄK – Kierownik Wydziału DG, cytuję: „Temat ulicy Żwirki 

i Wigury ciągnie się tak, jak Pan radny wskazuje, już drugi rok. W tym roku czekaliśmy na 
jeszcze jedną koordynację z jedną spółką, chodzi o Energa Operator. Zobowiązanie, które 
padło i było, oczekujemy w tej chwili na zrealizowanie tj. skablowanie linii napowietrznej, 
która zasila również oświetlenie uliczne. Do dnia dzisiejszego ta inwestycja nie została 
wykonana przez Energę. Mamy informację, że pozwolenie na budowę, czy zgłoszenie, 
zostało dokonane do Urzędu, czyli do instytucji, która przyjmuje takie zgłoszenia, ale 
czekamy na rozpoczęcie inwestycji, i z ostatnich informacji, które posiadam od Energa, 
Energa szuka wykonawcy, bądź już jest wybrany i czekają, aż wejdzie na roboty, w związku 
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z tym nie ma możliwości fizycznej, żeby Miasto rozpoczęło swoją inwestycję w roku 
bieżącym. Zawarcie umowy, rozpoczęcie robót w zimę, byłoby nierozsądne. W związku 
z tym to zadanie proponujemy do projektu planu budżetu. Jeśli zostanie takie przyjęte, 
zostanie w przyszłym roku zrealizowane. Na dzień dzisiejszy czekamy na ostatnią spółkę, na 
ostatni podmiot, który musi zejść z placu budowy i wtedy mamy czysty teren. Kanalizacja 
deszczowa jest wykonana, PWiK ze swoimi inwestycjami też jest już wykonany, w związku 
z tym zostanie budowa oświetlenia, nawierzchni jezdni i chodników.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję za to wyjaśnienie. Informacja techniczna - 

projekt budżetu wpłynie do rady do 15 listopada, a więc to nowa rada, która się ukonstytuuje 
będzie nad tym projektem debatować, jak zawsze potem wnioski komisji i dopiero potem 
uchwalenie budżetu.” 

 
 
Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Jako radny miasta Konina, mieszkaniec 

dzielnicy Niesłusz wielokrotnie dopytywałem pisemnie, składałem pisemne zapytania 
w sprawie drogi, nowego przebiegu drogi DK 25. W ostatnim Przeglądzie Konińskim 
przeczytałem, iż przyszli, czy kandydaci na prezydenta miasta Konina prześcigają się, kto 
pierwszy tę drogę wybuduje. Przeznaczamy w tej uchwale kolejny 1,4 mln zł na ponowną 
dokumentację, czy aktualizację dokumentacji, która już była wykonana, a jej koszt wtedy, 
to około 6 mln zł. Panie prezydencie tak się zastanawiam, czy wejdzie ta budowa tej drogi 
w ogóle kiedyś, w realizację, jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne miasta Konina, a druga 
rzecz, to, co mówiłem w lutym, w marcu 2011 roku, kiedy zostałem radnym tego miasta, nie 
polityka w tym mieście, tylko gospodarcze spojrzenie na to miasto, bo gdyby tak było w 2010 
roku, nie jakieś układy, przepychanki, to moglibyśmy tą drogą już spokojnie jechać, a nie 
przeznaczać kolejne setki, a nawet miliony złotych na aktualizację tego projektu. Prosiłbym, 
abyśmy wszyscy na ten temat pomyśleli, tak głęboko w sercu, abyśmy nie kierowali się 
polityką, jeżeli chodzi o miasto.” 

 
 
Odpowiadając prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „Pan radny Jarosław Sidor 

częściowo odpowiedział na postawione pytanie. Wiemy wszyscy, że droga DK 25, to jest 
droga, która ma strategiczne znaczenie dla naszego miasta. Szczerze powiem, nie wiem co 
mówią poszczególni kandydaci na prezydenta co do wybudowania tej drogi, natomiast mamy 
do czynienia z konkretną materią i tak właśnie jest, jak Pan radny mówił. Dokumentacja 
wcześniej opracowana, ona wymaga aktualizacji, bowiem decyzje, które są wydawane przez 
różne organy, dotyczące dokumentacji projektowej, one tracą swoją aktualność i stąd potrzeba 
między innymi aktualizacji tej dokumentacji. Rozwiązaniem w takich sprawach jest, aby 
sytuacja ponownie się nie powtórzyła, że po opracowaniu dokumentacji projektowej, sądzę, 
że następna Wysoka Rada i włodarze miasta posłuchają tego, co będzie naszym przesłaniem, 
żeby po opracowaniu tej dokumentacji wystąpić o pozwolenie na budowę, żeby były 
zabezpieczone w budżecie elementarne środki, pozwalające na to, by to zadanie w sposób 
konkretny zostało wpisane, bowiem jeśli jest pozwolenie na budowę, to ta dokumentacja 
nowa, zaktualizowana, ona nigdy nie ulegnie dezaktualizacji. To jest podstawowa sprawa, 
która powinna być uwzględnia w przyszłej kadencji, a jednocześnie chciałbym 
poinformować, że z naszej strony poczynione zostały starania o to, by pozyskać środki 
zewnętrzne na realizację tej inwestycji, w nowym rozdaniu 2014-2020 najprawdopodobniej ta 
nasza droga zostanie uwzględniona. Ja tylko chciałbym przypomnieć, bowiem być może nie 
wszyscy Państwo o tym wiedzą, ale mówimy o wydatku rzędu 270 mln zł, więc to jest kwota 
niebagatelna i na pewno nie można liczyć na to, że może być ona sfinansowana z budżetu 
miasta.  
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Dodatkowo wyjaśnię, że dzisiaj, ogromnym wysiłkiem budżetu, także dzięki pełnemu 
zrozumieniu ze strony Wysokiej Rady my kończymy budować odcinek ul. Brunatnej, który 
komunikuje ul. Przemysłową z nowo wybudowanym, uruchomionym zakładem 
produkcyjnym Arsenit i kolejnym zakładem tej firmy, który za chwilę będzie budowany na 
sąsiedniej działce, ale dalej, i sądzę, że tutaj Wysoka Rada podzieli mój pogląd w budżecie na 
rok 2015, jako priorytet inwestycji o charakterze drogowym należy przyjąć budowę tej drogi 
po śladzie ul. Brunatnej i w ten sposób skomunikowanie ul. Kleczewskiej z ul. Przemysłową 
i ta koncepcja, ta nazwijmy strategia nasza polega na tym, że do chwili wybudowania drogi 
krajowej 25 wedle tego projektu, który za chwilę będzie ukończony, ta droga po śladzie 
ul. Brunatnej będzie spełniała podstawową komunikację z terenami inwestycyjnymi, a po 
wybudowani DK 25 droga po śladzie ul. Brunatnej będzie spełniała rolę drogi serwisowej.” 

 
 
Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekty uchwał 

oznaczone numerami druków 963 i 964 poddał pod głosowanie. 
 
 

DRUK Nr  963 
 

Wynikiem głosowania: 18 radnych „za”, 1 „przeciw” i 2 radnych „wstrzymujących 
się” od głosowania - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
miasta Konina na 2014 rok. 

 
Uchwała Nr 875 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
DRUK Nr  964 
 

Wynikiem głosowania: 20 radnych „za”, 3 „wstrzymujących się” od głosowania - 
Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Konina na lata 2014 – 2017. 

 
 
Uchwała Nr 876 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie 
pojazdów z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu 
strzeżonym (druk nr 927). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Możemy przejść do kolejnego punktu porządku obrad, 
w którym rozpatrzymy projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie 
pojazdów z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym – druk nr 927. Bardzo 
proszę o przedstawienie opinii komisji wiodącej do tego projektu uchwały przez 
p. przewodniczącego K. Lipińskiego.”   
  
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie 
komisje druk nr 927 zaopiniowały pozytywnie 11 głosami „za”.” 
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 Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„To jedna z uchwał okołobudżetowych, które przed projektem budżetu musimy zawsze 
w miesiącach jesiennych przyjąć.” 
 
 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady projekt uchwały 
oznaczony numerem druku 927 poddał pod głosowanie. 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi 
i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym.  

 
Uchwała Nr 877 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 928). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia 
uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk 
nr 928. Bardzo proszę p. K. Lipińskiego o przedstawienie opinii komisji wiodącej.” 
  
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie 
komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 11 głosami „za”.” 
 
 
 Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
 
 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady projekt uchwały 
oznaczony numerem druku 928 poddał pod głosowanie. 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.   

 
Uchwała Nr 878 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wysokości ceny za 
odzysk i unieszkodliwianie jednej tony zmieszanych 
(niesegregowanych) odpadów komunalnych na rok 2015 
(druk nr 929). 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Jako kolejny rozpatrzymy projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony zmieszanych 
(niesegregowanych) odpadów komunalnych na rok 2015 – druk nr 929. Bardzo proszę 
o przedstawienie opinii wiodącej do tego projektu uchwały przez p. przewodniczącego 
K. Lipińskiego.” 
  
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie 
komisje pozytywnie 11 głosami „za” zaopiniowały projekt uchwały.” 
 
 
 Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
 
 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady projekt uchwały 
oznaczony numerem druku 929 poddał pod głosowanie. 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwianie jednej 
tony zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych na rok 2015.   

 
Uchwała Nr 879 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(druk nr 930). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Jako kolejny rozpatrzymy projekt uchwały w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
- druk nr 930. Bardzo proszę p. K. Lipińskiego o przedstawienie opinii wiodącej do tego 
projektu uchwały.”  
  
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie 
komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 11 głosami „za”.” 
 
 
 Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
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 Jako pierwszy głos zabrał radny p. Mateusz CIEŚLAK, cytuję: „Ja może uzupełnię, 
ponieważ przy tych drukach jednak było sporo dyskusji, o której warto wspomnieć, chociażby 
o tym, że dyskutowaliśmy o przejrzystości i jasności w kwestii tego, jaka jest częstotliwość 
odbioru. Ta uchwała akurat mówi o wnoszeniu opłat, więc może tylko wspomnę, 
że w przypadku wnoszenia opłat to przyspieszenie jednego miesiąca nie zmienia jakoś 
znacząco. Natomiast postulowałem za tym, żeby wyrównać, żeby te terminy graniczne były 
w tych samych odległościach, natomiast te opłaty uiszcza się „do”, więc nie ma tego ryzyka, 
że komuś zaburzy rytm opłat i można cały czas w równych odstępach co kwartał opłacać za 
odbieranie śmieci.” 
  
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Te kolejne punkty się ściśle wiążą ze sobą, więc 
dyskusja wiem, że dotyczyła wszystkich łącznie. Myślę, że najistotniejsze rzeczy przy 
debacie nad każdym z projektów uchwał przez Państwa radnych będą wskazane.” 
 
 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przewodniczący rady projekt 
uchwały oznaczony numerem druku 930 poddał pod głosowanie. 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  

 
Uchwała Nr 880 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
 

20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 508 Rady Miasta 
Konina z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 
(druk nr 931). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Jako kolejny rozpatrzymy projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 508 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej 
opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik zawarty w druku nr 931. Bardzo proszę 
p. K. Lipińskiego o przedstawienie opinii wiodącej do tego projektu uchwały.” 
  
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie 
komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie 10 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”.” 
 
 
 Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
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 Głos zabrał wiceprzewodniczący rady p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „Bardzo krótko. 
Dyskutujemy na temat w ogóle „uchwał śmieciowych” w związku z tym pozwolę sobie na 
bardzo krotką refleksję a propos poprzedniej uchwały. Chcę wskazać na taki fakt bardzo 
pozytywny, mianowicie jeśli rezygnujemy z wywozu cotygodniowego śmieci szczególnie 
mieszanych, to widać że efekt funkcjonowania…” 
 
 

Przewodniczący rady wtrącił, że to jeszcze nie ta uchwała. 
 
 

Kontynuując wiceprzewodniczący rady p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „Ale to też jakby 
jest w tym pakiecie, w związku z tym, jeśli chodzi o moją opinię, to jest to ruch we właściwą 
stronę. Myślę, że każdy, kto segreguje śmieci doświadcza tego, czego ja doświadczam, 
że tych śmieci zmieszanych jest zdecydowanie mniej, a powiększenie tej puli worków wydaje 
się według mnie ruchem jak najbardziej pożądanym.” 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Wiem, że dyskusja była podzielona, za chwilę 
będziemy o tym mówić, ponieważ ta zmiana dotyczy punktów następnych, tam będą 
autopoprawki i Państwo radni wypowiedzą się, jak to z tą częstotliwością być powinno.”  
 
 

Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Ja odniosę się do tego druku, gdzie jest mowa 
o pojemnikach. Wstrzymałem się od głosu z uwagi na to, że tutaj proponowano nam pierwszą 
podwyżkę, a mianowicie, chciałbym podkreślić, że wprowadza się opłatę 28 zł, była opłata 
21 zł za pojemnik 90 litrowy. 110 litrów jest proponowana opłata 28 zł, a była 25,60 zł 
i podobnie jest przy segregowanych, a mianowicie 90 litrów było 10,50 zł, proponuje się 
14 zł, 110 litrów zostaje na takim samym poziomie jak 120 litrów. Tutaj jest coś nie tak. 
Wyrównuje się wyżej, a nie wyśrodkowuje się, dlatego tutaj wstrzymałem się od głosu.” 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kwestia wywołana przez wiceprzewodniczącego 
p. Z. Chojnackiego dotyczy druków kolejnych i w tej sprawie Pan prezydent zabierze głos 
zgłaszając autopoprawkę.” 

 
 

Do projektu uchwały druk 931 radni nie mieli innych pytań. Przewodniczący rady 
projekt uchwały oznaczony numerem druku 931 poddał pod głosowanie. 
 
 

Wynikiem głosowania: 16 radnych „za”, 4 „wstrzymujących się” od głosowania - 
Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 508 Rady Miasta 
Konina z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik. 

  
Uchwała Nr 881 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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21.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 571 Rady Miasta 
Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 932). 

 
 

22.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 479 Rady Miasta 
Konina z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Konina (druk nr 933). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Możemy przejść do realizacji kolejnego punktu 
porządku obrad, którym jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 571 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zawarty w druku nr 932. 
Od razu wywołam drugą uchwałę, która ściśle się z tym wiąże, a więc projekt uchwały 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 roku 
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina 
zawarty w druku nr 933. Poproszę Pana przewodniczącego, aby przedstawił opinię do obu 
projektów uchwał, ponieważ w sprawie obu Pan prezydent będzie zgłaszał autopoprawkę.  

 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Projekt 
uchwały w sprawie druku nr 932 w całości bez wniesionej autopoprawki nie został 
zaakceptowany i po złożeniu wniosku dotyczącego odbierania odpadów raz w tygodniu radni 
10 głosami „za” przy 1 głosie „ przeciw” wniosek zaopiniowały pozytywnie.”  
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „I tu jest ta zmiana, która została na komisji 
przegłosowana, a więc przy proponowanym projekcie uchwały była mowa raz na dwa 
tygodnie. Państwo radni na komisji przegłosowali, że jednak należałoby rozważyć utrzymanie 
status quo, który jest obecnie w zakresie odbioru odpadów zmieszanych i w tej sprawie Pan 
prezydent przygotował autopoprawkę.”  
 
 

Głos zabrał prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „Wczoraj odbyliśmy bardzo długą 
dyskusję na ten temat z moimi współpracownikami. Po zapoznaniu się z danymi, 
dotyczącymi ewentualnego wpływu na przygotowanie specyfikacji na nowy przetarg 
odnośnie odbioru odpadów komunalnych postanowiłem i zwracam się do Wysokiej Rady 
o zaakceptowanie następującej autopoprawki, a mianowicie w odniesieniu do Uchwały 
Nr 571 w § 2 ust. 1a ustala się minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych 
z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych: - litera a nieruchomości 
zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej: zmieszane, (niesegregowane) odpady komunalne 
raz na tydzień. I w konsekwencji tego zgłaszam również autopoprawkę do uzasadnienia 
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wcześniej przedstawionej uchwały, a mianowicie w trzecim akapicie wnoszę o wykreślenie 
litery a. Bardzo dziękuję. To dotyczy Uchwały Nr 571.  

W konsekwencji do Uchwały Nr 479 zgłaszam autopoprawkę: ustala się minimalną 
częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego: a) Nieruchomości zamieszkałe 
w zabudowie jednorodzinnej: zmieszane, (niesegregowane) odpady komunalne - raz na 
tydzień. Bardzo dziękuję.”  
 
 

Przewodniczący rady cytuję: „Otwieram dyskusję. Szanowni Państwo oczywiście to 
nie jest zachęta do tego, żeby odpadów nie segregować. Myślę, że na przestrzeni lat widzimy, 
że wygląda to coraz lepiej, to w zabudowie jednorodzinnej. Trudno to ocenić powiedzmy 
w zabudowie wielorodzinnej.”  
 
 

Głos zabrał radny p. T. PIGUŁA, cytuję: „Chyba na poprzedniej sesji mówiłem, że to 
nas bardzo dobrze mobilizuje do segregacji i w moim domu siedmioosobowym, że tak 
powiem jest połowę pojemnika, a najwięcej daje ta mała dwumiesięczna dziewczynka w tej 
chwili, także jest jeszcze tutaj rezerwa, natomiast będę apelował, że jeżeli ktoś płaci 
w wielodzietnej rodzinie, to żeby tych opakowań na tę segregację było więcej, bo to rozwiąże 
problem i wtedy może rzeczywiście raz na dwa tygodnie w przyszłym roku już będzie 
wystarczało odbieranie, bo wtedy ludzi to mobilizuje, są oszczędności, a tak to dopełniają ten 
pojemnik. Ja widzę jak sąsiedzi, mam połowę pojemnika, a jutro odbierają, dopełniają na 
wieczór, tak jak idzie i za to wtedy tak płacimy.”  
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Może rzeczywiście jest to jakaś propozycja, żeby na 
przykład poświęcić kolejny rok na tę analizę. Myślę, że to tylko wykonawca usługi może nam 
potwierdzić, jak to statystycznie wygląda wystawianie i wtedy możemy do tego tematu 
powrócić. Oczywiście tak jak mówimy, że jeśli mamy sytuacje takie, że będą takie osoby, 
które wystawiają co tydzień, ja do takich należę, to nie jest problem, ja rozważę kupno 
większego pojemnika, to też jest rozwiązanie jakieś, ale dajmy sobie jakiś czas na to.”  
 
 

Głos zabrał radny p. J. ZAWILSKI, cytuję: „Na komisji, chyba na każdej, szczególnie 
na naszej była burzliwa dyskusja na ten temat i może nie mieliśmy tu na myśli tego, czy raz 
czy dwa, czy jest pół czy 3/4 tego pojemnika, ale przeważnie w okresie letnim te kosze są na 
działkach domów jednorodzinnych dość blisko zabudowań, bo też te działki w centrum 
miasta nie są aż takie wielkie i to troszeczkę źle pachnie później. I to powodowało to, 
że byliśmy raczej za odbieraniem tych śmieci raz w tygodniu. To był koronny argument 
przeważający w tej części.  

Chciałbym tu jeszcze nadmienić drugą sprawę, która uważam, że nie jest tak dobrze 
załatwiona w naszym mieście. Jak wchodziła ta ustawa, która mówiła o tym, że właściciele 
nieruchomości mają płacić, to wydawało mi się, że jeżeli jestem posiadaczem nieruchomości 
i wydzierżawiam ją jakiemuś podmiotowi gospodarczemu prowadzącemu działalność, to ja, 
jako właściciel i administrator tego budynku płacę za tę firmę i tę firmę obciążam czy 
dociążam ją w umowie. To gwarantowało dla mnie to, że można wszystkie podmioty na 
terenie miasta zidentyfikować, bo wystarczyłoby wejść do urzędu podatkowego i zapytać, kto 
płaci od najmu podatek, ten musi mieć też podwójną ilość, czy dwie przynajmniej umowy na 
odbiór śmieci, czyli zaznaczyć to odpowiednio w swojej deklaracji śmieciowej. To było łatwe 
do wykazania. Teraz okazuje się, że jest tak i tak, że niektóre firmy, właściciele nie zgłosili 
tego, nie zrobili, a z kolei firmy niekoniecznie możemy znaleźć i sprawdzić czy są odbiorcami 
śmieci. Ja przepraszam, mówię, to w oparciu o fakty, które wiem, bo mnie takie śmieci 
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zostają podrzucane nie raz. Mieszkam w centrum miasta i takie osoby przystawiają do mojego 
śmietnika czy kosza wystawionego do zabierania inne swoje materiały zbędne z działalności, 
dlatego chciałbym zaapelować, żeby w miarę możliwości, jeżeli to jest możliwe, spowodować 
przyjęcie jednolitego systemu, że generalnie właściciel obiektu płaci też za to, co wynajmuje 
i to bezwzględnie, bo tylko w tym układzie mamy czytelny sposób zidentyfikowania tych, 
którzy jeszcze migają się od płacenia i wyrzucają wypełniając nasze miejskie pojemniki 
wokół pawilonów, te, które są przy chodnikach zlokalizowane. To się później wysypuje, 
bałagani, także ja bym tu chciał zaapelować Panie prezydencie tylko o to, czy jest możliwe, 
żeby Wydział Gospodarki Komunalnej przyjął być może od następnych deklaracji też taką 
poprawkę, żeby sprawdzić, czy ktoś, kto wydzierżawia, jest płatnikiem tego podatku od 
dzierżawy i ma podwójną deklarację w której wpisane są śmieci z zabudowy zamieszkałej jak 
i z wynajmu.”  

 
 
Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Zgadzam się w pełni z Panem Januszem 

Zawilskim, ta dyskusja była burzliwa na temat właśnie tego punktu, ale ja dość dużo 
wypowiadałem się na temat tej ustawy śmieciowej w 2012 roku, kiedy ona wchodziła, 
musiała wejść i obowiązywać w naszym kraju. I do czego zmierzam, właśnie tą uchwałą, nad 
którą tutaj debatowaliśmy, na temat tego druku nr 932, była największa dyskusja, gdyż 
troszeczkę tak od tyłu próbowano zrobić podwyżkę z uwagi na częstotliwość obierania tych 
pojemników ze śmieciami niesegregowanymi. Panie prezydencie, kiedy musieliśmy podjąć te 
uchwały przedstawiono nam opracowane zagadnienie z wywozem, ewentualnie z ilością 
śmieci segregowanych, niesegregowanych wykonanych przez firmę zewnętrzną. I powiem 
szczerze, wszyscy mówią w tej chwili o tym, że każdy segreguje, więcej jest wyrobów, które 
można przetworzyć, a cena się nie zmienia Panie prezydencie. Czy można ewentualnie 
w przyszłości, przed podejmowaniem właśnie takich uchwał, jeżeli chodzi o cenę, 
przygotować zestawienie, aby porównać powiedzmy rok 2010, 2011, 2012 do lat, gdzie 
system czy ustawa ta zaczęła obowiązywać, bo tak jak wszyscy podkreślają, mamy coraz 
więcej surowców wtórnych, które są wykorzystywane, a coraz mniej śmieci 
niesegregowanych. I z jednej strony chcę potwierdzić, cieszę się, że została ta sama stawka na 
tak zwanej bramie za wywóz śmieci niesegregowanych, tak jak była w roku 2014, tak samo 
będzie w roku 2015. W sumie to wszystko Panie prezydencie. Mam nadzieję, że kiedyś 
obniżka tych cen nastąpi, a jeszcze jedna rzecz Panie prezydencie - wypowiedź z 28 grudnia 
2012 roku, podejmowaliśmy tę uchwałę, czy te wszystkie uchwały pod takim naciskiem. 
Musieliśmy ją przyjąć, była to specjalna sesja zrobiona nadzwyczajna, żeby tylko to 
zatwierdzić. Wtedy padły takie słowa, że po nowelizacji ustawy będzie można ewentualnie 
troszeczkę to mieszać, czyli niekoniecznie przyjmować jeden sposób rozwiązania. Do dnia 
dzisiejszego nie padły takie propozycje, a wielu osobom by to troszeczkę ułatwiło życie, 
jeżeli chodzi o wydawanie własnych pieniędzy, związane właśnie z tą ustawą.”  

 
 
Głos zabrał radny p. P. KORYTKOWSKI, cytuję: „Być może tutaj to tak wyglądało, 

jak Pan radny Sidor mówił, że to jest taka ukryta podwyżka, ale ja może bym to, co zostało 
nam proponowane, jeżeli chodzi o tę częstotliwość wywozu śmieci zmieszanych, ja bym 
może troszeczkę inaczej powiedział. Moim zdaniem to było ukrycie możliwych oszczędności 
- oszczędności związanych z odbiorem śmieci. Chyba to bardziej obrazowo pokazuje to, 
co nam proponowano, może nie podwyżki, a niepokazanie pewnych oszczędności, które 
w związku z wywozem tych śmieci mogą być. Ja też chciałbym zaapelować, żeby 
w przyszłym okresie przyjrzeć się, bo my mówimy tutaj wyłącznie o domkach 
jednorodzinnych, na tym się skupiamy, na wywozie śmieci z domów jednorodzinnych, 
czy mają być cztery razy w miesiącu, czy dwa razy w miesiącu. Zwróćmy uwagę na 
mieszkańców bloków, tam większość mieszkańców Konina mieszka. Uważam, że program 
wywozu tych śmieci, a szczególnie segregowanych, bo mam wrażenie, że do tej pory nie 
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zauważyliśmy tego, że mieszkańcy Konina nauczyli się segregować odpady. Pojemniki na 
śmieci zmieszane, które stoją w wiatach niejednokrotnie są puste, natomiast wysypują się 
pojemniki te, które są ze śmieciami segregowanymi z plastikami, z butelkami, te, które 
powinny być znacznie częściej odebrane. I mamy taki oto obraz, że sterty śmieci są, a nie 
pojemniki, te pojemniki otoczone są tymi śmieciami, także prosiłbym, aby na to zwrócić 
uwagę, jak odbierane i z jaką częstotliwością są odbierane śmieci tam, gdzie mamy bloki 
wielorodzinne, gdyż dochodzi do takich sytuacji, że latem szczególnie mamy bardzo 
nieprzyjemny widok, bo ilość opakowań znacznie nam się w tym czasie zwiększa, 
nieprzyjemne są zapachy, bo pokusiliśmy się o to, żeby rzeczywiście również i bioodpady 
tam gromadzić. Tu uważam odbiór takowych właśnie odpadów powinien być znacznie 
częstszy.”  

 
 
Głos zabrał radny p. J. ZAWILSKI, cytuje: „Króciutka konkluzja, bo też jestem pełen 

podziwu, dlatego, że już mamy te nawyki wyrobione, co do segregacji tych odpadów, tylko 
my, osoby, które czasami to robią do worków, wiemy jak te worki wykorzystać, zgniatamy te 
plastiki, a prosiłbym bardzo, żeby ktokolwiek zwrócił uwagę, żeby jakąś kampanię zrobić na 
temat tego, że w tych dużych pojemnikach te 5 litrowe bańki na wodę, to zajmują tyle 
miejsca, a nie mamy żadnej kampanii, żeby ci ludzie też chcieli nadepnąć, tylko wypuścić 
z niej powietrze. Nasz transport nie woziłby tyle powietrza tylko więcej plastiku i to by była 
zasadnicza różnica, bo ta ilość odpadów plastikowych jest największa, być może. Butelki 
szklane przez wrzucanie do tego pojemnika same się stłuką, a plastik niestety nie. Bardzo 
prosiłbym wykorzystując może czasami nasze konińskie media, żeby zaapelowały do osób, 
które wrzucają w budynkach wielorodzinnych, blokach, żeby to właśnie tak czynić.”  

 
 
Głos zabrał prezydent miasta p. J. NOWICKI, cytuje: „Pozostaje mi tylko 

podziękować Państwu radnym za wyrażone poglądy, za wyrażone opinie, bowiem jesteśmy 
w trakcie przygotowywania nowych specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż jak 
Państwo wiecie, będą ogłoszone przetargi na odbiór odpadów komunalnych. I wszystkie te 
uwagi, które dziś na sesji i wszystko to wynika z praktyki, będzie to uwzględnione, bowiem 
bardzo wiele będzie zależało od tego, jak te specyfikacje zostaną sformułowane 
i jednocześnie, co dotyczy organizacji całej zbiórki odpadów to, co Państwo podkreślacie to 
jest wynikiem 11 letniej praktyki, która jest w naszym mieście, bo segregowanie odpadów 
odbywa się u nas już od 11 lat. Chciałbym, nawiązując do wypowiedzi Pana Jarosława 
Sidora, Pana radnego, podziękować mu za to. Ja nie chciałem eksponować tej sprawy, ale to 
właśnie decyzja właścicielska odnośnie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi pozwoliła na to, że cena jednej tony odpadów na bramie nie wzrasta, co nie 
będzie najprawdopodobniej komplikowało życia Miastu w najbliższym roku.” 

 
 
Do projektów uchwał radni nie mieli innych pytań. Przewodniczący rady projekty 

uchwał oznaczone drukiem nr 932 i 933 poddał pod głosowanie. 
 
 
DRUK Nr 932  
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 571 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 
roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
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Uchwała Nr 882 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 

DRUK Nr 933 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 
2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Konina. 
    

Uchwała Nr 883 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
 

23.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej 
do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji 
w Koninie na rok 2015 (druk nr 962). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „W kolejnym punkcie porządku obrad mamy do 
podjęcia uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 
1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2015 – druk nr 962. 
Opinię do projektu uchwały przedstawi p. przewodniczący K. Lipiński.”  
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie 
komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie 9 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących 
się” od głosowania.”  
 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„To jedna z kolejnych uchwał około budżetowych, jakże ważna. Wiemy mniej więcej ile 
z budżetu potem bezpośrednio do naszego zakładu musimy dołożyć poza tym, co jest 
z wpływami z biletów.”  

 
 
Głos zabrał radny p. J. URBAŃSKI, cytuję: „Akurat ja generalnie wstrzymywałem się 

od głosu, ponieważ jak na poprzedniej sesji uchwalaliśmy obniżki cen biletów, to byłem 
pewien, że w następnej kolejności będzie uchwała o podwyższeniu dopłaty dowozu kilometra 
i się nie myliłem. Poprosiłem Pana dyrektora MZK o pewne informacje, które przesłał 
wszystkim radnym, mam nadzieję, że wszystkim radnym. Z tej informacji wynika, 
że w podwyżce, czy w planie finansowym na rok 2015 przewidział wzrost podatku od 
środków transportowych, od nieruchomości tego wzrostu nie ma. W związku z powyższym 
pytanie, czy nie byłaby koniczna kolejna kalkulacja dopłaty do jednego wozokilometra? 
To pytanie kieruję do Pana dyrektora MZK.”  

 
 
Głos zabrał wiceprzewodniczący p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „Przy okazji będę 

wdzięczny za ustosunkowanie się też do następującej kwestii. Mianowicie od jakiegoś czasu 
już funkcjonuje Karta Rodziny 3+ i wiemy, że ta Karta w jakimś stopniu Miasto nasze 
kosztuje, bo musi kosztować. Natomiast 95% właściwie wszystkich kosztów, to są koszty 
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ponoszone w związku z wykupem biletów dla osób, które korzystają z tej karty. Oczywiście 
wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że sposób naliczania jest ułomny tak to nazwę 
i w jakimś sensie można powiedzieć, że prawie 800 tys. zł jakby przekazujemy, jako 
dodatkową dotację. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że to nie są wszystkie pieniądze, bo na 
pewno część tych pieniędzy faktycznie jest spożytkowana przez osoby korzystające z Karty 
Rodziny 3+, natomiast będę prosił, będę namawiał do tego, ażebyśmy rzeczywiście usiedli 
kiedyś i faktycznie zastanowili się, w jaki sposób policzyć, ile naprawdę faktycznie kosztuje 
Karta Rodziny 3+. Śmiem twierdzić, że ta kwota, którą my przekazujemy w związku 
z realizacją tej karty jest wielokrotnie przekroczona. Wyjaśnialiśmy sobie jak to funkcjonuje. 
Właściwie zakłada się, liczy się wszystkie osoby, które mają takie uprawnienie, natomiast, 
kto korzysta z tego uprawnienia, to jest w tym momencie jakby niebrane pod uwagę, dlatego 
też rzeczą oczywistą jest, jeżeli zamawiamy usługę, to musimy za nią zapłacić, nie ma, co do 
tego jakby sprzeczności, natomiast chcemy płacić rzeczywiście tyle za usługę, ile ona jest 
warta.”  

 
 
Głos zabrał Dyrektor MZK p. M. PACHCIARZ, cytuję: „Odpowiadając na pytanie 

Pana radnego Urbańskiego, stwierdzę, że akurat tutaj niepodniesienie podatków od 
nieruchomości i podatków od transportu są to tak znikome kwoty, że oczywiście ten plan 
będzie zmieniony, ale generalnie plan zmieniamy i przedstawiamy oficjalną wersję końcową 
Panu prezydentowi po zatwierdzeniu budżetu miasta Konina, to jest już na początku stycznia 
każdego roku, bo jeszcze oprócz takich drobnych zmian, podatek od transportu to będzie 
kwota w granicach 1500 zł plus minus w stosunku do planu, który przedstawiłem Państwu 
radnym, to mamy jeszcze w planie założony inwestycyjny i dopiero my całkowity plan 
przedstawiamy po decyzji radnych odnośnie także inwestycji w MZK.  

Odpowiadając na zapytanie Pana radnego Chojnackiego, chciałem stwierdzić, że my 
przedstawiliśmy radnym kalkulację, ile kosztuje wprowadzenia Karty Rodziny 3 +, natomiast 
MZK nie otrzymuje rekompensaty żadnej do dnia dzisiejszego, bo nie ma takiej możliwości 
prawnej. Wszystkie ulgi i dopłaty do przejazdów bezpłatnych, ulgowych są zawarte w koszcie 
wozokilometra. Na dzień dzisiejszy prowadzimy po raz wtóry badania w autobusach, 
potrwają one jeszcze około dwóch miesięcy, żeby wyliczyć w miarę dokładnie rzeczywistą 
ilość osób korzystających z tej Karty 3+, natomiast w dalszym ciągu ta ilość będzie tylko 
orientacyjna.”  

 
 
Ponownie głos zabrał radny p. J. URBAŃSKI cytuję: „Jeszcze dopytam, o ten plan 

finansowy. Pan poruszył plan zakupów inwestycyjnych, że przewidujemy zakup 5 autobusów 
na rok 2015 za ponad 1 mln zł. Co to za autobusy są, 12 metrowe to wiemy, ale za taką 
cenę?”  

 
 
Odpowiadając p. M. PACHCIARZ – dyrektor MZK, cytuję: „Panie radny, plan 

zakupów inwestycyjnych to są że tak powiem założenia MZK. Im jeszcze daleko do realizacji 
przez radę miasta. Cena 5.250.000 zł za autobus 12 metrowy, to jest średnia cena rynkowa 
autobusu z silnikiem EURO 6. Ze względu na to, że jest EURO 6 wprowadzone po EURO 
5 podrożały w granicach 150-200 tys. zł. To jest cena brutto, bo taką cenę musimy podawać 
w planie.”  

 
 
Głos zabrał radny p. Mateusz CIEŚLAK, cytuję: „Panie dyrektorze jakby przeglądając 

materiały przesłane radnym po Komisji Infrastruktury zaciekawiła mnie pozycja projektu 
planowanych dochodów. Pierwsza pozycja grzywny, mandaty i inne kary w wysokości 
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prawie 10% przychodów w ogóle z biletów, czyli 750 tys. zł. Czy to znaczy, że ponad 10 % 
pasażerów jeździ na gapę, można takie wnioski wyciągać?”  

 
 
Odpowiedzi udzielił p. M. PACHCIARZ, cytuję: „Nie, absolutnie nie. Opłata 

dodatkowa, to nie jest kara, opłata dodatkowa za przejazd wynosi 150 zł, jeżeli klient zapłaci 
w ciągu 7 dni zmniejszamy do 90 zł, natomiast podstawowy bilet jest 2,80 zł, także tutaj tak 
nie można przełożyć.”  
 
 

Głos zabrał wiceprzewodniczący p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „Także oczywiście 
jestem świadomy, że nie ma jakiejś specjalnej puli wynikającej z prowadzenia, czy z obsługi 
Karty 3 +, natomiast oczywiście dowozu kilometra itd. ale nie o tym chcę mówić, nawet 
myślałem czy nie zaproponować następującego rozwiązania, bo Pan dyrektor mówi, że tak 
naprawdę nie jesteśmy w stanie policzyć ilości osób faktycznie korzystających z Karty 3+. 
Natomiast ja się zastanawiam, bo to jest pomysł, który w tym momencie się zrodził. 
Czy np. propozycja, aby te osoby mogły korzystać z 95 % upustu, czy obniżenie tej kwoty 
i wtedy rzeczywiście ten, kto przyjdzie zapłaci rzeczywiście niewielką kwotę i będziemy 
mieli faktyczny stan osób, którzy z tej ulgi korzystają. Oczywiście to jest jak już 
powiedziałem do głębszej dyskusji, natomiast wydaje mi się, że powinniśmy mimo wszystko 
dążyć do tego, żebyśmy urealnili koszty ponoszone w związku z realizacją Karty 3+. Ale to 
tak jak już powiedziałem, to jest dyskusja na pewnie potem.”     
 
  

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przewodniczący rady projekt 
uchwały oznaczony numerem druku 962 poddał pod głosowanie.” 
 
 

Wynikiem głosowania: 18 radnych „za”, 3 „wstrzymujących się” od głosowania - 
Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do 
kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2015. 
 

Uchwała Nr 884 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
 

24.  Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Konina: 
a) w rejonie ulicy Gajowej (druk nr 934), 
b) w rejonie ulicy Kazimierza Błaszaka (druk nr 935), 
c) – Nowy Dwór (druk nr 967). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przechodzimy teraz do bloku uchwał związanych 
z przystąpieniem do sporządzenia a następnie uchwalenia miejscowych planów dla trzech 
rejonów. Pierwszy dotyczy ul. Gajowej - druk nr 934, drugi dotyczy rejonu ulicy Błaszaka - 
druk nr 935 oraz rejonu Nowy Dwór - druk nr 967. Bardzo proszę o przedstawienie opinii do 
wszystkich trzech projektów uchwał przez p. przewodniczącego K. Lipińskiego.” 
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
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Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Pierwszy 
projekt uchwały - druk nr 934 został pozytywnie zaopiniowany 10 głosami „za” przy 1 głosie 
„przeciw”. Druk nr 935 obie komisje pozytywnie zaopiniowały 11 głosami „za”. Druk nr 967 
również obie komisje zaopiniowały 11 głosami „za”.” 

 
 
Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektami uchwał i powiedział, cytuję: 

„Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że my tylko otwieramy procedurę, a więc przystępujemy do 
sporządzenia planu, tutaj w tej uchwale nie przesądzamy niczego, dajemy szansę wszystkim 
zainteresowanym, którzy w tym rejonie mieszkają do zgłaszania swoich uwag, które potem 
są, bądź też nie, przyjmowane do danego projektu uchwały, który potem przyjmujemy tak jak 
będzie w kolejnym punkcie porządku obrad. Są to na razie uchwały techniczne wywołujące 
niejako przystąpienie do sporządzenia planu.” 

 
 
Do projektów uchwał radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady projekty uchwał 

oznaczone numerami druku 934, 935 i 967 poddał pod głosowanie. 
 

 
DRUK Nr  934 
 

Wynikiem głosowania: 20 radnych „za” 1 „wstrzymujący się” od głosowania - Rada 
Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Gajowej. 
 

Uchwała Nr 885 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
DRUK Nr 935 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Konina, w rejonie ulicy Kazimierza Błaszaka.  
 

Uchwała Nr 886 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
DRUK Nr 967 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Konina – Nowy Dwór. 
 

Uchwała Nr 887 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
 

25.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa (druk nr 966). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Ostatni projekt wiąże się z obecnym punktem 
dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 
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prawa – druk nr 966 i stąd wywołanie uchwały o przystąpieniu do zmian w planie. Opinię do 
tego projektu uchwały przedstawi p. K. Lipiński.” 
KOMISJA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY 
ZAGRANICZNEJ obradowała wspólnie z Komisją Finansów i Gospodarki Miejskiej. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie 
komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie 11 głosami „za”.” 
 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„To jest właśnie uchwała techniczna. Nasz poprzedni punkt był związany właśnie z naszym 
prawnym obowiązkiem, a więc odpowiadam na wezwanie do usunięcia prawa przystępując 
do zmian w planie.” 

 
 
Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady projekt uchwały 

oznaczony numerem druku 966 poddał pod głosowanie. 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

  
Uchwała Nr 888 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
 

26.  Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina: 
a) osiedle Wilków etap 2 (druk nr 936), 
b) - rejon ul. Przemysłowej – Gajowej (druk nr 957), 
c) - rejon ul. Dworcowej – Kolejowej (druk nr 958), 
d) dla wybranych obszarów, przy skrzyżowaniu ulic Szarych 

Szeregów i Jana Kilińskiego (druk nr 959), 
e) dla wybranych obszarów, przy ul. Jana Pawła II (druk nr 960). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przechodzimy teraz do bloku uchwał związanych 
z uchwaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla 
rejonów: osiedle Wilków etap 2 - druk nr 936, następnie rejon ul. Przemysłowej - Gajowej - 
druk nr 957, rejon ul. Dworcowej - Kolejowej - druk nr 958, dla wybranych obszarów, przy 
skrzyżowaniu ulic Szarych Szeregów i Jana Kilińskiego druk nr 959 oraz dla wybranych 
obszarów, przy ul. Jana Pawła II - druk nr 960. Dla pierwszego druku będzie autopoprawka, 
którą przedstawi Pani kierownik, ale najpierw opinię do wszystkich projektów uchwał 
przedstawi przewodniczący p. K. Lipiński.” 

 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: 
„Obie komisje projekt uchwały oznaczony numerem druku 936 zaopiniowały pozytywnie 
11 głosami „za”. Druk nr 957 komisje zaopiniowały pozytywnie 11 głosami „za”. Druk 
nr 958 został zaopiniowany pozytywnie 10 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
Druk nr 959 został zaopiniowany pozytywnie 11 głosami „za”. Druk nr 960 został 
pozytywnie zaopiniowany 11 głosami „za”.” 
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Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektami uchwał i poprosił 

o przedstawienie autopoprawki do druku nr 936 przez Kierownika Wydziału Urbanistyki 
i Architektury p. Małgorzatę Sztubę. 

 
 
Głos zabrała Kierownik Wydziału UA p. M. SZTUBA, cytuję: „Prosiłabym 

o dokonanie autopoprawek w tym projekcie uchwały. § 3 pkt 6 winien mieć brzmienie: 
oznaczone symbolem UN zamiast U/ZN - tereny przeznaczone dla usług nieuciążliwych 
z zielenią towarzyszącą. Zmieniamy symbolikę, żeby nie było niejasności i problemów 
z rozstrzygnięciem u Wojewody. To samo w § 4 w ust 2 pkt 2, czyli zmieniamy w granicach 
MN/U, U/MN zamiast U/ZP będzie 1.Un. Następnie w § 5 w pkt 11 lit. d będzie dla terenu 
1.Un - jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży, czyli część dalsza poza zmianą symbolu pozostaje ta sama. W § 18 ust. 1 też 
zmieniamy symbolikę 1.Un - obowiązuje przeznaczenie dla usług nieuciążliwych z zielenią 
towarzyszącą. W ust. 2 dla terenu 1.Un i ciąg dalszy pozostaje ten sam. W ust. 3 dla terenu 
1.Un ustala się następujące parametry i one zostają. W ust. 4 w granicach terenu 1.Un też ciąg 
dalszy zdania pozostaje. Także w załączniku graficznym, tam,  gdzie jest 1U/ZP zamieniamy 
go na 1.Un.” 

 
 
Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 
 
 
Do projektów uchwał radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady projekty uchwał 

oznaczone numerami druku 936, 957, 958, 959 i 960 poddał pod głosowanie. 
 

 
DRUK Nr 936 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Konina - osiedle Wilków etap 2. 

 
Uchwała Nr 889 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 
DRUK Nr 957 
 

Wynikiem głosowania: 20 radnych „za”, 1 „wstrzymujący się” od głosowania - Rada 
Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Konina – rejon ul. Przemysłowej – Gajowej. 
 

Uchwała Nr 890 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
DRUK Nr 958 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Konina – rejon ul. Dworcowej – Kolejowej. 
 

Uchwała Nr 891 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 



44 
 

 
DRUK Nr 959  
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Konina dla wybranych obszarów, przy skrzyżowaniu ulicy Szarych Szeregów i Jana 
Kili ńskiego. 

 
Uchwała Nr 892 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
DRUK Nr 960 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Konina dla wybranych obszarów, przy ul. Jana Pawła II. 
 

Uchwała Nr 893 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
 

27.  Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością 
gruntową (druk nr 939). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Możemy przejść do kolejnego punktu porządku obrad, 
a jest nim rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością 
gruntową zawarty w druku nr 939. Opinię do tego projektu uchwały przedstawi 
przewodniczący p. K. Lipiński.” 
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie 
komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie 9 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących 
się” od głosowania.” 
 
 
 Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„To jedna z uchwał z gatunku technicznych. W takich sytuacjach Miasto musi zapewnić 
dostęp do nieruchomości nawet tytułem ustanowienia służebności gruntowej.”  
 
 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady projekt uchwały 
oznaczony numerem druku 939 poddał pod głosowanie. 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową. 

  
Uchwała Nr 894 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 



45 
 

28.  Podjęcie uchwał w sprawie połączenia i ponownego podziału działek 
gruntu przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe: 
a) na osiedlu Grójec (druk nr 949), 
b) na osiedlu Wilków (druk nr 950), 
c) na osiedlu Wilków (druk nr 951). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku 
obrad, w którym mamy do podjęcia trzy uchwały w sprawie połączenia i ponownego podziału 
działek gruntu przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Są one zawarte w druku nr 
949 dla rejonu Grójec, druk nr 950 dla rejonu Wilków i kolejny druk nr 951 również dla 
rejonu Wilków. Bardzo proszę p. K. Lipińskiego o przedstawienie opinii do wszystkich trzech 
projektów uchwał.” 
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: 
„Druk nr 949 obie komisje zaopiniowały pozytywnie 10 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” od głosowania. Druk nr 950 obie komisje zaopiniowały pozytywnie 
11 głosami „za” i osiedle Wilków druk nr 951 też obie komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały 11 głosami „za”.” 
 
 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał i powiedział, 
cytuję: „Na pewno cenne są takie uchwały, które dają szansę na rozwój budownictwa 
mieszkaniowego, bo zależy nam na każdym, nie tylko wielorodzinnym, ale także 
jednorodzinnym, bo jeśli chcemy zatrzymać mieszkańców, to ważne są miejsca pracy, ale 
muszą mieć gdzie mieszkać, więc takie uchwały temu sprzyjają, żebyśmy mogli udostępnić 
mieszkańcom kolejne tereny pod budownictwo jednorodzinne.” 

 
 
Do projektów uchwał radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady projekty uchwał 

oznaczone numerami druku 949, 950 i 951 poddał pod głosowanie. 
 
 

DRUK Nr  949 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie połączenia i ponownego podziału działek gruntu przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Grójec. 
 

Uchwała Nr 895 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
DRUK Nr 950 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie połączenia i ponownego podziału działek gruntu przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Wilków. 

 
Uchwała Nr 896 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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DRUK Nr 951 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie połączenia i ponownego podziału działek gruntu przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Wilków. 
 

Uchwała Nr 897 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
 

29.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze 
darowizny oraz obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 
(druk nr 955). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „W kolejnym punkcie porządku obrad mamy do 
rozpatrzenia projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny oraz 
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową. Bardzo proszę p. K. Lipińskiego 
o przedstawienie opinii komisji wiodącej do tego projektu uchwały.” 
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie 
komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 9 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym 
się” od głosu.”  
 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„Temat, który wielokrotnie w naszej dyskusji się przewijał. To jest taka uchwała, która się 
finalizuje, a z czego wynika, myślę, że w dyskusji będzie można powiedzieć.”  
 

 
Głos zabrał wiceprzewodniczący, p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „Oczywiście ta uchwała 

jest konsekwencją uchwały, którą przyjęliśmy jakiś czas temu o likwidacji, właściwie 
przekazaniu budynku, który służył naszej oświacie. Chciałbym być dobrze zrozumiany, 
oczywiście nie mam nic przeciwko rozwojowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, jak 
najbardziej niech się rozwija pięknie itd. Natomiast oczywiście wiemy, że kompetencje 
poszczególnych samorządów różnią się i oczywiście do kompetencji samorządu 
wojewódzkiego należy utrzymanie tego typu uczelni. My powinniśmy przede wszystkim 
troszczyć się o szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne. Oczywiście, 
powinniśmy wspierać tego rodzaju placówki, ale to jest moje zdanie, nie kosztem jakości 
kształcenia w naszych szkołach. Nie wiem czy młodzież, a właściwie dorośli ludzie w PWSZ 
uczą się w godzinach wieczornych, myślę o godzinie 18.00, 19.00, natomiast w szkołach 
ponadgimnazjalnych z czymś takim mamy do czynienia. Nie chciałbym, żeby te dwie rzeczy 
stawiać, jako rzeczy stojące w opozycji, bo nie o to chodzi. Tu chodzi o kształcenie. 
Natomiast wydaje mi się, że w pierwszym rzędzie rzeczywiście powinniśmy zatroszczyć się 
o kształcenie na tym poziomie, to, za co mówiąc krótko, bierzemy pieniądze. Potem dopiero, 
jakby kształcenie wyższego rzędu, czyli kształcenie wyższe. To jest moja opinia, ja to 
wyrażałem znacznie wcześniej. W związku z tym jakby podtrzymuję i chciałbym uzasadnić 
jakby sposób swojego głosowania.”  
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Głos zabrał radny p. W. WANJAS, cytuję: „Pamiętamy, że w swoim czasie faktycznie 
ta uchwała wzbudzała wiele gorących dyskusji, natomiast cieszę się w tej chwili, 
że podjęliśmy taką uchwałę, nie cieszę się z tego, że podjęliśmy, cieszę się, 
że w konsekwencji podjęcia tej uchwały będą trzy podmioty mogły z tego skorzystać. Myślę, 
że i apeluję tutaj do Pana prezydenta, żeby tak się stało do końca, bo niejako będziemy zgodni 
z własnym sumieniem to, co żeśmy przyrzekali. Na pewno pierwszym podmiotem, który 
skorzysta na tym, to jest PWSZ i nie chcę polemizować z Panem Chojnackim, ale gdyby nie 
było wskazań takich, że słuchacze Wydziału Technicznego w Turku w 70 % to są mieszkańcy 
Konina, to byśmy nigdy takiej decyzji nie podjęli. Natomiast podjęliśmy tylko dlatego, 
że większość naszych mieszkańców musiała jeździć do Turku, a tu mamy obiekt.  

Druga sprawa, cieszę się również, że zostanie poprawiona infrastruktura sportowa 
Zespołu Szkół Budowlanych, dlatego, że jak pamiętamy tutaj z przekazów oświatowych, 
ta szkoła jest jedną z największych szkół ponadgimnazjalnych w Koninie. Mają taką salę 
gimnastyczną, jaką mają. Dostaną oprócz terenów, które mają sportowe, dostaną jeszcze 
tereny sportowe po Szkole Podstawowej Nr 5, na której myślę, że jak będą środki uda nam się 
również postawić drugą może nie salę, ale halę sportową, bo taka jest potrzeba.  

I trzecie chcę głównie podkreślić, obiecaliśmy, że wiemy, z jakimi problemami 
borykają się mieszkańcy tych czterech wieżowców 7, 9, 11, 13 plus mieszkańcy długich 
bloków czteropiętrowych 15, 19 z parkingami. Także pomimo, że robimy różne starania, 
bo w tym roku jak Państwo, którzy tam mieszkają się zorientowali również uzyskaliśmy 
12 miejsc parkingowych przy budynku Wyszyńskiego 9, 11, to jest ciągle za mało. Dlatego 
bardzo proszę, żebyśmy zgodnie z tym, co obiecaliśmy mieszkańcom, żebyśmy 
wygospodarowali tam przynajmniej 50-60 miejsc parkingowych z terenów, które obiecaliśmy 
kiedyś ludziom.”  

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Rzeczywiście Pan radny bardzo ładnie to ujął. Trzy 

podmioty mają szansę skorzystać, dodatkowo również mieszkańcy okolicznych bloków.”  
 
 
Głos zabrała radna p. M. KOSIŃSKA, cytuję: „Temat ten podnosiliśmy przy okazji 

uchwalania uchwały o likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 5. Już wtedy wyraziłam w tym 
temacie swoją opinię, że jednak mimo wszystko budynek powinien zostać w zasobie 
miejskim i że w pierwszej kolejności powinniśmy dbać, tak jak wcześniej mówił Pan 
przewodniczący Chojnacki, o przepełniony Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, 
o przepełniony Zespół Szkół Budowlanych, gdzie uczniowie uczą się na dwie zmiany do 
późnych godzin wieczornych i to jest naszym podstawowym obowiązkiem jako samorządu 
miejskiego i samorządu powiatowego. Tym sposobem oddajemy budynek w zupełnie inne 
ręce i on już nie będzie budynkiem miejskim i wydaje mi się, że nie jest to dobry pomysł.”  

 
  
Przewodniczący rady, cytuję: „Ja też dołączyłem się do dyskusji, ponieważ decyzją 

rady zostałem skierowany do PWSZ, jako członek konwentu, potem wybrano mnie 
przewodniczącym i jestem tam już drugą kadencję, stąd jestem najbliżej niejako tematu. Taki 
właśnie oto status prawny, jaki w tej uchwale jest nam proponowany wynika z tego, że jeśli 
uczelnia ma tam coś zrobić, a powinna zrobić, jeśli chce z tego korzystać, to musi uzyskać 
duże pieniądze na inwestycje i tylko taki status prawny, a nie inny daje jej legitymację do 
tego, żeby o takie środki się ubiegać. Oczywiście rzeczą prezydenta będzie, ażeby w akcie 
notarialnym interes Miasta zabezpieczyć, bo losy mogą być różne w przyszłości. Musimy 
zabezpieczyć los tego budynku tak, żeby on w każdej sytuacji, która by wskazywała na to, 
że niejako działanie statutowe się wyczerpuje mógł do nas powrócić, i to w akcie notarialnym 
Pan prezydent podpisując zabezpieczy, bo to jest rzecz ważna i dzisiaj wcześniej o tym 
dyskutowaliśmy i bardzo dobrze, bo rzeczywiście należy zachować tutaj czujność zawsze, ale 
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p. Wiesław Wanjas zwrócił uwagę na jedną rzecz, jeśli traktujemy tę uczelnie jak po części 
naszą, bo tak ją używamy od początku, to Miasto przeznaczyło obiekty pod jej powstanie. 
Miasto wspierało budowę centrum wykładowo – dydaktycznego, w tym my również 
mieszkańcy korzystamy na cele kulturalne zwłaszcza. To również kwestia konsolidacji, jeśli 
mówimy o przyszłości uczelni, to właśnie te trzy wydziały w bliskim sąsiedztwie dają szansę 
na to, że ta uczelnia będzie się rozwijać, a ten status powiem jeszcze raz prawny daje szansę 
na dobre laboratoria, bo to będzie kosztowało, a nowa perspektywa stwarza szanse na to, żeby 
po takie środki sięgnąć. Można mieć różne zdania na temat uczelni, ale zapewniam Państwa, 
że i zajęcia w PWSZ, bo są to trzy wydziały też trwają do późnych godzin nocnych, także 
uważam, że na pewno cel, któremu ma służyć ten budynek pozostaje ten sam. Służy on 
edukacji i to również naszym mieszkańcom, co by nie powiedzieć, zgadzam się 
z wypowiedzią Pana przewodniczącego, że ustawowym obowiązkiem dbania o kształcenie 
wyższe jest oczywiście samorząd województwa, bo to ustawa o samorządzie przewidziała.”  

 
 
Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Tutaj to, co powiem, na pewno potwierdzi 

kolega Piotr Korytkowski, iż kiedy dostaliśmy tę informację Panie prezydencie o takiej 
możliwości, to właśnie dopominałem się wręcz, aby ten budynek został w rękach Miasta, bo 
nie daj Boże kiedyś w przyszłości rozwiązania się PWSZ, majątek stracimy. Chciałbym się 
tylko upewnić, czy tą uchwałą na mocy darowizny jest to pewne, że tak będzie. Dlaczego? 
Gdyż na podstawie tej uchwały, aktu notarialnego, umowy darowizny PWSZ będzie mógł 
czynić nakłady. I teraz jest pytanie hipotetycznie, idę bardzo daleko w przód mam nadzieję, 
że może nigdy do tego nie dojdzie. Kiedyś ewentualnie te nakłady, jeżeli Miasto by miało 
ochotę odebrać, odzyskać z powrotem ten budynek zwrócić. Czy dobrze rozumuję? 
Bo wydaje mi się, że tak, bo ewentualnie będą inne zapisy, że np. na rzecz dysponowania 
przez PWSZ tym budynkiem, nieważne, jakie PWSZ poczyni nakłady, będzie to nadal we 
władaniu Miasta w przyszłości nawet po likwidacji PWSZ, bo to są dwie rożne rzeczy. 
Ja powiem więcej, próbowałem rozmawiać w poniedziałek po komisji z Panią notariusz i ona 
powiedziała, że jest to naprawdę zagmatwana sprawa, wiemy jak jest w Polsce, gdzie jest 
dwóch Polaków są trzy zdania, gdzie jest trzech prawników tych zdań jest pięć. I tu jest 
naprawdę bardzo ważna sprawa. Trzeba się temu naprawdę przyjrzeć.”  

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Rzeczywiście bardzo dobrze, że Państwo zwracacie 

uwagę na wszelkie aspekty sprawy i rzeczywiście to my, jako ten, który ewentualnie miałby 
taką darowiznę poczynić postawiłem warunki w akcie notarialnym.  To jest nasza strona 
i rzeczywiście Państwa wypowiedzi są bardzo ważne, bo prezydent, który będzie tą stroną 
umowy będzie obowiązany zadbać o to, żeby te zapisy wszystkie były. I rzeczywiście tu nie 
może być wątpliwości. W razie czego budynek do nas może wrócić, musi wrócić, ponieważ 
jak wiemy jest to zasób Miasta i ma służyć tym celom, do których przewidujemy i jeśli one 
się wyczerpią musi do nas wrócić.”  

 
 
Głos zabrał radny p. P. KORYTKOWSKI, cytuję: „Powiem w ten sposób, 

że rzeczywiście tutaj, jako Miasto powinniśmy w akcie notarialnym zawrzeć takie zapisy, 
które zagwarantują, że w przypadku, kiedy PWSZ nie realizowałaby swoich zadań 
statutowych w tym budynku czy też uległ rozwiązaniu, żeby ta substancja wróciła do Miasta. 
Natomiast rzeczywiście problematyczny jest zapis w takim przypadku, kiedy byśmy użyczyli 
PWSZ na prowadzenie tejże działalności edukacyjnej, naukowej, szkoleniowej, gdybyśmy 
przekazali taki budynek, bo tu jest problem ponoszenia nakładów na obcy środek trwały 
i w tym momencie nie byłoby możliwości rozwijania się PWSZ. Chciałem właśnie 
powiedzieć na temat rozwijania się PWSZ. Ja oczywiście wiem, że nie wynika tutaj wprost 
z ustawy o samorządzie gminnym czy też powiatowym, że to Miasto powinno dbać, wprost, 
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że jest to obowiązek w ramach zadań własnych o rozwój szkolnictwa wyższego, ale nie 
znaczy to, że właśnie o to dbać nie powinniśmy, gdyż właśnie moim zdaniem środowisko 
akademickie, studenci, naukowcy, nauczyciele akademiccy, którzy przebywają w danym 
mieście powodują to, że Miasto się rozwija. Jest to jeden z elementów miastotwórczych. 
Dbanie o środowisko akademickie powinno być również naszym celem, oczywiście 
niewynikającym wprost z ustawy, ale o to naprawdę powinniśmy dbać, gdyż Miasto wtedy 
będzie się rozwijało lepiej i życzę PWSZ, że po tym, jak zostaną mu przekazane te budynki, 
żeby rzeczywiście się rozwijał tak, ażeby ściągać tu do miasta ludzi, studentów, którzy będą 
się kształcili i którzy w tym mieście pozostaną.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Dopowiem proszę Państwa w Poznaniu z tego powodu, 

a więc studiowania przebywa czasowo w okresie roku akademickiego 100 tys. ludzi, więc 
oczywiście siłą rzeczy, jeśli będziemy mieć szansę na trzy wydziały, które mam nadzieję, 
będą się rozwijać, a z racji mojej obecności w konwencie, znam pomysły na kolejne kierunki, 
które na wydziale zamiejscowym, który był w Turku mają tu powstać, między innymi 
energetyka i kolejne, to jest szansa dla kolejnych studentów, którzy będą korzystali z różnych 
rzeczy, które w mieście są. Tak działa każde miasto akademickie, starajmy się do nich dojść, 
bo jest w jakiejś perspektywie plan w sytuacji zwijania się innych uczelni, co będzie miało 
miejsce. Nasza sobie radzi dobrze, nabór w tym roku taki sam jak był rok temu. To jest 
rzadkość proszę mi wierzyć. Uczelnie poznańskie nie mają takich wyników. Nasz PWSZ 
dzięki temu, że co roku uruchamiane są nowe kierunki, specjalności utrzymuje status quo, 
to jest naprawdę tytaniczna robota, ale świadczy o tym, że jest nowoczesne spojrzenie, bo 
dzisiaj inaczej się nie da. Jeśli wygaszamy pewne kierunki, musimy uruchamiać nowe, 
musimy być atrakcyjni. I to baza również czyni tę atrakcyjność tej uczelni.”  

 
 
Głos zabrał radny p. R. BIAŁKOWSKI, cytuję: „Ja też chcę uzasadnić swoją decyzję 

jak będę głosował. Głosowałem przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 5. Dziękuję 
bardzo.”  

 
 
Głos zabrał radny p. K. SZADKOWSKI, cytuję: „Jesteśmy w trakcie kampanii 

wyborczej i w zasadzie nie znam żadnego kandydata i na radnego i na prezydenta, który by 
nie mówił o bezrobociu, i który by nie mówił o tym, że nasze miasto ma się rozwijać. Właśnie 
uchwała, którą za chwileczkę podejmiemy, przyczynia się do tego, żeby walczyć 
z bezrobociem w naszym mieście, dać szansę młodemu pokoleniowi na to, żeby nie musiało 
wyjeżdżać studiować do Wrocławia, do Poznania, ale żeby zostać tutaj w Koninie. Ja bardzo, 
bardzo się cieszę z tej uchwały, mam nadzieję, że jak sama nazwa wskazuje państwowa 
instytucja PWSZ będzie nadal się rozwijać w takim tempie, jak robi to dotychczas, a nasi 
młodzi ludzie pozostaną tu w Koninie. O tym, że zapotrzebowanie na kierunki techniczne są, 
to nikomu nie trzeba tłumaczyć. Bardzo się cieszę i namawiam tych, którzy jeszcze się 
zastanawiają, żeby zagłosowali za podjęciem właśnie tej uchwały.”  

 
 
Głos zabrał prezydent miasta p. J. NOWICKI, cytuję: „Być może rozwój naszej 

PWSZ w Koninie jest solą w oku kogoś, ale nie sądzę, żeby dotyczyło to osób obecnych na 
tej sali. Chciałbym podkreślić, że od początku powstania PWSZ Miasto bardzo aktywnie 
wspierało tę uczelnię i dziś reprezentowany poziom jest między innymi efektem tego 
współdziałania miasta ze szkołą. Fakt, że dwa lata temu zostało podpisane porozumienie 
między miastem Konin a PWSZ, co do ustalania kierunków kształcenia zgodnie z interesem 
Miasta i zapotrzebowaniem, które będzie artykułowane przez Miasto, jest również, jak sądzę 
dokumentem fundamentalnym wypełnianym przez PWSZ i warto Wysoka Rado o tym 
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pamiętać. Ta decyzja, którą mam nadzieję za chwilę Wysoka Rada podejmie, ona bardzo 
wzmocni PWSZ i nie chodzi tu wcale o wzmocnienie rzeczowe, majątkowe, o samą 
substancję, ale przede wszystkim ta decyzja ratuje kierunki techniczne, które będąc poza 
terenem naszego miasta, krótko mówiąc przestały się rozwijać, a nawet groził tutaj zupełny 
uwiąd tych kierunków. My, jako Miasto jesteśmy zainteresowani, żeby techniczne kierunki 
kształcenia w naszej konińskiej PWSZ, żeby one się rozwijały. Ta baza stwarza podstawowe 
warunki, do tego by, tak właśnie było.  

Chciałbym powiedzieć Panu przewodniczącemu Chojnackiemu, że PWSZ nie podlega 
w żadnej mierze Wojewodzie. PWSZ dla niej organem jest Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. I oczywiście przed podjęciem tej propozycji uchwały analizowaliśmy, jaka 
powinna być forma władania nieruchomością, którą przekaże Miasto PWSZ, bowiem to 
będzie bardzo ważne dla PWSZ. Wcześniej rozważane przez nas propozycje, one były być 
może bardziej miękkie, ale niestety zamykały możliwość pozyskania przez władze tej uczelni 
środków od Ministra, który jest organem dla PWSZ, bowiem przy każdym innym sposobie 
władania tym obiektem nikt nie wyasygnuje środków na jego ewentualne doposażenie 
i rozwój, bowiem prawo na to po prostu nie pozwala. Stąd ta propozycja uchwały 
i podkreślam to, co mówił Pan radny Wanjas, że trzy podmioty są uwzględnione w tym 
modelu, o którym mówimy. Po pierwsze PWSZ jest beneficjentem, ale także ZSB i także 
będą mieszkańcy, bowiem budowa tego parkingu jest absolutnie realna i jest w naszych 
zamierzeniach. 

Ważne jest i chciałbym Państwu radnym podziękować za te wypowiedzi, 
w szczególności Panu przewodniczącemu Zbigniewowi Winczewskiemu, który wcześniej 
zgłosił swoje obawy, bo być może to były tylko obawy, a nie zastrzeżenia. Dla nas jest 
ważne, żeby ten majątek, który zostanie przekazany we władanie PWSZ służył temu celowi, 
dla którego zostanie przekazany. Oczywiście dziś trudno przewidzieć, jaki będzie los tej 
uczelni i dlatego chciałbym zapewnić Pana przewodniczącego, Wysoką Radę, że w akcie 
notarialnym, który będzie podstawowym dokumentem będą dwa istotne zapisy. Pierwszy, ten 
dotyczący funkcji, jaką będzie spełniać w PWSZ ten obiekt, a więc musi być przeznaczony na 
cele naukowe i dydaktyczne. I drugi, to jest warunek taki, że obiekt ten może być tylko 
w dyspozycji PWSZ i nie może być cedowany na osoby trzecie, a więc może być tylko we 
władaniu PWSZ, co będzie zabezpieczało przed ewentualnym przekazaniem go na rzecz 
innych podmiotów, czy udostępnienia innym podmiotom, które ogólnie określę, jako 
niepubliczne. Oczywiście, jeżeli te warunki nie będą spełnione, to wówczas budynek ten 
wróci z powrotem do miasta i zazwyczaj jest taki rutynowy zapis, że będzie obowiązek 
zwrotu tego budynku w stanie niepogorszonym, w jakim on został przekazany. I to tyle Panie 
przewodniczący, Wysoka Rado, natomiast, co do przepełnia w naszych szkołach konińskich 
i tego argumentu, którego użyła Pani radna Monika Kosińska bardzo proszę, żeby 
wypowiedział się prezydent Sławomir Lorek.”  

 
 
Głos zabrał z-ca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Rekrutacja, która jest prowadzona 

od kilku lat w naszym mieście, rekrutacja przy pomocy sytemu elektronicznego do szkół 
ponadgimnazjalnych pokazuje, że niż demograficzny mamy na etapie szkół 
ponadgimnazjalnych. Ja sam kiedyś w 2002 roku szkołę dwuzmianową zrobiłem szkołą 
jednozmianową, dotyczyło to akurat II Liceum Ogólnokształcącego. Natomiast w tej chwili 
dyrektorzy, a przypomnę, że kształcenie ponadgimnazjalne, mówimy tu o liceach 
ogólnokształcących i zespołach szkół, które mają kształcenie zawodowe, w zasadniczych 
szkołach zawodowych i w technikum, to jest kształcenie dzisiaj trzy, w przypadku technikum 
czteroletnie. Dyrektorzy sami zauważyli, że liczba oddziałów jest mniejsza o około 20, 30 %. 
Ja prowadziłem rozmowy i z dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych i dyrektorem Zespołu 
Szkół Górniczo-Energetycznych i informacje, które uzyskałem, oni chcą obniżyć czas 
ostatnich zajęć, które się odbywają. Natomiast nie są zainteresowani wprowadzeniem typowo 
jednej zmianowości, bo chodzi o lepsze wykorzystanie specjalistycznych pracowni. 
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Pracownia do przedmiotów zawodowych, w tej chwili akurat ZSGE złożył na 
zapotrzebowanie na stworzenie pracowni do energii odnawialnej, bo chciałby być ośrodkiem 
egzaminacyjnym, może na szczeblu właśnie całej Wielkopolski i stworzenie takiej pracowni, 
to również jest racjonalne wykorzystanie tej pracowni. ZSB nie tyle jest zainteresowany salą 
gimnastyczną, ile jest zainteresowany postawieniem hali produkcyjnej. Takiej hali, gdzie 
będzie można zorganizować ośrodek egzaminacyjny i pracownie specjalistyczne w zawodach 
budowlanych. To jest zapotrzebowanie i liczę na to, że w projekcie budżetu na 2015 rok 
zapotrzebowania tych szkół się pojawią.  

Gdy chodzi o likwidację Szkoły Podstawowej nr 5, to ja myślę, że wszystkie 
elementy, które się pojawiły w dyskusjach na sesji, spotkaniach i rozpoczęcie roku szkolnego 
1 września pokazało, że zarówno Szkoła Podstawowa nr 8, jak i Szkoła Podstawowa nr 3 
w pełni stanęła na wysokości i przygotowały trudny proces likwidacji i przejęcia tak mówiąc 
kolokwialnie wchłonięcia i dzieci i nauczycieli. I dzisiaj te szkoły funkcjonują. Ja w tych 
szkołach jestem. Szkoła Podstawowa nr 3 i 8 to są dzisiaj szkoły, gdzie tak naprawdę nie 
mówi się już dzisiaj, że są to dzieci, że szkoły zlikwidowanej, tylko, że jest to społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 8 i 3.”  

 
 
Głos zabrała radna p. M. KOSIŃSKA, cytuję: „Porządkując swoje myśli, bo może nie 

do końca zostałam zrozumiana. Na pewno rozwój PWSZ jest istotnym elementem rozwoju 
miasta i to nie ulega żadnej wątpliwości i wszystkim nam na tym zależy. Troska o majątek 
Miasta jest czymś innym tutaj. Nie dalej jak wczoraj rozmawialiśmy na Komisji Edukacji 
i Kultury o tym, że w szkołach ponadgimnazjalnych zauważa się trend zwiększonej ilości 
naborów do techników i to jest trend ogólnopolski po tym boomie, który mieliśmy kilka lat 
temu, gdzie odchodziło się od szkolenia zawodowego i wszystkie dzieci po ukończeniu 
szkoły gimnazjalnej chciały iść do liceum ogólnokształcącego. Mamy teraz jednak powrót, 
zresztą jest to dobry kierunek do kształcenia zawodowego i do kształcenia w technikach. Tym 
bardziej wydaje mi się, że te szkoły, jeśli chodzi o ZSGE czy ZSB pomimo tego, że jest 
zauważalny niż demograficzny będą miały nabory na tych samych poziomach, a może 
wyższych właśnie do tych samych klas, które będą kształciły w nowych specjalistycznych 
kierunkach, chociażby energii odnawialnej, stąd myśl o tym, żeby dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych zabezpieczyć miejsce, w których ta młodzież będzie się kształciła w jak 
najlepszych warunkach, natomiast to nie stoi w opozycji do tego, że wspieramy również 
rozwój PWSZ. Martwimy się tylko o to, jako radne i radni, aby substancja miejska, żeby się 
nie uszczuplała.”     
 
 
 Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały 
oznaczony numerem druku 955 poddał pod głosowanie. 
 
 

Wynikiem głosowania: 17 radnych „za”, 3 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” od 
głosowania - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości w drodze 
darowizny oraz obciążenia nieruchomości służebnością gruntową. 
 

Uchwała Nr 898 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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30.  Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zbycia nieruchomości (druki nr 937, 938), 
b) nabycia nieruchomości (druk nr 948). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu porządku 
obrad, w którym mamy do rozpatrzenia trzy projekty uchwał gruntowych. Dwa projekty – 
druk nr 937 i 938 dotyczą uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i jeden projekt uchwały 
dotyczący nabycia nieruchomości - druk nr 948. Opinię do wszystkich trzech projektów 
uchwał przedstawi Pan przewodniczący K. Lipiński.” 
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: 
„Druk nr 937, 938 obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał 10 głosami „za”. 
Druk nr 948 obie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały 10 głosami „za”.” 
 
 
 Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 
 
 

Głos zabrał radny p. Mateusz CIEŚLAK, cytuję: „Panie prezydencie mam pytanie do 
druku nr 937, to jest projektu uchwały związanego ze zbyciem nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej. Chciałem się zapytać, czy właściciele sąsiednich działek byli 
poinformowani o tego typu zbyciu i nie zgłaszali żadnych uwag, bo jak wiemy w przypadku 
tego typu uchwał jest dosyć istotne, żeby była przejrzystość działań.” 
 
 

Odpowiedzi udzielił p. T. JAKUBEK – Kierownik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, cytuję: „Oczywiście pytaliśmy sąsiadów. Nie byli zainteresowani, stąd 
też projekt uchwały w takim brzmieniu jak obecnie.” 

 
 
Głos zabrał radny p. T. PIGUŁA, cytuję: „Ja mam prośbę do Pana kierownika jak już 

był przy głosie, czy już jest wszystko uregulowane, jeśli chodzi o drogę Konwaliową, Rolną, 
Malwową, bo tam był taki klin.” 

 
 
Kierownik Wydziału GN p. T. JAKUBEK poinformował, że już jest wszystko 

uregulowane.” 
 
 
 Do projektów uchwał radni nie mieli innych pytań. Przewodniczący rady projekty 
uchwał oznaczone numerami druków 937, 938 i 948 poddał pod głosowanie.  
 
 
DRUK Nr  937 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości – obręb Przydziałki. 
 

Uchwała Nr 899 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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DRUK Nr  938 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości – obręb Starówka. 

 
Uchwała Nr 900 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
DRUK Nr  948 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości – obręb Starówka. 
 

Uchwała Nr 901 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
 

31.  Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2015 rok 
(druk nr 947). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym 
rozpatrzymy projekt uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla miasta Konina na 2015 rok. Druk nr 947 był przedmiotem obrad komisji 
i w tym punkcie wiodącą jest Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych, której 
wiceprzewodniczącego proszę o przedstawienie opinii.” 
  
KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH obradowała wspólnie 
z Komisją Edukacji i Kultury oraz Komisją Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw 
Młodzieży. Przedstawiając opinię wiceprzewodniczący komisji p. R. BIAŁKOWSKI 
powiedział, cytuję: „Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 5 głosami „za”.”  
 
  

Głos zabrał radny p. K. SZADKOWSKI, cytuję: „Członkowie Komisji 
Praworządności i Porządku Publicznego na swoim posiedzeniu pozytywnie ocenili projekt 
uchwały. Jednocześnie korzystając z okazji powtórzę słowa podziękowania dla wydziału Pani 
kierownik Goj jak i również Pani dyrektor Kwaśniewskiej, za duże zaangażowanie w pracę, 
które wkładają w pracę na ulicy, jeśli można tak powiedzieć, w pracę bezpośrednio z ludźmi, 
tych spraw jest coraz więcej. To nie jest łatwa praca, ja nie wiem, z czym Panom radnym się 
kojarzy, ale w każdym bądź razie serdeczne słowa uznania i podziękowania za 
zaangażowanie i pracę.”  
 

 
Przewodniczący rady, cytuję: „Ja do tych podziękowań oczywiście się przyłączam. 

Chyba jednak nie myliłem się, czy Pan Ryszard Białkowski od siebie chce, proszę o skinienie 
głową.”  
 

 
Głos zabrał radny p. R. BIAŁKOWSKI, cytuję: „Ja mam po prostu pytanie dotyczące 

picia alkoholu przez młodzież. Wśród osób zagrożonych nałogiem wzrasta liczba dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych w młodym wieku. W ostatnich latach obniżył się wiek inicjacji 
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alkoholowej. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest picie nastoletnich dziewcząt. 
W Państwowej Agencji Rozwoju Problemów Alkoholowych podaje się, że do picia napojów 
alkoholowych przyznaje się 92% uczniów trzecich klas gimnazjów i ponad 96% uczniów klas 
drugich szkół ponadgimnazjalnych, natomiast do picia w czasie ostatniego roku przyznało się 
niemal 50% 15 latków. 58 % chłopców i 40% dziewcząt, ponad 60% 17 latków, 74% 
chłopców i 54% dziewcząt. Ja tu mam pytanie do Pani kierownik, żeby nam po prostu 
przybliżyła, co robimy w tej sprawie, żeby można było obniżyć tę sytuację, która zaistniała? 
Czy można prosić o głos Pani kierownik?”  
 

 
Przewodniczący rady, cytuję: „Panie radny odpowiedź jest prosta. Wychowanie 

w rodzinie, po prostu życie. Rodzice muszą wychowywać swoje dzieci odpowiedzialne. 
Smutne to jest, ale Pan radny Białkowski ma rację, niestety. Ja mogę tylko potwierdzić, że do 
oddziału, na którym pracuję, a jest to oddział z pacjentami do 18 roku życia, już nie jest 
rzadkością, że nie trafiają tylko chłopcy, ale właśnie dziewczynki nastoletnie w stanie 
upojenia alkoholowego, to jest bardzo smutne, niestety, a ja potwierdzam to.”  

 
 
Głos zabrała kierownik Wydziału Spraw Społecznych p. W. GOJ, cytuję: „Ja myślę, 

że problemem w ogóle jest to, że rośnie spożycie alkoholu w Polsce w ostatnich latach znów. 
Wedle różnych danych w 2013 roku już mieliśmy powyżej 10% czystego alkoholu etylowego 
na statystyczną głowę, na statystycznego Polaka od niemowlaka do staruszka. Młodzież 
wiemy, wiek inicjacji alkoholowej obniża się od lat 90. Ja może powiem, co my robimy 
w ramach programu, żeby temu przeciwdziałać, bo szkoły mają obowiązek uchwalać, 
realizować programy profilaktyczno-wychowawcze opiniowane przez radę rodziców. I każda 
szkoła tego rodzaju działania podejmuje. My w ramach programu, który przedkładamy dzisiaj 
staramy się realizować, wczoraj troszkę mówiłam na komisji, rekomendowane programy 
profilaktyczne. Konin jest miastem wśród tylko 200 samorządów, który realizował 
w ostatnich latach trzy rekomendowane programy profilaktyczne, czyli takie długofalowe, 
mierzalne z ewaluacją, skierowane do dzieci, nauczycieli, rodziców. To jest szkolna 
interwencja profilaktyczna, którą w tym roku realizujemy na poziomie gimnazjów. Będziemy 
ją realizować również w przyszłym roku. W ogóle realizujmy ją od kilku lat na różnym 
poziomie szkół. To jest szkoła dla rodziców i ich wychowawców. Program skierowany jak 
sama nazwa mówi do rodziców. Bywa, że różne instytucje kontrolne zastanawiają się, cóż to 
jest za profilaktyka. Czasem miewam problem, by wytłumaczyć, że praca z rodzicami, to jest 
najlepsza profilaktyka. Jeżeli rodzic dobrze wychowuje swoje dziecko ryzyko uzależnienia 
maleje.  

Kilka lat temu realizowaliśmy program również rekomendowany „Przyjaciele 
Zipiego” się nazywał. To był program, który dotyczył, co ciekawe dzieci w przedszkolu, ale 
już wtedy można robić profilaktykę, bo profilaktyka uzależnienia, to jest wyposażanie 
młodych ludzi w różne ważne życiowe umiejętności. W tym roku w grudniu chcemy czwarty 
z tych rekomendowanych programów, który się nazywa „Epsilon” jakby przetestować na 
terenie miasta Konina. Jest już szkoła, która zgodziła się u siebie to robić. Program będzie 
realizowany z jedną klasą młodych ludzi. Edukować przy okazji się będą pedagodzy 
z różnych szkół. Wyrazili również zainteresowanie psycholodzy z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej i chcielibyśmy ten program wdrażać w przyszłym roku. Nie wiem, szkolimy 
sprzedawców od kilku lat, ponieważ nie zgłaszali nam się, sprzedawcy napoi alkoholowych, 
którzy sprzedają też alkohol nieletnim. Niewielu nam się zgłaszało zapraszanych tutaj 
i w minionym roku zrobiliśmy szkolenie w sklepach po prostu i przeszkoliliśmy ponad 90% 
sprzedawców napojów alkoholowych. Mamy pomysł, żeby w przyszłym roku zrobić jeszcze 
jedno takie działanie. Nie chciałabym tutaj szczegółów zdradzać, ale myślę, że pomysł bardzo 
dobry, połączony z taką kampanią do dorosłych, bo to często dorośli, ojciec mówi, a napij się 
ze mną piwa w domu, lepiej będzie jak wypijesz tu ze mną. Każde picie alkoholu przed 
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18 rokiem życia, każde używanie jest nadużywaniem. I chcemy, żeby ten przekaz mocno 
poszedł także do dorosłych i do wszystkich dorosłych, nie tylko do rodziców, ale i do 
sprzedawców.”  

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Rzeczywiście program mamy znakomity. Tutaj jak Pan 

przewodniczący powiedział, dziękujemy za tę pracę ogromną. To, co robi wydział we 
współpracy z MOPR i organizacjami pozarządowymi, które prowadzą świetlice jest 
znakomity. Tylko oczywiście nie zastąpi to wychowania w rodzinie. Wzoru, jaki dają rodzice 
i to, co mi się zawsze co roku podoba, co mówi Pan Tadeusz Piguła zachęcanie młodzieży do 
sportu, bo to jest szansa, gdzie kształtuje się twardy charakter. Oczywiście na jedną rzecz nie 
mamy wpływu specjalnie, to znaczy dzisiaj dużo większą, łatwą dostępność do alkoholu, 
wszelkiej maści i procentów, itd. więc apelujmy do rodziców, bo to oni muszą pokazać i dać 
przykład swoim dzieciom tak naprawdę. Dziękuję bardzo Pani kierownik za wystąpienie.”  

 
 
Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Ja bardzo krótko do tego, co powiedziała Pani 

kierownik W. Goj. Nieważne, jakie programy będziemy tworzyć, to nic nie da. Dlaczego? 
Z praktyki, ja również prowadzę małą działalność gospodarczą i powiem szczerze nie 
sprzedajemy alkoholu młodzieży. I zobaczcie Państwo, w czym jest problem, przychodzą 
rodzice, którzy wysłali to dziecko po zakup alkoholu i moje panie jeszcze kolokwialnie 
powiem „opieprzają”. Tu jest właśnie problem. Problem jest w domach, że rodzice nie mają 
kontroli nad swoimi dziećmi. Jest pęd za pieniędzmi, jest pęd za pracą. Zdobycie jakiś 
środków finansowych na życie, a nie ma kontroli nad swoimi dziećmi i niestety taka sytuacja 
jest w całej Polsce. Dobrze, że ten program jest, ale mówię wszystko zaczyna się i wynosi 
z domu.”  

 
 
Głos zabrał radny p. M. SYPNIEWSKI, cytuję: „Dobrze, że Pan radny Sidor dodał, 

że ten program jest, bo w myśl zasady, że się nic nie da zrobić, to powinniśmy nic nie robić. 
Mamy strategię, którą za chwileczkę będziemy dyskutowali, mamy program i to są 
dokumenty i działania, które mają na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa, żeby nasi 
najmłodsi obywatele i młodzież nie sięgała po alkohol zbyt wcześnie i żeby tego alkoholu nie 
nadużywała. I całe spectrum, które jest zawarte w tych programach czy w strategiach jest 
potrzebne, bo bez tego będziemy cały czas pogrążali się w jeszcze gorszej sytuacji.”                         
 
 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przewodniczący rady projekt 
uchwały oznaczony numerem druku 947 poddał pod głosowanie.  
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
miasta Konina na 2015 rok. 
 

Uchwała Nr 902 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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32.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania 
problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015 – 2025 
(druk nr 925). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, 
w którym rozpatrzymy projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania 
problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015 – 2025 zawarty w druku nr 925. 
Proszę komisję wiodącą o przedstawienie opinii do projektu uchwały.” 
 
KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH obradowała wspólnie 
z Komisją Edukacji i Kultury oraz Komisją Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw 
Młodzieży. Przedstawiając opinię wiceprzewodniczący komisji p. R. BIAŁKOWSKI 
powiedział, cytuję: „Komisja projekt zaopiniowała pozytywnie 5 głosami „za”.”  
 

 
Głos zabrał radny p. K. SZADKOWSKI, cytuję: „Projekt uchwały druk nr 925 został 

zaopiniowany przez Komisję Praworządności i Porządku Publicznego pozytywnie 4 głosami 
„za”, bez głosów „przeciwnych” i wstrzymujących się”. Ja tylko chciałbym dodać do tych 
wcześniejszych wypowiedzi, dawajmy jak najwięcej alternatywy dla młodzieży, żeby mogła 
spędzać swój wolny czas, bo czasami nie wystarczają rodzice, ale alternatywa, żeby ta 
młodzież zagospodarowała swój czas i sądzę, że tego problemu my nigdy nie zlikwidujemy, 
ale na pewno w dużym stopniu zmniejszymy.”  
 

 
Głos zabrał radny p R. BIAŁKOWSKI, cytuję: „Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych na lata 2015-2025 to jest 10 lat po prostu, które będą nam towarzyszyły, 
żebyśmy mogli te problemy rozwiązywać, dlatego ja bym poprosił o przybliżenie tej strategii 
Panią dyrektor Kwaśniewską.”  
 

 
Przewodniczący rady, cytuje: „Panie radny powiem tak, może spokojnie, opanujemy 

emocje. Po to Państwo radni dokument otrzymali, że mogą go wzdłuż i wszerz w poprzek 
przeanalizować. Dokument jest ogromny, powiem więcej, oczywiście bardzo dużej wagi 
Panie radny, ale temu służą komisje. Tutaj mamy zapytać się, jakie mamy wątpliwości, 
pewne wnioski wypowiedzieć warto, ale umówmy się, że nie będziemy tu wiosłować, ale jeśli 
Pan radny Ryszard Białkowski chciałby zwrócić uwagę na konkretne zapisy, to ja bardzo 
chętnie posłucham. Na pewno warto jeszcze powiedzieć parę zdań, jak duży jest to dokument, 
ponieważ my już mieliśmy go wcześniej. Kontynuacja programu, dotyczący całej skali 
problemów społecznych, a jak duża jest to skala, sami Państwo macie świadomość, co roku 
procesując nad budżetem sami wiecie, problemy oświatowo-społeczne to jest pula 60 % 
środków. Pan prezydent myślę, że tutaj dopomoże w tej sprawie.”  
 
 

Głos zabrał prezydent miasta p. J. NOWICKI, cytuję: „Bardzo proszę o udzielenie 
głosu Pani dyrektor Annie Kwaśniewskiej, która powie o pewnych zasadniczych zawartych 
zapisach w tym programie, co jak sądzę zadowoli Pana radnego Białkowskiego.”  
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Niech się tak stanie. Zapraszam Panią dyrektor do 
mikrofonu.” 
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Głos zabrała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie p. A. KWAŚNIEWSKA, 
cytuję: „Ja powiem bardzo króciusieńko. Opracowanie strategii, to nie tylko wymóg 
przepisów prawa, ale także wymóg dzisiejszych czasów, przede wszystkim z dwóch 
względów. Po pierwsze jest to możliwość pozyskiwania środków finansowych w ramach 
konkursów, jak również z Unii Europejskiej. Nie tylko przez MOPR, który od wielu lat 
również to czyni, ale przez wszystkie podmioty zajmujące się tą problematyką.  

Następna ważna kwestia to jest to, żeby mówić o problemach społecznych, to przede 
wszystkim należy zapoznać się z udziałem podmiotów, które są zaangażowane 
w rozwiązywanie problemów społecznych, czyli strategia jest oparta na badaniach 
ankietowych około tysiąca badań ankietowych przeprowadzono wśród osób, których ta 
problematyka dotyczy. Jest tutaj również zawartość materiałów źródłowych nie tylko MOPR, 
ale również organizacji pozarządowych, Urzędu Miejskiego, innych instytucji. Jest określone 
sześć głównych obszarów, które są analitycznie zdiagnozowane i określone w nich problemy. 
I teraz każdy z mieszkańców Konina i każdy podmiot pracujący w tym obszarze doskonale 
może znaleźć swoje miejsce, w którym znajduje się i w którym chciałby te problemy 
rozwiązywać. Strategia zawiera również misje i wizje na 10 lat. Zawiera słabe i mocne strony. 
Zawiera szanse i zagrożenia. Jest to również coś, co tę strategię myślę różni od pozostałych 
wielu strategii. Jest to strategia opracowywana bez udziału jakiejkolwiek firmy zewnętrznej. 
Robiliśmy to my - pracownicy MOPR z dużym zaangażowaniem również wydziałów Urzędu 
Miejskiego, organizacji pozarządowych i innych instytucji, które są tutaj wszystkie 
wymienione. Ta strategia nie zawiera tylko rozwiązywania problemów społecznych, ale jest 
oparta przede wszystkim o wskazania na działania profilaktyczne i edukacyjne. Podczas pracy 
w tej strategii również były prowadzone konsultacje z wieloma organizacjami i instytucjami. 
Konsultacja była również na tej sali oraz również na bieżąco w konsultacji na temat tego, 
co się dzieje. W tej strategii uczestniczył Pan prezydent Józef Nowicki i Pan prezydent 
Sławomir Lorek.”  
 
 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „Pozwolę sobie 
w zastępstwie Pana przewodniczącego przewodniczyć dalej naszemu posiedzeniu. Szanowni 
Państwo, jeśli mógłbym sobie pozwolić na krótki komentarz. Rzeczywiście strategia 
rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina powinna zawierać wszystkie 
pomysły na to, żeby ludziom w naszym mieście żyło się lepiej. W związku z tym tak 
naprawdę ekonomia, finanse, środowisko itd., to wszystko tak prawdę mówiąc powinno być 
uwzględnione w tym raporcie i jest. Dlatego też oczywiście dokument bardzo obszerny 
i tematycznie bardzo różnorodny.”  
 
 
 Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Wiceprzewodniczący rady projekt 
uchwały oznaczony numerem druku 925 poddał pod głosowanie.” 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina  
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych 
mieszkańców Konina na lata 2015 – 2025. 
 

Uchwała Nr 903 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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33.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 752 Rady Miasta Konina 
z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie określenia wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadających na realizację zadań w mieście Koninie w 2014 roku 
(druk nr 926). 

 
 

Przewodniczący rady p. W. STEINKE przejmując prowadzenie obrad powiedział, 
cytuję: „Możemy przejść do kolejnego punktu porządku obrad, a jest nim podjęcie uchwały 
zmieniającej Uchwałę Nr 752 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie 
określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w mieście Koninie w 2014 roku – 
druk nr 926. Opinię komisji wiodącej w tej sprawie przedstawi p. R. Białkowski.  

 
KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH obradowała wspólnie 
z Komisją Edukacji i Kultury oraz Komisją Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw 
Młodzieży. Przedstawiając opinię wiceprzewodniczący komisji p. R. BIAŁKOWSKI 
powiedział, cytuję: „Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 5 głosami „za”.” 
 
 
 Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„Jest to uchwała techniczna. Państwo wiecie, że w ciągu roku zmieniamy ją parokrotnie, bo to 
zależy od tego, jak wnioski spływają do MOPR. Kwoty mniej więcej na te zadania są 
przewidziane, ale chodzi o to, żeby maksymalnie wykorzystać środki i to beneficjenci 
decydują o tym, jak je potem przesuwamy, żeby było można do końca je wykorzystać, 
dlatego takie uchwały podejmujemy.” 
 
 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady projekt uchwały 
oznaczony numerem druku nr 926 poddał pod głosowanie.” 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 752 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2014 roku 
w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w mieście Koninie w 2014 roku. 
 

Uchwała Nr 904 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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34.  Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie na 2015 rok (druk nr 923), 

b) Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina 
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie na lata 2015 -2019 (druk nr 924). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, 
w którym mamy do rozpatrzenia dwa projekty uchwał. Jeden dotyczy Programu Współpracy 
Samorządu Miasta Konina z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok zawarty 
w druku nr 923 oraz Wieloletni Program Współpracy Samorządu Miasta Konina 
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2015 – 2019 zawarty w druku 
nr 924. Te projekty były przedmiotem obrad komisji, wiodącą w tej materii jest Komisja 
Edukacji i Kultury a także Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych, ale rozumiem, 
że opinię na wspólnym posiedzeniu przedstawi przewodniczący p. M. Sypniewski.” 
 
KOMISJA EDUKACJI I KULTURY obradowała wspólnie z Komisją Rodziny, Zdrowia 
i Spraw Społecznych oraz Komisją Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw 
Młodzieży. Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. M. SYPNIEWSKI powiedział, 
cytuję: „Na wspólnym posiedzeniu w dniu 28.10.2014 r. spotkały się Komisja Edukacji 
i Kultury, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisja Kultury Fizycznej, 
Sportu, Turystyki oraz Spraw Młodzieży. Dyskutowaliśmy na temat pkt 34 Programu 
Współpracy Samorządu Miasta Konina z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2015 rok druk nr 923 i ten projekt został przyjęty 7 głosami „za”.  

Głosowaliśmy i tutaj jest coś nowego, czego nie było - Wieloletniego Programu 
Współpracy Samorządu Miasta Konina z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
lata 2015 – 2019 druk nr 924. Tutaj również komisja projekt uchwały zaopiniowała 
pozytywnie 7 głosami „za”.  

Warto zaznaczyć, że kiedy mówimy o organizacjach pozarządowych, to mówimy 
o potężnej sile miasta. O czymś, co stanowi, że Miasto może się rozwijać. Musimy pamiętać, 
że w tych dokumentach, w pierwszym mówimy o jednym roku, natomiast w drugim 
przedstawiono plan działania na kolejne lata. Musimy pamiętać o tym, że organizacje 
pozarządowe, to nie tylko organizacje działające w sferze pomocy społecznej. To również 
organizacje, które zajmują się organizacją imprez kulturalnych, zajmują się aranżacją czasu 
wolnego, zrzeszają wszelkiego rodzaju pasjonatów i działania naszego miasta na rzecz tych 
organizacji możemy z tych dokumentów zobaczyć, jak możemy je wspierać, na jakie 
wsparcie mogą te organizacje liczyć ze strony Miasta. Dokument jak najbardziej pozytywny 
i myślę, że usprawni, zwłaszcza ten dokument strategiczny, usprawni działanie miasta 
w stosunku do organizacji pozarządowych.”  

 
 
Głos zabrała radna p. M. KOSIŃSKA, cytuję: „Omawiamy dwa projekty uchwał, 

program roczny i program wieloletni. Jesteśmy jednymi z pionierów wprowadzania programu 
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wieloletniego we współpracy z organizacjami pozarządowymi. I co ważne jest, dajemy tym 
samym szansę działającym w Koninie organizacjom pozarządowym do zawierania z Miastem 
umów na wykonane zadanie na okres dłuższy niż rok, co powoduje, że organizacje będą 
w sytuacji, kiedy ich pewność, co do przyszłości na następny rok będzie większa, ale też my 
będziemy mieć pewność, że zadania, które powierzymy do wykonania tym organizacjom 
będą wykonane. Przez ostatni okres dało zauważyć się wszystkim Państwu na pewno 
w Koninie, że siła działających organizacji pozarządowych w Koninie jest duża. Co więcej 
powstają kolejne organizacje, korzystają z Centrum Organizacji Pozarządowych, żeby tam 
lokować swoje siedziby, ale też powstają organizacje, które działają w zakresach 
przedmiotowych w zupełnie innych niż dotychczas. Do niedawna z organizacjami 
pozarządowymi kojarzyły nam się tylko te działające w sferze pomocy społecznej, pomocy 
osobom niepełnosprawnym, pomocy dzieciom. Teraz coraz liczniej pojawiają się tak zwane 
ruchy miejskie, ruchy kobiece. Wiele działań również grup nieformalnych pojawia się 
w Koninie, które prowadzą bardzo szeroką działalność. To są kluby fotograficzne, czy kluby 
jogi, czy jeszcze inne, ale to wszystko są organizacje pozarządowe. I tworzenie dla działania 
tych organizacji dobrego klimatu, a tym kolejnym krokiem jest powstanie Wieloletniego 
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi powoduje, że organizacje mają 
szansę się rozwijać, ale też Miasto ma szansę korzystać na rozwoju tych organizacji. I mam, 
nadzieję, że kolejnym krokiem nowej już rady miasta przy uchwalaniu budżetu na rok 2015 
będzie pomyślenie o tym, żeby w tym budżecie znalazło się więcej środków na zadania, które 
będziemy mogli przekazywać do realizacji organizacjom pozarządowym, że będą to również 
zadania właśnie z tego innego zakresu, że coraz więcej zadań, które w tej chwili wykonują 
instytucje moglibyśmy jednak spróbować powierzyć to wykonanie organizacjom 
pozarządowym, czy to z zakresu kultury, czy też jeszcze z innych zakresów i że będziemy na 
ten cel przeznaczać w naszych budżetach coraz więcej pieniędzy.”  

 
 
Głos zabrał radny p. T. PIGUŁA, cytuję: „Ja powiem krótko, bardzo dobrze się 

współpracuje, nawet my jesteśmy zaproszeni, jako stowarzyszenie kultury fizycznej do 
współpracy, mimo, że nie jesteśmy organizacją użyteczności publicznej i mam jedną prośbę, 
żeby Pan Bartek nie spoczął nam na laurach, niech tak dalej współpracuje z organizacjami.”  

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Pan przewodniczący wywołał niejako osobę, której 

wypada w tym miejscu podziękować za tą pracę, ale nie stało by się tak, gdyby nie 
zainspirował go do tego jeszcze nie tak dawno przewodniczący Marcin Sypniewski i to też 
trzeba mu oddać, bo to Marcin był tą osobą, która kilka lat temu zachęcała do tego, ażeby 
przepracować ten program i wspólnie udało im się stworzyć coś, co rzeczywiście podawane 
jest przez miasta, a zwłaszcza delegacje nas odwiedzające, jako model dobrej współpracy, 
bo dzisiaj nie mamy żadnych wątpliwości, że nie dałoby się zrealizować wszystkich zadań 
własnych miasta, które są przewidziane w ustawie o samorządzie gminnym bez takiej 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, których przypomnę mamy blisko 200 
i to w każdym zakresie pro polityki społeczno-kulturalnej. Można by tutaj dyskutować 
godzinami, ale nikt nie może powiedzieć, że w mieście nic się nie dzieje, bo naprawdę 
sposobów możliwości spędzania wolnego czasu jest bardzo wiele. Potrzeba tylko dobrej woli 
i chęci.”  

 
 
Głos zabrał radny p. M. SYPNIEWSKI, cytuję: „Tutaj jeszcze podczas obrad komisji 

padło i tego też nie może zabraknąć na sesji o roli, jaką w powstaniu tych dokumentów 
odegrała Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Tutaj podziękowania na ręce 
przedstawicieli, którzy są na sali i żeby przekazali to pozostałym członkom, których na sali 
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nie ma, bo w czasie tych czterech lat dużo w sferze współpracy miasta z organizacjami 
pozarządowymi się zmieniło i bardzo za to dziękuję.”  

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję Panu przewodniczącemu za przypomnienie, 

bo rzeczywiście tworząc ten program tą radę powołaliśmy. To jest grupa ludzi, którzy działają 
w tle, ale wykonali kawał dobrej roboty i wszystkim Państwu za to serdecznie dziękuję.            

Ponieważ nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji, poddam teraz projekty uchwał pod 
głosowanie.”  
 
 
DRUK Nr  923 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok. 
  

Uchwała Nr 905 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
DRUK Nr  924 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina 
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2015 - 2019. 
 

Uchwała Nr 906 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
 

35.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu 
Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna pr zyjazna 
Środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany 
gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (druk nr 965). 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Możemy przejść do kolejnego punktu porządku obrad, 

w którym rozpatrzymy projekt uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z 
Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna Środowisku i efektywność 
energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) zawarty w druku nr 965. Bardzo proszę 
o przedstawienie opinii komisji wiodącej do tego projektu uchwały przez przewodniczącego 
p. K. Lipińskiego.” 

 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Obie 
komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 11 głosami „za”.” 
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 Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
 
 
 Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady projekt uchwały 
oznaczony numerem druku nr 965 poddał pod głosowanie. 
  
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura 
energetyczna przyjazna Środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej 
(PGN).  
 

Uchwała Nr 907 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
 

36.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2013/2014. 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Teraz przechodzimy do punktów, które są punktami 
informacyjnymi. Będą to trzy kolejne punkty. Pierwszy to informacja o realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2013/2014. Był on przedmiotem obrad komisji. Bardzo proszę 
przewodniczącego p. M. Sypniewskiego o przedstawienie opinii do tego materiału.” 
 
KOMISJA EDUKACJI I KULTURY obradowała wspólnie z Komisją Rodziny, Zdrowia 
i Spraw Społecznych oraz Komisją Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw 
Młodzieży. Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. M. SYPNIEWSKI powiedział, 
cytuję: „Komisja materiał obszerny przygotowany po raz kolejny na temat informacji o stanie 
realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 przyjęła również informacyjnie, 
natomiast tutaj przy analizie tego dokumentu warto zaznaczyć, że wydaje się być bardzo 
ważnym to, że taki dokument powstaje, że można mieć kompendium na temat zadań 
oświatowych realizowanych przez Miasto. Jest to dokument, w którym mogliśmy wyczytać, 
jakie są koszty i nakłady ponoszone na oświatę przez Miasto, jaki jest stosunek kosztów 
ponoszonych przez Miasto do subwencji, które otrzymuje, czyli tutaj mamy do czynienia ze 
sferą taką finansową, twardą. Możemy przeczytać, jakie projekty są realizowane, ale również 
w tym dokumencie możemy zobaczyć zestawienie z egzaminów, jak wygląda zdawalność. 
Jest to porównane do miast Wielkopolski. Można na podstawie tego posilić się 
o wyciągnięcie wniosków, które są również w ostatniej części tego dokumentu.  

Do ciekawych wniosków należy to, że trzeba zacieśniać współpracę z Kuratorium, 
żeby połączyć nadzór organu prowadzącego szkołę z nadzorem pedagogicznym, żeby tutaj 
była też ta korelacja. Jest to dokument bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że wszyscy się z tym 
dokumentem zapoznali. Obrazuje on jak zorganizowaną oświatę mamy, jak to wygląda. 
Oczywiście zawsze znajdzie się coś, co można poprawić, ale płynie z tego dość 
optymistyczny obraz naszej oświaty, który myślę, że będzie cały czas rósł i będzie cały czas 
jeszcze bardziej pozytywny niż do tej pory, także Komisja pochyliła się i dyskutowała na 
temat tego dokumentu.” 
 
 
 Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad informacją i powiedział, cytuję: 
„Chciałbym podziękować zastępcy prezydenta p. Sławomirowi Lorkowi oraz Pani kierownik 
wraz ze współpracownikami za całą pracę, którą wykonują. Nie mamy tu żadnych protestów, 
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dużych przeszkód technicznych, dość sprawnie rozwiązywane są wszelkie problemy 
i najlepszym dowodem tego jest to, że do nas nie docierają jakieś super negatywne 
doniesienia o tym, żeby nie dało się w jakikolwiek sposób rozwiązać w szkołach, a jest to 
ogrom zadań od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych, także jeszcze raz Państwu 
podziękowania w imieniu Rady za tę pracę, którą mamy okazję co roku podsumować i to 
czynimy dzisiaj na sesji.” 
 
 

Do informacji radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta 
Konina przyjęła do wiadomości przedłożoną informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2013/2014. 
 

 Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
 
 

37.  Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Konina o wyznaczeniu 
podmiotów do przyjmowania skazanych. 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „W kolejnym punkcie również materiał informacyjny, 
a więc informacja Pana prezydenta o wyznaczeniu podmiotów do przyjmowania skazanych. 
Tutaj przytoczę parę informacji, które wynikają z zapisów ustawowych, które nakłada na 
organ stanowiący pewien obowiązek, a więc zgodnie z § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010r. - prezes sądu rejonowego sporządza corocznie, nie 
później niż do dnia 15 października, opinię dotyczącą potrzeb sądu rejonowego w zakresie 
wykonywania pracy przez skazanych oraz przesyła ją niezwłocznie właściwemu organowi 
gminy. Następnie zgodnie z § 3 właściwy organ gminy wyznacza podmioty. Informację 
o podmiotach właściwy organ gminy przekazuje do właściwego prezesa sadu rejonowego 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii. W tym samym terminie właściwy organ gminy 
informację o podmiotach oraz opinię prezesa sądu rejonowego przedstawia radzie gminy. 
Wypełniamy ten obowiązek, a więc szanowni Państwo, czy ktoś chciałby się wypowiedzieć? 
Jest to obowiązek nakładany na nas przez zapisy ustawowe.” 

 
 
Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Może nie do wypowiedzi, tylko ewentualnie 

do zapytania, bo mamy tutaj w piśmie przedstawione placówki, gdzie skazani mogą 
odpracowywać godziny i teraz mamy np. taki zapis: Centrum Kształcenia Praktycznego – 
10 osób w skali miesiąca 20 godzin, następne 100 osób - 30 godzin pracy miesięcznie na 
jednego skazanego, następnie 8 osób od 20 do 40 godzin, 5 po 20 godzin, ale zastanawiają 
mnie tutaj dwa wpisy: 80 osób po 200 godzin i również Szkoła Podstawowa nr 11 - 10 osób 
po 200 godzin. Dlaczego jest taka duża dysproporcja? Czym to jest podyktowane? Tutaj 
mamy po 10-20 godzin w miesiącu, a tutaj jest 200. Chciałbym, żeby było wszędzie 200. Jak 
to można wytłumaczyć, czym to jest podyktowane?” 
 
 

Ktoś odpowiedział, że na taką ilość jest zapotrzebowanie. 
 
 
Do informacji radni nie mieli więcej pytań. Przewodniczący rady stwierdził, że Rada 

Miasta Konina przyjęła informację Prezydenta Miasta Konina o wyznaczeniu podmiotów do 
przyjmowania skazanych”. 
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38.  Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za 
2013 rok. 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Ostatni materiał informacyjny to informacja 
o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za 2013 rok. Tym razem na koniec kadencji 
mamy okazję analizy dokonać. Informuję Państwa radnych, iż artykuł 24h ustęp 12 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, nakłada obowiązek przedłożenia Radzie 
informacji o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych, przez osoby, którym zostały one 
złożone. Taką informację przekazałem Państwu radnym wraz z informacjami złożonymi 
przez: Wojewodę Wielkopolskiego; Prezydenta Miasta Konina; Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Koninie. 
 
 
 Do informacji radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta 
Konina przyjęła do wiadomości przedłożoną informację o dokonanej analizie oświadczeń 
majątkowych”. 
 
 
 

39.  Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za 
2014 rok. 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Możemy przejść do ostatniego punktu przed 
wnioskami i zapytaniami, tj. przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta 
Konina za 2014 rok. Były one przygotowane przez Państwa. Tutaj będziemy głosować nad 
przyjęciem wszystkich tych sprawozdań. Zawsze zachęcam, żeby Państwo przygotowując 
pracę komisji na kolejny rok starali się zrealizować ten program, a z tym bywa różnie. 
Zachęcam ażebyśmy nie ustawali w pracy nad tym, żeby było jeszcze lepiej, bo zawsze może 
być lepiej. Czy ktoś w sprawie sprawozdań z prac komisji chciałby się wypowiedzieć?” 

 
 
Głos zabrał radny p. K. SZADKOWSKI, cytuję: „Wiem, że dzisiaj jest sesja, 

troszeczkę dużo materiałów, ale to jest też można powiedzieć podsumowanie czterech lat. 
Korzystając z okazji chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim służbom, z którymi 
miałem możliwość współpracy przez te cztery lata, wszystkim służbom mundurowym 
serdecznie dziękuje. Dzięki ich wkładowi i zaangażowaniu i często, co można powiedzieć 
wzorem dla innych nie wysyłaniem sobie z urzędu do urzędu pism, ale wspólnym siadaniu do 
stołu i rozwiązywaniu problemów, które są w naszym mieście jest skuteczne i jest dobre, i za 
to dziękuję wszystkim służbom i całej Radzie Miasta Konina za współpracę.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Ja tylko uprzedzę, że spotykamy się jeszcze raz 

10 listopada i to będzie okazja do złożenia sobie podziękowań, nie tylko Państwu radnym, ale 
również wszystkim instytucjom, z którymi Państwo całą kadencję współpracujecie. 
Podziękowań nigdy dość, ale zalecam powściągliwość.” 

 
 
Głos zabrał radny p. J. ZAWILSKI, cytuję: „Kontynuując, jak już zapisałem się do 

tego głosu, więc muszę powiedzieć, że ja właśnie dziękuję Radzie za małą ilość pracy, która 
była w przeciągu ostatnich lat, co musieliśmy to wykonaliśmy, ale nie było tych zadań aż tak 
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dużo, nie było wielkich spraw, które trzeba było badać, więc dziękuję Radzie za małą ilość 
pracy, a swoim członkom też dziękuję.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Dla rozluźnienia Janusz Zawilski wie co mówi, 

ponieważ był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji i wierzcie Państwo 
że było co robić, czasami zdrowia brakowało. 

Za te sprawozdania póki co Państwu dziękuję, bo ich przygotowanie też pochłonęło 
pewien czas. Poddam je teraz pod głosowanie.” 

 
 
Do sprawozdań radni nie mieli innych pytań. Przewodniczący rady sprawozdania 

poddał pod głosowanie. 
 
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina 

przyjęła sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej, 
Komisji Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej, Komisji Edukacji 
i Kultury, Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Praworządności 
i Porządku Publicznego Rady Miasta Konina za 2014 rok. 
 
 

Przewodniczący rady stwierdził, iż zgodnie z artykułem 21 ustęp 3 ustawy 
o samorządzie gminnym został spełniony wymóg przedłożenia i przyjęcia przez Radę Miasta 
Konina sprawozdań z działalności komisji. 
 
 

40.  Wnioski i zapytania radnych. 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Sesja uroczysta kończąca, która jest okazją do 
podziękowania sobie nawzajem za współpracę 10 listopada o godz. 11. Dzień później o godz. 
11 inaczej niż zwykle o godz. 12 na Błoniach będziemy świętować rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Tych uroczystości Państwo wiecie jest bez liku, pozostałych nie 
będę wymieniał, Państwo sami wiecie, gdzie możecie się pojawić.” 

 
 
Dalej przewodnicząc rady udzielił głosu radnym w kolejności zgłoszeń. 

 
 

Głos zabrał p. P. KORYTKOWSKI, cytuję: „Trochę rozczarowany jestem, że nie ma 
prezydenta Nowickiego, bo to pytanie jest zwrócone do niego. Być może wróci, a jeżeli nie, 
to Pan prezydent Lorek będzie się z nim męczył w takim układzie. Zadaję pytanie Panie 
prezydencie skierowane do Pana. Chciałem zapytać się, jaki jest stan realizacji Pana 
zobowiązań, związanych z wyjaśnieniem spraw, dotyczących barbarzyńskiej wycinki drzew 
w parku w Laskówcu przy ulicy Skrótowej. Pan prezydent na poprzedniej sesji zobowiązał 
się, że tę sprawę dogłębnie wyjaśni, że przyjrzy się. Oczekuję Panie prezydencie na 
informację w związku z tym. Dziękuję:”  
 

 
Następnie głos zabrał radny p. Mateusz CIEŚLAK, cytuję: „Dzisiaj kolejny temat, 

który właściwie muszę powtórzyć, to jest temat związany z wykupem fragmentu 
nieruchomości przy skrzyżowaniu ulicy Staszica i ulicy Kilińskiego. Zgłaszałem problem 
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z kiepską widocznością na skrzyżowaniu Kilińskiego i Staszica. Wiem, że jest 
nieuregulowany stan gruntu i jest problem z wykupem zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego, więc jakby wydaję się, że jest oczywista rzecz, więc jedyne rozwiązanie 
według mnie teraz obecne, które nam zostaje, to skorzystać jednak z tej specustawy, czyli 
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych. Ponieważ obecnie jest obwieszony ten narożnik reklamami, które już 
kompletnie nie pozwalają nic zobaczyć, ja widzę, że kierowcy wychylają się tak niepewnie. 
Jest bardzo niebezpiecznie, tym bardziej, że te światła są dosyć często wyłączane, szczególnie 
w weekendy one tylko mrugają awaryjnie. Myślę, że korzystając z tej specustawy dałoby radę 
ten problem załatwić. Przypominam jeszcze jeden fakt, otóż my mamy gotowy projekt na 
przebudowę tej ulicy, więc tak naprawdę już nie trzeba przygotowywać projektu, tylko 
uruchomić ten projekt tylko po to, żeby chociaż przynajmniej wykupić ten grunt. Wszystko 
jest napisane w treści, które przekazałem na Pana prezydenta ręce. Proszę tylko 
o uruchomienie tej procedury. Dziękuję.”  
 

 
Głos zabrał radny p. T. PIGUŁA, cytuję: „Gorąca prośba mieszkańców tej ulicy 

Konwaliowej aż do Rolnej od przedszkola, żeby to w końcu spiąć w całość Panie 
prezydencie. Dzisiaj się dowiedzieliśmy publicznie, że Pan kierownik Jakubek sprawy 
gruntowe już ma uregulowane. To teraz już nic, tylko robić tę drogę, tym mieszkańcom ulżyć. 
Bardzo proszę o rozpatrzenie i rozwiązanie tego problemu, bo tam jest naprawdę paręset ludzi 
w kilku blokach. Dziękuję.”  

 
 
Głos zabrał radny p. J. ZAWILSKI, cytuję: „Z uporem maniaka, chciałem jeszcze raz 

poprosić i takie mam tutaj na piśmie wnioski i zapytania. Pierwszy chciałbym tylko 
rozszerzyć, ponieważ korzystam z obecności na tej sesji szefa ruchu drogowego, a zaraz 
wyjaśnię, dlaczego. Zwracam się z prośbą o podniesienie dopuszczalnej prędkości na odcinku 
drogi krajowej nr 92 w obszarze miasta Konina pomiędzy rondami Miast Partnerskich, 
a Świętego Jana Bosko, czyli ulica Poznańska. Informuję, że wyżej wymieniony temat 
podjąłem zarówno na posiedzeniach Komisji Praworządności i Porządku Publicznego jak 
również Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej razem z Komisją Infrastruktury Miejskiej, 
Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. Na posiedzeniach wyżej wymienionych komisji mój 
wniosek spotkał się z ogólną akceptacją. Jeżeli niezbędne by było powołanie jakiegoś zespołu 
do zaopiniowania mojego wniosku, to chętnie będę uczestniczył w tych pracach. Poszedłem 
troszeczkę dalej, w zeszłym tygodniu zwróciłem się do Komendanta Policji w Koninie, 
oczywiście Pana Sławomira Jądrzaka, żeby spróbował odpowiedzieć nam wspólnie na trzy 
pytania. Ile wypadków, kolizji zdarzyło się na tym odcinku drogi w latach 2013 i 2014? 
Chciałbym przedstawić odpowiedź od Pana Komendanta, że w tym miejscu, w tym obszarze 
doszło do 5 wypadków oraz 119 kolizji. Ile osób zostało poszkodowanych w wyżej 
wymienionych wypadkach w tym analogicznym okresie? Było poszkodowanych 6 osób. 
Ile mandatów Policja nałożyła na tym odcinku drogi w tych latach 2013-2014? Jest podana 
liczba 696. Pytałem również, czy były prowadzone na wyżej wymienionym odcinku drogi 
kontrole trzeźwości kierujących? Otrzymałem odpowiedź, że były w tym czasie 23 razy. Tak 
nawiązując do historii króciutko bardzo, w latach poprzedniej kadencji, na początku 
wystosowaliśmy z tej prędkości 70 km/h do 50 km/h, bo droga była w tragicznym stanie i tiry 
jeździły ulicą Poznańską, więc władze miasta postanowiły ten proceder ukrócić i wprowadzić 
zarówno ograniczenie do 50 km/h i ograniczenie tonażu. Od tego czasu sukcesywnie od wielu 
lat wprowadziliśmy tam miliony złotych i zarówno z miasta i z dotacji generalnej dyrekcji. 
Nie zwracam się tutaj o powrót nawet do tych 70 km/h, bo już bym myślał, że jest to sprawa 
bezpowrotnie stracona, ale chociaż 60 km/h. Tak dla przyzwoitości, żebyśmy mieli wszyscy 
dobre sumienie i czyste sumienie i dobre samopoczucie. Przepraszam Panie prezydencie, ale 
nikt nie jeździ tam 50 km/h i to, żeby tylko było 60 km/h, to już załatwia sprawę, bo tak 50 
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km/h to jest tak, ani to na „3” ani to na „4”. Ta droga ma wydzielone pasy skrętu w lewo. 
Ta droga nie ma aż tak dużo skrzyżowań, może trochę więcej jest wyjazdów, ale to 60 km/h 
nie powoduje stawiania wielu skomplikowanych znaków, ograniczenia nawet prędkości itd. 
Chciałbym prosić o jedno, żeby Pan, ewentualnie jeszcze możemy poprosić o głos 
przedstawiciela szefa ruchu drogowego, który ewentualnie mógłby być, czy powinien być 
w pracach takiego zespołu, żeby wypracować ten kompromis, bo ja nie lubię takiego 
zakłamania, że my udajemy, że jeździmy 50 km/h, policja udaje, że nas tam nie widzi, 
chociaż dość często tam stoi, o tym świadczą te mandaty wystawione, ale nie możemy się 
ograniczać, tylko dlatego, powiem kolokwialnie, ale mamy przez Konin trasę kolejową, 
chociażby Poznań-Warszawa. Oni zwiększają tam prędkości pociągów mimo, że ludzie 
rzucają się pod te pociągi. Tylko nie możemy się też uwsteczniać, że na drogach będziemy 
wprowadzać 30, 40 km/h tylko dlatego, że jest więcej pojazdów. To jest moja propozycja, 
żeby skończyć raz na zawsze z tą prowizorką. Prezydent miasta jest upoważniony do 
wprowadzenia ewentualnej prędkości czy to będzie 60 km/h, czy musi pozostać 50 km/h. 
Prosiłbym bardzo, żeby się do tego ustosunkować. Ja oczywiście przekażę Panu prezydentowi 
swój wniosek na piśmie, dołączę te wszystkie odpowiedzi od Pana komendanta, a w dalszym 
ciągu zapytam jeszcze o dwie inne sprawy, ale jeszcze nie wiem, czy Pan prezydent sobie 
życzy jakiejś opinii w tej chwili, bo Pan Komendant Policji oczywiście w swoim zastępstwie 
wystosował tutaj osobę najbardziej kompetentną, szefa ruchu drogowego, jeżeli Państwo by 
sobie życzyli, żeby mógł zabrać głos to powie, chociaż na pewno nie jest zwolennikiem 
podwyższania prędkości, bo Państwo wiecie Policja to jest Policja, lubi egzekwować to, co 
w prawie jest napisane, a czym mają więcej pracy, tym są bardziej potrzebni. Taka jest 
prawda. Dziękuję.”  

 
 
Głos zabrał radny p. J. URBAŃSKI, cytuję: „Ja swoje pytania tradycyjnie zadam na 

piśmie i poproszę o odpowiedzi na piśmie, natomiast naświetlę, czego będą dotyczyły. 
Sprawa pierwsza, to tereny inwestycyjne na Międzylesiu i sprawa obsiania ich nielegalnie 
przez jakąś osobę czy podmiot. Obsiewy prawdopodobnie dokonywane były w 2012, 
2013 roku. Pan prezydent ustosunkował się do tego na stronie Urzędu Miejskiego. Ponieważ 
jest to proceder generalnie ogólnopolski i te nasze tereny inwestycyjne graniczą z Agencją 
Restrukturyzacji i Rolnictwa i to są ich grunty, które również były obsiane. Pytanie, czy 
będzie jakiś dalszy tok postępowania, bo w całej Polsce ponad 20 tys. hektarów jest 
obsiewanych w ten sposób i ten proceder służy do wyłudzania funduszy unijnych między 
innymi. Czy my jako Miasto, czy Pan, jako prezydent nie powinien tematu zgłosić do 
odpowiednich organów, równocześnie powiadamiając agencję, że taki proceder był u nas, 
bo myślę, że tej sprawie należy nadać dalszy bieg. 

I sprawa druga, niepokojące informacje, mieliśmy uroczystość uruchomienia 
skateparku na osiedlu Zatorzu. Prośba, żeby Pan prezydent się do zarzutów, które zostały 
przedstawione w Przeglądzie Konińskim jakoś ustosunkował. Dziękuję.”  

 
 
Głos zabrał radny p. R. BIAŁKOWSKI, cytuję: „Ja mam jedno pytanie. Poproszę 

o wyświetlenie zdjęcia. To jest ulica Poznańska, naprzeciwko Lidla. Był tam wypadek i jest 
tu uszkodzony słupek, który został już zabrany. To jest bardzo niebezpieczne miejsce, bo tam 
przechodzą dzieci ze szkoły, z kościoła, także prosiłbym, żeby to zrobić. 

Następne, to jest ulica Gwoździarska 7. Ja tam zgłaszałem, bo tam były takie krzewy, 
że zasłaniały ten budynek i zostały wycięte. I teraz widać, jaki tam skansen jest, to też jakoś 
trzeba interweniować, żeby to usunąć. Jakoś zasłonić czy reklamą, nie wiem jak to zrobić, 
bo tam jest siatka.  

Jeszcze jedno mam pytanie dotyczące dworca PKS, który został zlikwidowany 
w Starym Koninie. Zbliża się zima, czy tam będzie pobudowany dworzec naprzeciwko tego 
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budynku, który jest teraz budowany, czy jakaś wiata, żeby tam mogły osoby, które czekają na 
przystanku autobusowym się tam schronić. Dziękuję.”  

 
 
Głos zabrał radny p. J. ZAWILSKI, cytuje: „Chciałbym tylko dopowiedzieć, dałem 

też te pytania na piśmie do Pana prezydenta, ale to, co Jasiu tam troszeczkę nadmienił. Chodzi 
o jedno, żeby sprawdzić, jeżeli Pan prezydent będzie miał takie możliwości. W związku z tym 
bezumownym obsianiem tego naszego terenu i korzystaniem z tego, chciałbym wiedzieć, czy 
w latach umownego korzystania, kiedy była umowa z miastem, dzierżawca miał doliczone do 
kwoty dzierżawy kwot jednolitej Płatności Obszarowej do gruntów uprawianych rolniczo, 
a także uzupełniające płatności obszarowe do tych powierzchni upraw, bo tak powinno to 
wyglądać, a w latach bezumownego korzystania, czy będzie miał doliczone do tych kwot te 
kwoty unijne, które są obowiązujące dla danego roku, bo te przepisy się trochę zmieniły dla 
2014 roku, nie będę tu wnikał w to. I ostatnie pytanie jeszcze, ile mamy w Koninie takich 
gruntów, na których możliwa jest uprawa roli, czy były dokonane kiedyś starania, 
by wydzierżawić te grunty, bo wtedy można pozyskać te dopłaty unijne, nie przez Miasto, ale 
od dzierżawców. Dziękuję.”  

 
 
Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Chciałbym tutaj wrócić do prędkości na 

drogach. Pan Janusz Zawilski złożył czy złożymy, jako komisja wniosek o podwyższenie 
prędkości na ulicy Poznańskiej. Ja mam serdeczną prośbę zarówno do Pana prezydenta, jak 
również do komendanta drogówki. Czy byłaby szansa zmniejszenia prędkości na ulicy 
Przemysłowej, od ul. Okólnej do ul. Gajowej? Dlaczego.  Trzy lata składałem wniosek 
o zabezpieczenie środków i zamontowanie takich barier ochronnych jak pokazywał Pan radny 
Białkowski. Niestety zawsze tych pieniędzy brakuje, tych środków nie ma. Na ulicy 
Poznańskiej jest o tyle dobra sytuacja, że mamy drogę, pas zieleni i chodnik. Na ulicy 
Przemysłowej tego nie ma, są bardzo blisko zabudowania jednorodzinne i chodnik, gdzie 
krawężniki, kiedyś pokazywałem, nie spełniają norm, które powinny mieć na drogach 
krajowych. Są bardzo niskie w wielu miejscach i nie daj boże, do takich wypadków dochodzi 
bardzo często, samochody lądują albo na chodnikach, albo ewentualnie na płotach sąsiadów. 
Tę informację na pewno potwierdzi i chyba będzie mnie popierał, jeżeli chodzi 
o zmniejszenie prędkości na tym odcinku kolega Bartosz Jędrzejczak. Dziękuję.”  

 
 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „Kieruje to pytanie 
do prezydenta Lorka, bo Pan prezydent jest pewnie doskonale zorientowany. To pytanie 
zadaję w imieniu Związku Nauczycielskiego, który do mnie wykonał telefon z zapytaniem, 
czy przy wręczaniu jednej z nagród, oczywiście nie będę podawał nazwiska, bo to nie jest 
istotne, czy przypadkiem nie złamano jednej z uchwał rady miasta? Gdyby Pan zechciał się 
ustosunkować, wiem, że Panu ta sprawa jest znana, więc myślę, że uzyskamy informację.           
 
 
 

41.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
 

 
Głos zabrał prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „Odpowiadam na pytanie Pana Piotra 

Korytkowskiego. Dokonałem bardzo dokładnej analizy sytuacji dotyczącej wycinki drzew. 
To jest sprawozdanie z czynności, które zostały wykonane przez Wydział Kontroli Urzędu 
Miejskiego. Również do tego sprawozdania jest załączona opinia biegłego leśnika, bowiem 
uznałem, że to będzie bardzo kwalifikowana opinia. Na kolejnym posiedzeniu kierownictwa 
będziemy rozpatrywać to sprawozdanie z dokonanej kontroli, z czynności, z zastrzeżeń, jakie 
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zostały sformułowane z odnotowanych stanów faktycznych i wszystkich wniosków 
pokontrolnych, bowiem takie zostały sformułowane. Jeżeli Pan przewodniczący zechciałby 
się już w tej chwili z tym materiałem zapoznać, to bardzo proszę. Przekażę cały ten materiał. 
Natomiast tak jak mówiłem, na posiedzeniu kierownictwa będziemy to rozpatrywać 
i wówczas zadecyduję, jakie wnioski będą przeze mnie podjęte.  
   W sprawie nieruchomości, o której mówił Pan radny Mateusz Cieślak, sprawa jest 
niezwykle skomplikowana, bowiem wedle naszej wiedzy jest tam 9 spadkobierców i możemy 
jedynie zastosować ZRIT, bowiem inne rozwiązanie nie jest tutaj możliwe. Bardzo dziękuję, 
to, co Pan radny na piśmie sformułował, przyjmuję to, będziemy to rozpatrywać.  
 Panu radnemu Tadeuszowi Pigule powiem, że my mężczyźni z klinem mamy często 
kłopoty. Tak było właśnie w przypadku tej drogi, ale jak potwierdził Pan kierownik Jakubek 
już tego problemu nie ma. Zobaczymy, co będzie jeszcze można wykonać, bowiem pora roku 
nie sprzyja, żeby robić roboty drogowe, a byłoby źle, gdybyśmy to rozbabrali i nie dokończyli 
tej budowy ze względu na sytuację pogodową.  

To, co podniósł Pan radny Jan Urbański, co było moim ustaleniem w wyniku także 
działań wewnątrz kontrolnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, także w związku 
z całą sytuacją, która została przypomnę ujawniona wtedy, kiedy zostały dokonane podziały 
przed rozpoczęciem robót na terenach inwestycyjnych. Poprosiłem również bezpośredniego 
przełożonego nad Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Pana prezydenta Marka 
Waszkowiaka, żeby aktywnie włączył się w ustalanie wszystkich stanów faktycznych 
dotyczących tej sprawy, bowiem od razu powiem, nie jestem w stanie dziś odpowiedzieć, czy 
ktoś, kto był wcześniej stroną umowy, bądź też bezumownie korzystał z tego obszaru jest 
beneficjentem także dopłat unijnych, tego nie wiemy. To może być tylko podane czy zbadane 
przez samą Agencję, która udziela tych dopłat i jednocześnie ten stan wygląda także w ten 
sposób, że większość tych gruntów jest we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Natomiast wiemy, że w związku z budową DK 25 są w planie zaznaczone obszary, które są 
w tej chwili pod DK i one są obszarami miejskimi, więc między innymi ta regulacja, o której 
ja mówię, a którą prowadzi kierownik wydziału dotyczy także tych powierzchni. Nie mogę 
dziś powiedzieć bez zagrożenia, że popełnię jakiś błąd, czy jest to proceder, który ma 
charakter nazwałbym przestępstwa, bowiem za mało dziś jeszcze posiadam na ten temat 
informacji, ale zapewniam Pana radnego i Wysoką Radę, że to nie jest temat dla nas i dla 
mnie zamknięty.   

Odnośnie skateparku, właśnie dziś pojawiły się transparenty - kolejna afera miejska. 
Ja już wcześniej uprzedziłem Pana dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
że poproszę go, co niniejszym czynię, żeby w tej chwili zaprezentował Wysokiej Radzie jak 
wygląda cała ta sytuacja, bowiem najogólniej mówiąc niewątpliwy sukces Wysokiej Rady 
i prezydenta próbuje się przekuć w sposób właśnie taki. Żeby nie było żadnych niejasności 
poproszę Pana przewodniczącego o udzielenie głosu Panu dyrektorowi Sękowskiemu, 
którego upoważniam do informacji na ten temat.”  

 
 
Głos zabrał p. T. SĘKOWSKI – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Koninie, cytuję: „Wszelkie działania, które były podjęte przez MOSiR w temacie 
skateparku na Zatorzu są zgodne z przepisami prawa i w oparciu o nie zostały 
przeprowadzone. W momencie, kiedy planowaliśmy kwestię wybudowania, czyli od czasu, 
kiedy uzyskaliśmy za Państwa zgodą środki na wybudowanie tej inwestycji, wzięliśmy pod 
uwagę głos młodych ludzi, chcieliśmy, żeby wypowiedzieli się, co do kształtu tego 
skateparku, żeby on odpowiadał ich oczekiwaniom, a nie nam dorosłym, którym wydaje się, 
że czasami w takich kwestiach wiemy lepiej, niż ci młodzi ludzie, ale to są tak ekstremalne 
sporty i tak nowe sporty teraz na terenie naszego miasta i kraju, że myślę, że warto wsłuchać 
się w tych młodych ludzi, co do tego, jak to powinno wyglądać. Projektowanie trwało około 
dwóch miesięcy i ustalenia jakby to miało mniej więcej wyglądać. Podjęliśmy z tymi 
młodymi ludźmi decyzję, co do tego, że będziemy wzorowali się na przeszkodach, które są 
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użyte na jednym z festiwali tego typu sportów w Trójmieście. I takie też zostały przez 
projektanta przeszkody zaplanowane. W rozmowie w dniu wczorajszym z wykonawcą czy 
z podwykonawcą tej inwestycji uzyskałem taką informację, że zgodnie z tym, co mówiłem 
przy samym otwarciu, są to przeszkody wzorowane na tych, które były użyte właśnie przy 
okazji tego festiwalu. 20 % prac związanych ze skateparkiem odbyło się w siedzibie 
wykonawcy, gdzie zostały zmontowane elementy konstrukcyjne wymagające takich prac na 
terenie warsztatów, które posiada firma produkująca. Wszystko przyjechało w elementach do 
Konina. Tutaj zostało ponownie złożone i zastosowane zostały materiały, które są zgodne 
z normami obowiązującymi w tego typu obiektach. Ci z Państwa, którzy byli na otwarciu tego 
obiektu mogą chyba naocznie potwierdzić, czy stan tych urządzeń był taki, że widać było po 
nich jakiekolwiek zniszczenia czy ślady użytkowania, gdyż twierdzi się, że są to przeszkody 
gdzieś odrestaurowane, odbudowywane itd.  

Z tego, co zostałem poinformowany przez producenta tych urządzeń inaczej się buduje 
rampy na dwa trzy dni, jeżeli chodzi o jakiś festiwal, gdzie mają one charakter tymczasowy, 
a inaczej buduje się konstrukcyjnie rampy na tego typu place, które mają działać praktycznie 
całorocznie i mają stać w tym miejscu przez kilka lat. Jest to kwestia zarówno wykorzystania 
materiału odpowiedniego, tak jak w tym przypadku jest to drewno, dlatego że ono ma swoje 
amortyzacyjne właściwości i odpowiednio zabezpieczone potrafi przetrwać dłużej niż tego 
typu elementy spawane czy łączone z elementów metalowych. Dodatkowo zostały użyte takie 
rozwiązania, które nie były stosowane na wspomnianym przeze mnie festiwalu jak chociażby 
ocynkowane blachy najazdowe do każdej przeszkody, które ułatwiają poruszanie się. 
Zapraszam, żebyście Państwo w chwili wolnej zerknęli na ten skatepark po tych kilku dniach 
użytkowania przez tych młodych ludzi jak on teraz wygląda, jakie ma ślady użytkowania, 
jakie ma już zniszczenia po tych raptem 4, 5 dniach, które są od momentu jego oficjalnego 
otwarcia.  

Natomiast sytuacja jest taka, że trudno mi się odnosić do wszelkich jakiś medialnych 
informacji na ten temat. Wszelkie normy zostały spełnione przy budowie tego skateparku 
i czekamy teraz tylko na orzeczenie ze Stowarzyszenia Rzeczoznawców Technicznych 
Urządzeń Rozrywkowych z Ostrowa Wielkopolskiego. Zostało to przez wykonawcę 
zgłoszone do tzw. certyfikatu zewnętrznego. Takie certyfikowanie trwa około dwóch tygodni. 
Odbyła się wizja lokalna człowieka, który z Ostrowa był na miejscu, bez informowania nas, 
bo tak to się odbywa, tak też było w przypadku skateparku, który był budowany wcześniej 
przy obiekcie na Podwalu, gdzie była wizyta kogoś incognito, kto sprawdza te urządzenia czy 
one są zgodne ze wszystkimi normami i czekamy teraz na wynik tego certyfikatu. Mam 
nadzieję, że będzie on pozytywny, że nie zostanie nic tam zakwestionowane.  

Natomiast pojawiła się też medialna informacja na temat nieużytych membran, które 
powinny być pod każdą przeszkodą. Owszem będą one użyte w momencie, kiedy przeszkody 
stałyby na zacieranym betonie, takim, jaki jest na Podwalu. Te membrany wtedy mają rację 
bytu, dlatego, że woda na betonie wolniej przesiąka. My mamy zastosowaną bezfazową 
kostkę, której połączenia są nie przy pomocy jakiś spoin stałych, tylko są tam szczeliny 
pozwalające swobodnie odpływać wodzie. Jeżeli takie membrany zostałyby zastosowane pod 
tymi urządzeniami, wilgoć gromadziłaby się tam pomimo tego, że tej wody nie byłoby na 
placu i to miałoby degradacyjny wpływ na urządzenia. W związku z tym nie zostało użyte 
przez nas celowo. Wszelkie zmiany, jakie zostały wprowadzone przy budowie skateparku, 
są zaopiniowane pozytywnie zarówno przez kierownika budowy, jaki i przez projektanta tego 
obiektu. Jest to odnotowane w odpowiednich dokumentach.”      

        
 
 

Głos zabrał radny p. M. SYPNIEWSKI, cytuję: „Może nie tyle zapytać, co stwierdzić, 
że w ocenie ludzi, którzy jeżdżą na rowerach, młodych ludzi skatepark zebrał jak najbardziej 
pozytywne opinie. Nie wnosili oni jakichś większych uwag, a myślę, że szukanie zużycia na 
czymś, co jest używane, jest troszeńkę takie dziwne, bo wiadomo, że, jeżeli będą duże siły, 
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a takie są przy tym sporcie, to będą też ślady użytkowania na tym. I to będą ślady, które 
szybko postępują. Młodzi ludzie zabiegali o to od dawien dawna i w tej chwili naprawdę się 
cieszą, że mają profesjonalne urządzenia, na których mogą trenować i mogą doskonalić swoje 
umiejętności. Z drugiej strony myślę, że warto by było wszystkim krytykantom udostępnić 
dwa, trzy rowery niech spróbują zrobić kilka ewolucji i wtedy się wypowiedzą czy to jest 
bezpieczne, czy to nie jest bezpieczne. Myślę, że to zamyka jakąś dyskusję. Mamy kolejny 
obiekt, który przyciąga młodych ludzi, który pozwala im się kształcić. Mówiliśmy 
o rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Młodzież, która jeździ na rowerach unika 
środków psychoaktywnych, bo wie, że skupienie i koncentracja jest bardzo ważna.”  
 
 

Głos zabrał radny p. K. SZADKOWSKI, cytuje: „Ja chciałbym, tylko do wypowiedzi 
kolegi Marcina Sypniewskiego dopowiedzieć to, że właśnie przed chwilą rozmawialiśmy na 
temat alternatywy i dawania tej alternatywy dla młodego pokolenia. My to zrobiliśmy 
w naszym mieście, bo w tej chwili młodzi ludzie umawiają się po to jak przyjechać do 
Konina żeby wspólnie poćwiczyć, pojeździć na tych przeszkodach, które są u nas i nie jedne 
miasta zazdroszczą, że my w mieście Koninie mamy te urządzenia, bo to są największe 
urządzenia w Polsce. Jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło, to bardzo ubolewam, że jest 
wykorzystywana w kampanii wyborczej młodzież, która po prostu jest szczęśliwa 
i zadowolona, że takie miejsce powstało w naszym mieście. I apeluję do wszystkich, żeby 
więcej razy nie wykorzystywali w kampanii wyborczej konińskiej młodzieży i żeby pozwolili 
im spokojnie korzystać ze skateparku, dziękuję.”  
 
 

Ponownie głos zabrał prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „Poproszę kierownika 
Wydziału Drogownictwa p. Grzegorza Pająka, żeby odniósł się do tych spraw związanych 
z prędkością, a potem Pana Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej do 
odpowiedzi na te pytania, które postawione zostały przez p. radnego J. Zawilskiego. 
Następnie poproszę o udzielenie głosu Panu prezydentowi Sławomirowi Lorkowi.”    
 
 

Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału DR p. G. PAJĄK, cytuję: „My na komisji 
czwartkowej już na ten temat rozmawialiśmy. Podawałem różne czynniki, tak jak to robił 
komendant Policji, różne czynniki, które trzeba przed takim procedowaniem przy 
podnoszeniu prędkości wziąć pod uwagę. Ja myślę, że słusznym wariantem jest, żeby 
powołać komisję, zespół przy udziale Komisji Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju 
i Współpracy Zagranicznej, służb policji, zarządcy drogi od Pana prezydenta, zarządcy ruchu 
i wypracować jakieś stanowisko. Czy to będzie podniesienie prędkości do 70 km/h, czy do 
60 km/h, czy pozostawienie na aktualnym poziomie prędkości, ja bym nie chciał wyrokować. 
Są pewne czynniki, dużo tych czynników jest, które trzeba przeanalizować, a musimy patrzeć 
na względy bezpieczeństwa ruchu drogowego ponad wszystko.”  
 
 

Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. 
G. GRADOWSKI, cytuję: „Na temat ulicy Poznańskiej i ograniczeń prędkości moglibyśmy 
rozmawiać wiele godzin, natomiast to, co należy tutaj powiedzieć w skrócie, w zasadzie już 
powiedział mój przedmówca.  Skoro taki wniosek już został złożony należy się nad nim 
pochylić i my jako policja będziemy uczestniczyć oczywiście, jeżeli zostaniemy o to 
poproszeni w pracach tego zespołu. Służymy oczywiście wszelkiego rodzaju danymi 
i analizami.  

Generalnie problem ulicy Poznańskiej nie pojawił się teraz. Była ona również brana 
pod uwagę kilka lat temu, gdy były podnoszone prędkości na innych ulicach w mieście. I to 
nie jest tak, że policja, czy ja osobiście jestem tutaj oponentem z natury przy podnoszeniu 
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prędkości. Po prostu w wielu tych przypadkach z wnioskiem występowaliśmy, żeby te 
prędkości podnosić. Ja również stoję na stanowisku, że można te prędkości i należy podnosić, 
ale tam, gdzie jest to możliwe i w przypadku ulicy Poznańskiej wtedy niestety te analizy 
wskazywały na to, że nie byłoby wskazanym tę prędkość podnosić.  

Oczywiście na podstawie przedstawionych tutaj przez Pana radnego danych, które 
udostępniliśmy moglibyśmy tutaj już jakieś wnioski formułować. Można sobie zadać pytanie 
czy ponad 120 zdarzeń to jest mało czy dużo. Czy podniesienie prędkości, czy różnica 
prędkości o 10 to jest mało czy dużo, jakie to może mieć skutki, chociażby można sobie tu 
przypomnieć spot w telewizji, jaki jest prezentowany ostatnio, gdzie jest przedstawiona 
różnica prędkości o 10 km/h w przypadku zderzeń drogowych. Oczywiście można by sobie 
zadać pytanie, czy gdyby do tych 120 zdarzeń doszło przy większych prędkościach, to by się 
skończyło tylko na tych 5 wypadkach i 6 rannych. Czy byłyby te skutki bardziej dotkliwe, 
bo jak wiemy, ta prędkość, choć nie zawsze jest główną przyczyną zdarzeń drogowych, to 
zawsze ma wpływ na skutki tych zdarzeń.  

Skoro taki wniosek został sformułowany, trzeba się nad nim pochylić, ja tutaj 
deklaruję pełną współpracę. Nawet, jeżeli nie na całej długości, to może się znajdzie jakiś 
odcinek ulicy Poznańskiej, gdzie byłaby możliwość tę prędkość podnieść. 

Niejako uzupełniając wypowiedź Pana kierownika Pająka wskażę tylko, że przepisy 
wymagają, żeby podniesienie prędkości poprzedzić szczegółową analizą, która uwzględnia 
wypadki drogowe z uwzględnieniem wypadków z pieszymi, zagospodarowanie otoczenia 
drogi, odległość między skrzyżowaniami, natężenie ruchu poprzecznego pojazdów i pieszych, 
szerokość jezdni, liczbę pasów ruchu, natężenie ruchów pojazdów powolnych. To wszystko 
byśmy musieli przeanalizować i wtedy będziemy mogli wypowiedzieć się, czy ta prędkość 
może zostać podniesiona, czy nie powinna być podniesiona.  

Jeżeli chodzi o pracę policji, to chciałbym tutaj zauważyć jeszcze jedno, żebyście 
Państwo spojrzeli na to jeszcze pod innym kątem. Oczywiście ulica Poznańska jest objęta 
szczególnym nadzorem prewencyjnym z naszej strony, ale nie chodzi tylko o że tak powiem 
„suszenie” czy pomiar prędkości. Szanowni Państwo zostało na ulicy Poznańskiej 
wprowadzone ograniczenie ruchu pojazdów o określonej masie i tutaj nasza działalność 
głównie polega na tym, żeby egzekwować ten zakaz, bo trzeba mieć świadomość i to można 
sprawdzić, bo to nie jest jakaś opowiastka, jeżeli policja tylko znika z ulicy Poznańskiej 
pojawiają się chwilę później dziesiątki tak zwanych tirów, dlatego wykorzystują środki 
łączności, ścieżka czysta i już przez Konin śmigają kolumny ciężkich pojazdów, dlatego 
chociażby tutaj trzeba by w ten sposób na nasze zaangażowanie na tej ulicy spojrzeć.”    

 
 
Odpowiedzi udzielił radca prawny p. R. SZATKOWSKI, cytuję: „Ja chciałbym tylko 

Państwa uwagę zwrócić na jedną istotną rzecz przy temacie, o którym zamierzacie Państwo 
dyskutować - podniesienia limitu prędkości na ulicy Poznańskiej. Otóż w zakresie tym 
musicie mieć Państwo na uwadze fakt, że jest coś takiego, jak ustawa prawo o ruchu 
drogowym. Ustawa ta w artykule 20 ust. 1, który jest prosty i zrozumiały wprost odpowiada 
na pytanie i pozwólcie Państwo, że zacytuję go. Art. 20 ust. 1 ustawy prawo o ruchu 
drogowym mówi: prędkość dopuszczalna pojazdów lub zespołu pojazdów na obszarze 
zabudowanym w godzinach o 5 do 23 wynosi 50 km/h. Przepis mówi, że jest to prędkość 
dopuszczalna, czyli maksymalna, jaką można dopuścić na tym terenie. W tej chwili ten limit 
maksymalny jest osiągnięty, więc dyskusja na ten temat zwiększania dopuszczalnego limitu 
ustawowego musi być wzięta pod uwagę, dziękuję.” 
 
 

Wiceprzewodniczący rady p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „Okazuje się, że specjalistów 
w tym zakresie jest wielu. Ja sądzę, że tu najlepszym pomysłem będzie jednak powołanie 
owej komisji, która się tym szczegółowo zajmie. Oczywiście w oparciu o obowiązujące 
zasady, przepisy itd.”  
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Przewodniczący rady, cytuję: „Zasialiśmy ziarno na kolejną kadencję, która pewnie 
będzie ten temat kontynuować, ale Pan komendant wyraźnie przedstawił de facto zagrożenia, 
jakie tam są i nie można nie zauważać, że one tam mają miejsce. Cierpliwości i trzeba się nad 
sprawą pochylić, ale nic w tej sprawie dzisiaj nie ustalimy.”  
 
 

Odpowiadając z-ca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Pytanie, które zadał Pan 
wiceprzewodniczący Z. Chojnacki, dokładnie na podstawie tego pytania mogę odpowiedzieć, 
bo domyśliłem się, o jaką sytuację chodzi. A mianowicie wyjaśniam, nagrody prezydenta są 
podobnie jak nagrody dyrektora przyznawane w oparciu o uchwałę Rady Miasta. Nagrody 
prezydenta są dodatkowo przyznawane, opiniowane w oparciu o Zarządzenie nr 96/2014. 
Wnioski są przygotowywane w przypadku nauczycieli przez dyrektorów szkół, w przypadku 
dyrektorów są przygotowywane przez Wydział Oświaty. I przyznaję, że w dniu 
15 października podczas obchodów, kiedy były wręczane nagrody niezręcznie została 
wywołana osoba, której nie przyznano nagrody. I to była ta niezręczność i związki zawodowe 
biorące udział w tej uroczystości zgłosiły się bezpośrednio po uroczystości, odbyłem takie 
spotkanie, tym bardziej, że decyzją Pana prezydenta przed samą uroczystością odbyło się 
spotkanie ze Związkami Zawodowymi i to nie tylko z Panią prezes ZNP, ale również z Panią 
przewodniczącą międzyzakładowej organizacji NSZZ Solidarność. Po tej uroczystości takie 
spotkanie się odbyło w moim gabinecie. Wyjaśniłem jak to wygląda i gwarantuję Panu 
przewodniczącemu, że wszystkie nagrody, które były wypłacone w dniu 14 października 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej były zgodnie z procedurą, a za tę niezręczność 
przeprosiłem związki zawodowe i też Państwa przepraszam.”  

  
 
 

Wiceprzewodniczący rady p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „ Rzeczywiście to wyjaśnienie 
nie tyle mnie jest potrzebne, bo ja nie zgłaszałem najmniejszych zastrzeżeń, bo tak jak 
powiedziałem na wstępie, z takim pytaniem, z tym problemem zwróciły się związki 
zawodowe. W związku z tym, jeśli mógłbym prosić o przekazanie właśnie tej informacji.”  
 
 

Kontynuując z-ca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „20 października związki 
zawodowe spotkały się w moim gabinecie i takie wyjaśnienie otrzymały ode mnie.” 
 
 

Wiceprzewodniczący rady p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „ To ja się zastanawiam, po co 
mi zawracają głowę?” 
 
 
 Kontynuując z-ca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Zwi ązki zawodowe w spotkaniu 
z Panem prezydentem zadały pytanie dotyczące trybu powoływania komisji do spraw 
opiniowania. Na to pytanie Pan prezydent trzy dni temu wystosował pisemną odpowiedź 
związkom zawodowym, więc Panie przewodniczący mamy dobrą współpracę, działamy 
szybciej, niż informacje do Pana docierają, ale to dobrze świadczy o naszej współpracy.” 
 
 

Głos zabrał radny p. M. SYPNIEWSKI, cytuję: „Ja chciałem powiedzieć, że jeżeli 
chodzi o tę kwestię, to sama nagroda jest z definicji nagrodą prezydenta i jest to w gestii 
prezydenta, komu ją przyznaje. Prawo oświatowe jakby reguluje role związków zawodowych 
w tym miejscu. Związki zawodowe brały udział w opiniowaniu regulaminu i to jest wszystko. 
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Pan prezydent powołał komisję, w której miałem zaszczyt uczestniczyć. Komisje pozytywnie 
zaopiniowały wnioski, Pan prezydent takie nagrody przyznał. Ja nie widzę tutaj roli przy 
całym szacunku do pracy, którą wykonują związki zawodowe na rzecz nauczycieli. To jest 
nagroda Prezydenta Miasta Konina, a z drugiej strony, jeżeli związki mają ochotę swoją 
nagrodę przyznać, to mogą ją ufundować.” 
 
 

42.  Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Miasta Konina. 
 
 

Przewodniczący rady p. Wiesław STEINKE poinformował, iż porządek obrad LV 
Sesji Rady Miasta Konina został wyczerpany. 
 Następnie dziękując wszystkim za udział w obradach, zamknął LV Sesję Rady Miasta 
Konina. 
                                                                         
                                                        

Obradom  przewodniczył  
                                                                         
                                                       Przewodniczący  Rady  Miasta   Konina 
 

                    
Wiesław S T E I N K E             

 
Protokołowało: 
Biuro Rady Miasta Konina. 
 


