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Protokół Nr 41/2018 Komisji Finansów 

         Protokół Nr 48/2018 Komisji Infrastruktury 
 

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 5 czerwca 2018 roku 
________________________________ 

w sali sesyjnej w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6. 

 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 18.30. 

W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Zapoznanie się z projektem Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej 

na terenie K OSI. 

2. Omówienie materiałów na LI sesję Rady Miasta Konina.  

3. Sprawy bieżące. 

 

 Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli przewodniczący Komisji 

Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI oraz przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz 

WOJDYŃSKI. 

 Przewodniczący Komisji Infrastruktury powitał wszystkich uczestniczących 

w posiedzeniu. Poinformował, że komisje omówią punkty porządku obrad LI Sesji Rady 

Miasta Konina. 

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Projekt Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI. 

 

 

 Dyrektor MZK Mirosław Pachciarz przedstawił radnym autobus elektryczny.   

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI cytuję: „Pierwsza 

ciekawość naszego projektu, dotyczącego zintegrowanego systemu komunikacji publicznej, 

który będzie stworzony na terenie K OSI już została zaspokojona. Jeśli będą Państwo jakieś 

jeszcze pytanie mieli do Pana dyrektora bardzo proszę. W tej chwili to, co zapowiedziałem 

bardzo proszę o przedstawienie prezentacji.  

 

Mariusz Żaczek pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej przedstawił prezentację, 

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Po prezentacji przystąpiono do dyskusji.  

 

Jako pierwszy głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Z tej pobieżnej prezentacji 

nie wynika to, co jest najważniejsze w tym projekcie i w sumie to rozumiem. Chciałbym 

zapytać jak Miasto, jako lider projektu zamierza zintegrować, bo to jest jakby główny cel 

projektu, stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej, co na terenie K OSI 

mniej lub bardziej oznacza, ale moim zdaniem bardziej powinno oznaczać, że mieszkaniec 

jakiejkolwiek miejscowości, bądź części miasta Konina musi mieć tak zintegrowany system 
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komunikacji publicznej, że jadąc rowerem np. ze wsi Spławie do Goliny i zostawiając tam 

rower ma informacje w Golinie o tym, o której jest autobus, którym on dojedzie. A rozumiem, 

że mamy tutaj system MZK i PKS-u, o której ten autobus przede wszystkim odjeżdża, o której 

dojedzie. Jak dojedzie na przystanek to jak będzie mógł się przesiąść, w jakie kolejne autobusy, 

z jakiej stacji rowerowej będzie mógł skorzystać. W zamyśle jakiś czas temu myśleliśmy o tym 

projekcie. Z tej prezentacji to nie wynika, ja to rozumiem. Czy Państwo myślicie już o tym? To 

po pierwsze i kto się tym zajmie de facto, jak to będzie zintegrowane ten PKS z MZK 

jednocześnie z tymi tablicami, czy to się jakaś zewnętrzna firma, czy zajmie się tym MZK, czy 

PKS? Chciałbym to wiedzieć.  

Drugie pytanie dotyczy dróg rowerowych. Widzę, bo jeżdżę na rowerze, widziałem 

ostatnią jadąc już do Władzimirowa po tym nowym odcinku drogi, jeszcze nieskończonym, ale 

już można było przejechać, rzeczywiście jedzie się znakomicie, bo po asfalcie. Chciałem 

zapytać, czy w Koninie również będą asfaltowe drogi rowerowe?” 

 

Mariusz ŻACZEK z Wydziału Gospodarki Komunalnej, cytuję: „Jeśli chodzi o to 

pierwsze pytanie, chodzi o zintegrowanie tego całego systemu to de facto po to jest też ta 

kampania promocyjna, żeby tutaj trochę ludzi wtajemniczyć w cały ten system. Powiem jeszcze 

nie do końca jest to wszystko, ale myślimy, żeby też te informacje, które są tutaj, Państwo 

otrzymaliście w ulotkach, żeby też umieścić na stronie miasta Konina i bardziej zainteresować 

ludzi całym tym systemem. Nie ukrywamy też, że jeżeli przykładowo tu rower miejski, jeżeli 

się ten system sprawdzi, to być może będzie on w przyszłości bardziej rozbudowywany. Jeśli 

chodzi tutaj o czasy odjazdów autobusów, co Pan radny zapytał to z tego, co mi wiadomo jest 

na dzień dzisiejszy na stronie MZK cały rozkład. Jeśli chodzi o PKS sytuacja jest adekwatna. 

Drugie pytanie, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, asfaltowe to musiałby Pan dyrektor Zarządu 

Dróg Miejskich powiedzieć, bo niestety nie wiem.” 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Grzegorz PAJĄK powiedział, cytuję: „Budujemy 

trzy rodzaje dróg dla rowerów. Jedne są to drogi dla rowerów z betonowej kostki brukowej bez 

fazowej, akceptowalnej przez środowiska rowerowe, która ma też parametry takie komfortowe, 

jeżeli chodzi o komfort jazdy rowerzystów. Drugi rodzaj są drogi dla rowerów z nawierzchni 

bitumicznej. Trzeci rodzaj dróg dla rowerów ciągi pieszo-rowerowe, one też są z betonowej 

kostki brukowej. Geneza projektu polegała na tym, że w miejscach gdzie nie dało się uzyskać 

pełnej szerokości dla parametrów technicznych dla dróg, dla rowerów stworzono czy 

zaprojektowano ciągi pieszo-rowerowe. To jest ul. Zagórowska i ul. Przyjaźni, tam ze względu 

na ograniczoną szerokość pasa drogowego takie ciągi pieszo-rowerowe zostały 

zaprojektowane, ale to po to, aby część dróg dla rowerów połączyć. Na ul. Zagórowskiej, żeby 

połączyć drogę dla rowerów na ul. Pułaskiego z Trasą Bursztynową. A na ul. Przyjaźni, żeby 

wyprowadzić ruch właśnie w stronę ul. 11 Listopada. Przeczytam pokrótce, jakie parametry 

spełnia odpowiednia droga: ul. S. Wyszyńskiego od ronda Solidarności do ronda Doktora Piotra 

Janaszka (strona północna) -1,387 km, betonowa kostka brukowa bezfazowa akceptowalna dla 

jazdy dla rowerów. Oczywiście jest to droga dla rowerów i chodnik. Dalej - ul. Przyjaźni, od 

ul. Wyszyńskiego do ul. 11 Listopada - 0,281 km, ciąg pieszo-rowerowy, betonowa kostka 

brukowa; ul. Kleczewska (strona wschodnia) - 0,14 km, betonowa kostka brukowa; 

ul. Poznańska od ronda Miast Partnerskich do ul. Przemysłowej KMP (strona północna) - 1,013 

km, jedna z ważniejszych w tym projekcie dróg dla rowerów, bo łączy nam drogę dla rowerów 

Trasa Bursztynowa z istniejącą już drogą do ul. Przemysłowej. Później ul. Wyszyńskiego, to 

jest też betonowa kostka brukowa; ul. Spółdzielców od ul. Poznańskiej do ul. Św. M. Kolbego 

(strona północna) - 1,654 km (strona południowa) – 0,259 km, tutaj mamy przebudowę dróg 

dla rowerów i budowę dróg dla rowerów, ta luka, którą tam właśnie mamy, to jest luka, która 

powstała w wyniku inwestycji przeprowadzonej przy markecie Leroy Merlin, tam zostało 

wybudowane rondo i też drogi dla rowerów już w kostce brukowej. W związku z tym istniejąca 

droga była w kostce brukowej i żeby zachować jednolitość i jednorodność ulicy to ta kostka 

brukowa też się tam pojawiła. Ul. Zagórowska od ul. Przydziałki do ul. Pułaskiego – 0,406 km, 
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z betonowej kostki brukowej; ul. Zakładowa od ul. Kleczewskiej do gazowni (strona północna 

lub południowa) - 1,452 km, droga z betonu asfaltowego; ul. I. Paderewskiego 

od ul. Kleczewskiej (strona północna) – 1,111 km, na całym odcinku droga bitumiczna; 

ul. Piłsudskiego, od ul. Pułaskiego - 0,231 km, droga bitumiczna; Park 700-Lecia – 0,463 km, 

aby połączyć ul. Harcerską z ul. Wyszyńskiego i ul. Popiełuszki z ul. Staromorzysławską, 

nawierzchnia bitumiczna. W ramach naszego zadania, które realizuje Zarząd Dróg Miejskich 

jest również wykonanie punktów przesiadkowych. Czyli miejsce gdzie będą lokalizowane 

rowery oraz przebudowa sygnalizacji świetlnych, bo wzdłuż tych ciągów przechodzimy przez 

skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Zresztą to widać, te sygnalizacje świetlne są 

przebudowywane na sygnalizatory i na przejazdy dla rowerów. W związku z tym program jest 

całościowy, kompatybilny, przemyślany. Braknie nam oczywiście jeszcze kilku dróg dla 

rowerów, ale myślę, że to jest jakiś element w niedalekiej przyszłości, aby jeszcze dalej 

rozpracowywać, urozmaicać i wzbogacać te drogi dla rowerów.” 

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Panie 

dyrektorze mam takie pytanie, czy kwestia oznakowania tych dróg dla rowerów jest 

udokumentowana i czy te drogi będą odpowiednio oznakowane? Żeby rowerzysta, który jedzie 

drogą, jedzie drogą dla rowerów, która ma pierwszeństwo, to jest jedno pytanie.  

Czy wszelkie przejazdy, myślę tutaj o skrzyżowaniach czy krawężniki przy przejazdach 

przez ulice będą na tyle zaniżone, żeby nie łapać gum w dętkach rowerowych? Żebyśmy nie 

mieli takich sytuacji, gdzie mówiliśmy na ul. Spółdzielców o jednej z pierwszych dróg dla 

rowerów, która w Koninie była uruchomiona. Przejazdy przez drogi dla innego ruchu 

przeznaczone, niestety były problemy trzeba było bardzo zwalniać. Może to powodowało, 

że ostrożniej się jeździło, ale niestety to dyskomfort dla rowerzysty, nie mówiąc o tym, że jak 

jechaliśmy rzeczywiście po kostce, która była pofrezowana.” 

 

 Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Grzegorz PAJĄK, cytuję: „Ta droga dla rowerów nie 

spełniała już parametrów technicznych. Sytuacja diametralnie inaczej wygląda na odcinkach 

liniowych, gdzie nie ma zajazdów, nie ma infrastruktury, jesteśmy w mieście i w centrum 

miasta, bo te drogi dla rowerów wypadają nam w centrum miasta. Czyli ilość skrzyżowań, ilość 

zjazdów powoduje, że te niedogodności się pojawiają. Każdy zjazd, każde skrzyżowanie jest 

okrawężnikowane w związku z tym pojawia się kolejny element na drodze, na łączeniu jednej 

kostki i drugiej itd. Wykonawca w szczegółach projektowych ma 0 cm różnicy, ale to jakieś 

uskok, jakaś niedogodność na pewno się w tym momencie pojawią, bo mamy inną 

nawierzchnię, krawężnik, kostka coś będzie innego. Co do oznakowania, wszystkie drogi dla 

rowerów są oznakowane tak jak wskazują przepisy. Te drogi dla rowerów nie ciągi pieszo-

rowerowe, bo tam musi być jedna cała szerokość. Drogi rowerowe przy chodnikach zostały 

zaprojektowane z różnicą 3 cm, czyli chodnik jest wyżej od dróg dla rowerów o 3 cm, co 

fizycznie powoduje nam, że ten rowerzysta chcąc wjechać na chodnik, będzie musiał pokonać 

tą przeszkodę wysokości 3 cm, więc to jest takie dodatkowe utrudnienie, dodatkowe 

uwidocznienie i rozgraniczenie od ruchu pieszego. Oznakowany będzie oczywiście 

odpowiednio, prowadzimy w tej chwili już oznakowywanie czy uzupełnienie oznakowania 

naszych istniejących dróg dla rowerów tak, aby w momencie, kiedy zostanie wykonane zadanie 

w K OSI, żeby te nasze istniejące już drogi dla rowerów też były prawidłowo oznakowane. To 

oznakowanie poziome, żeby też było odnowione i żeby cały ten system miał już taką 

całościową spójność, żeby on już był kompletny.” 

 

  Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Mam pytanie 

do panów z Wydziału Gospodarki Komunalnej. Mam takie wrażenie, podejrzewam, 

że niektórzy radni podzieją je. Słabo to jest z tą informacją, jeżeli chodzi o ten cały system, bo 

ja rozumiem, że są opublikowane ulotki, które trafią do ludzi. Ale czy Państwo brali pod uwagę 

zapromowania tego całego systemu w jakiś komercyjnych mediach czy wydawnictwach? 

Chodzi o to, żeby ta informacja stała się jak najbardziej powszechną informacją, że w Koninie 
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za chwileczkę będzie takie coś funkcjonowało. Przyznam, że jak rozmawiam z mieszkańcami 

miasta to robią wielkie oczy jak mówię o tym, że za chwileczkę będzie 11 stacji rowerowych. 

Rzeczywiście widzą, że buduje się drogi dla rowerów, o tym, co się dzieje trzeba ludzi 

informować. Ja staram się jak spotykam się z ludźmi o tym informować. To jest Państwa 

zadanie, żeby ta informacja stała się na tyle powszechną informacją, żeby ludzie wiedzieli, co 

się w Koninie święci. Nie będę wymieniał mediów, ale przecież to nie tylko strona internetowa 

i to wydawnictwo, które Państwo nam tutaj przedstawili wypełnia jak gdyby ten obowiązek 

informacyjny. Czy takie działanie jest przez Państwa przewidywane?” 

 

Mariusz ŻACZEK z Wydziału Gospodarki Komunalnej, cytuję: „W pierwszym etapie 

tego całego zadania informacyjno-promocyjnego były spoty reklamowe też w radiu. Jak dobrze 

pamiętam w prasie lokalnej i była ogólna informacja, że taki system w 2017, w 2018 roku 

będzie uruchomiony. Dalsze promocje to już są głównie tak jak tu powiedziałem broszury, 

plakaty, mapki. Ewentualnie jeszcze mamy gadżety takie jak breloczki, opaski na rękę 

odblaskowe.” 

   

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Breloczki to 

jest gadżet, mi chodzi o konkretną informację. Informację jaką mamy np. tutaj przedstawioną. 

Myślę, że gdyby negocjacje były prowadzone z właścicielami odpowiednich mediów, którzy 

siedzibę mają tutaj w Koninie, można by naprawdę dobre ceny wynegocjować związane z tą 

informacją. Mam niedosyt i rozmawiałem z mieszkańcami, mam wrażenie również, że słabo 

z tą informacją jest. Pan prezydent chciał zabrać głos.” 

 

Z-ca prezydenta Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: „Jak wszyscy wiemy, mamy 

wykupiony czas antenowy w mediach, mamy stronę wykupioną w lokalnej prasie, którą zawsze 

przeznaczamy na promowanie bieżących wydarzeń. Oczywiście od drugiej połowy sierpnia 

i we wrześniu te media będą przeznaczone właśnie na promowanie tego systemu. Dlatego, 

że system rusza od 1 września, więc nie ma sensu informowania mieszkańców już teraz na 

łamach Przeglądu Konińskiego, lm.pl i innych mediów, zrobimy to z końcówką sierpnia - 

początek września. I myślę, że to przyniesie oczekiwane efekty. Myślę, że ta dzisiejsza 

prezentacja również będzie pewną formą marketingu, bo mieszkańcy będą oczekiwać już tych 

rowerów. Tym bardziej, że jest to pierwsza promocja taka oficjalna tego systemu rowerowego, 

który się mieści w Koninie. Kolejna promocja będzie prawdopodobnie 12 czerwca, kiedy 

podpiszemy umowę z Nextbike Polska. Oficjalnie już po przegłosowaniu na sesji jutrzejszej 

zmiany tej kwoty, bo dzisiaj nie możemy tego uczynić, dlatego że kwota jest w tej chwili w 

dyspozycji MZK musimy przeksięgować kwotę w mieście. Wtedy będzie również prezentacja 

tego systemu rowerowego i firma Nextbike obiecała, że przywiezie 5 rowerów, gdzie 

mieszkańcy już będą mogli wypróbować, to chyba doskonała reklama.” 

 

Radny Jan MAJDZIŃSKI, cytuję: „Panie przewodniczący tak przyglądam się tutaj na 

materiały, które zresztą mieliśmy przekazane tak samo drogą elektroniczną. Ale ja sięgnąłem 

jeszcze tutaj po te materiały, które mamy w formie graficznej przedstawione na ulotkach i mam 

pewne obawy, pytanie odnośnie zakresu przygotowanego tego programu. Ten program ma 

obejmować miasto i sąsiednie gminy, które tutaj mamy na tej ulotce wykazane, 8 sąsiednich 

gmin. Jeżeli chodzi o miasto Konin i plan wypożyczalni rowerów, jak i tych parkingów on się 

sprowadza tutaj do właściwie centrum. W tym programie na linii właściwie Marantowa to już 

jest północ całkowicie odcięta i jeszcze załapał się w ten program Morzysław. Natomiast już 

Laskówca, Grójca właściwie nie ma wcale. Nie wiem czy moje obawy są na wyrost, czy może 

Pan przewodniczący jak i Pan prezydent podzieli moje uwagi, co do takiego niedopełnienia 

tego opracowania. Z wcześniejszych rozmów wynikało, że to ma służyć dla upowszechnienia 

tej komunikacji rowerowej i do obrzeży miasta ten program powinien sięgać.” 
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Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Myślę, że na 

razie to jest pierwszy etap i pokryć całe miasto jak mówiliśmy na Placu Wolności jest to pewna 

trudność. Pierwszy etap dotyczy pewnie centrum miasta takiego ścisłego, natomiast powinno 

się to rozwijać w całej rozciągłości, a szczególnie tutaj głosy padły z północnych dzielnic 

naszego miasta, gdzie rzeczywiście powinno to być uwzględnione gdyż przecież północ 

naszego miasta to dostęp do terenów rekreacyjnych.” 

 

Z-ca prezydenta Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: „Tak jak powiedział podczas 

prezentacji pracownik firmy Nextbike ten system działa, także jest jakiś zalążek tego systemu 

początkowy i przewiduje się miejsca gdzie te rowery będą najczęściej wypożyczane przez 

młodzież, przez wszystkich mieszkańców Konina. Natomiast 100 rowerów nie da się 

rozproszyć po całym mieście, dlatego, że ten system nie spełniałby swojej funkcji. Generalnie 

ewolucja tego systemu następuje i konsultowaliśmy to nie tylko z firmą Nextbike, ale z drugą 

firmą, która początkowo była zainteresowana obsługą tego systemu w Koninie. Doświadczenia 

są takie, że ten system zaczyna sam się rozwijać bardzo intensywnie, a ten początek jest właśnie 

taki. Nie ma też Wilkowa, nie ma też innych dzielnic, gdzie ten system mógłby być rozwijany 

w Koninie, ale myślę, że jest to kwestia najbliższych kilku lat i ten system będzie tak jak w 

Warszawie. Gdzie mamy kilka tysięcy rowerów i ten system jest wzbogacany również o tą 

część komercyjną i na co też liczymy, że będzie część komercyjna i firmy będą chciały dołożyć 

rowery w zamian np. za to, że będzie reklama tej firmy na rowerze. To jest ten początek, dlatego 

jest tylko 100 rowerów i 11 stacji przesiadkowych.” 

 

Radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Ja odnośnie tego, o czym mówił Pan radny Witold 

Nowak na temat rozkładu. Rozkład owszem MZK i PKS jest dostępny w wersji elektronicznej 

na stronach internetowych, w wersji stacjonarnej na przystankach. MZK posiada jedną 

aplikację MPK mobile i tam jest również dostępny ten rozkład, tylko moim zdaniem jest to 

trochę ograniczona aplikacja mobilna. Nie ma możliwości tam np. ustalenia swojej lokalizacji, 

wyznaczenia trasy. Tak naprawdę trzeba znać, którą linią się należy poruszać i można 

sprawdzić tylko i wyłącznie godzinę odjazdu danej linii. Czy istnieje np. możliwość w ramach 

tego projektu czy innego włączenie się i wykorzystanie innych aplikacji np. jakdojade, która 

jest dość popularna w dużych miastach i włączenie do tej aplikacji również systemu i rozkładu 

MZK Konin.” 

 

Radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „W pełni się zgadzam z tym, co powiedział radny 

Jakub Eltman. Bardzo popularne we wszystkich innych miastach jest dodanie do googla 

wszystkich przejazdów MZK. Z tego co orientuję się w dużych miastach wpisuje się w google 

daną lokalizację i wybierając opcję „trasa” pokazuje wszystkie dostępne, możliwe środki 

transportu, żeby dotrzeć do tego miejsca. Jak się wpisuje w Koninie to wyskakuje brak danych, 

albo błąd. Panie prezesie jeszcze bym optował, żeby ta strona MZK przeszła na taki delikatny 

lifting, bo jak na mój gust to tak do tych autobusów elektrycznych nie przystaje ta strona. Tak, 

że składam taką delikatną sugestię.”  

 

Dyrektor MZK Mirosław PACHCIARZ, cytuję: „Szanowni Państwo oczywiście w 

Polsce funkcjonuje kilkanaście różnych aplikacji. Aplikację jakdojade też znamy, muszę 

powiedzieć, że jesteśmy w kontakcie z tą firmą. Jesteśmy w trakcie przekształceń i nie 

posiadamy środków, żeby tę aplikację uruchomić. A ze środków unijnych nie ma możliwości, 

żeby tę aplikację dokupić. Odnośnie strony internetowej to pozwolę się z Panem radnym nie 

zgodzić, nasza strona jest dość ciekawa, atrakcyjna. Współpracujemy też z ZUS-em, żeby tam 

informacja była ZUS-owska dla naszych klientów, tak że o gustach się nie dyskutuje. 

Informacje są na naszej stronie na bieżąco, z godziny na godzinę. Jeżeli jest jakakolwiek zmiana 

w trasach to jest najważniejsze dla naszych klientów, uważam, że to jest najważniejsze. 

Przewidujemy faktycznie w najbliższym czasie, czyli kilku miesięcy, żeby aplikację zmienić 

na jakdojade lub podobną.” 
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Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Strona 

internetowa stroną internetową, natomiast chyba najbardziej mieszkańców interesują kwestie 

związane z rozkładem jazdy. Jeśli chodzi o rozkład jazdy to ja nie mam z tym problemu, jest 

grafika, każde przystanki, połączenia, jest to czytelne na każdym urządzeniu zarówno na 

komputerze stacjonarnym jak i też na tablecie, w komórce również to mogę zobaczyć. Tak że 

to akurat chodzi, ale oczywiście podejrzewam, że można byłoby ulepszyć niektóre kwestie 

związane ze stroną internetową.” 

 

Dyrektor MZK Mirosław PACHCIARZ, cytuję: „Jako ciekawostkę, bo całkiem 

niedawno odwiedził mnie klient MZK, bardzo wiekowy w granicach 90 lat pasażer, który 

korzysta z naszych usług. Przyszedł ze swoim telefonem typu starszy model i pokazał mi jak 

sobie pięknie radzi z naszym rozkładem jazdy. Miał tylko jedno zapytanie, czy jeżeli 

informujemy na stronie internetowej czy w jego telefonie też ten rozkład się zmienia z minuty 

na minutę. Oczywiście się zmienia w tej aplikacji. Tak że uważam, że ta aplikacja jest na tyle 

prosta i przejrzysta dla naszych pasażerów, wszystko można zmienić, poprawić na dzień 

dzisiejszy. Aplikację jakdojade znamy, brak środków uniemożliwia jej uruchomienie w tej 

chwili.” 

 

Radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Ja w ogóle dość regularnie jeżdżę autobusami 

i moja obserwacja jest taka, że warto było też przejrzeć ten rozkład. Często jest tak, że w ciągu 

5 minut podjeżdża choćby na ul. Aleje 1 Maja kilka autobusów z rzędu, jeden za drugim 

dosłownie jadą, a później 25 minut nic nie jedzie, więc można by to zracjonalizować. Ja jak 

studiowałem w Poznaniu to bardzo mi się podobał ten system, który mają, czyli mianowicie 

o każdej godzinie, np. o godz. 6.15, 7.15, 8.15, 9.15 jest powtarzalna ta godzina i wystarczy się 

nauczyć końcówki i wiadomo, że jak się przychodzi na ten przystanek, albo wprowadzić jakąś 

regularność, żeby np. autobusy odjeżdżały co 10, co 15 minut i wtedy jest ta powtarzalność 

i rotacyjność taka bardziej intuicyjna, ale to tylko drobne takie sugestie.” 

 

Radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Jeszcze będę męczył temat rozkładu jazdy. Jest 

możliwość wyszukania, jednakże nie każdy z nas zna konkretną linię, że ta linia jeździ z tego 

i tamtego przystanku. Nie ma możliwości takiego wyszukiwania, że jestem w tym miejscu, 

podaję swoją lokalizację, chcąc dojechać podaję ulicę, muszę wiedzieć, na jakiej konkretnie 

ulicy, jaka jest nazwa przystanku, o to chodziło w moim pytaniu.” 

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Tu chodzi 

o sprzężenie tego z ogólnie dostępnymi mapami google tak podejrzewam, o to chodziło Panu 

radnemu. To jest rzeczywiście w tej chwili niemożliwe.” 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Pan z Wydziału Gospodarki Komunalnej nie 

odpowiedział w ogóle na moje pytanie dotyczące stworzenia zintegrowanego systemu 

komunikacji publicznej. Nie wiem, z jakiego powodu, dlatego zapytam jeszcze raz może Pan 

prezydent odpowie. Chciałem zapytać, kto będzie odpowiedzialny za stworzenie 

zintegrowanego systemu komunikacji publicznej? Mówiąc inaczej, kto sprawi, że ten system 

będzie czytelny dla mieszkańca małej miejscowości, gminy i miasta Konin. Każdego, kto 

włożył podatki do tego systemu i kto sprawił, że ten system będzie działał przy pomocy 

środków Unii Europejskiej. Chodzi mi o to czy będzie za to odpowiedzialne MZK, czy PKS, 

czy może razem, czy może ktoś zewnętrzny? Takie proste pytanie, bardzo proszę, żeby na nie 

znalazła się odpowiedź.  

Po drugie, jeśli chodzi o drogi rowerowe to mam pytanie do pana dyrektora Pająka. 

Rozumiem, że chodzi w całym systemie o to, żeby jak najbardziej połączyć te istniejące drogi 

rowerowe, które są w Koninie, żeby ten system przy systemie wypożyczania rowerów też 

rzeczywiście zagrał. Jest tam takie jedno kluczowe miejsce i tu proszę o uspokojenie. Nie wiem 

czy Państwo jeździcie na rowerach czy nie, czy jechaliście kiedyś z Nowego Konina do Starego 
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Konina. Nie ma bardziej irytującego miejsca, bo tu Pan dyrektor mówił o tym, że połączy nam 

się ul. Wyszyńskiego dołem ul. Przemysłową. Z tym, co mamy na ul. Spółdzielców jest ok i tu 

rozumiem. Nie ma bardziej irytującego miejsca dla rowerzysty jak przejazd ze Starego Konina, 

np. do dworca czy do ul. Dworcowej, a jest to jeden z najczęściej wybieranych przez 

rowerzystów szlaków. Oczywiście jestem zadowolony jak większość rowerzystów z tego, że 

poszerzono Most Piłsudskiego. Natomiast w momencie, kiedy chcę jechać w ul. Dworcową, 

muszę na każdym świetle czekać po 3 minuty i to jeszcze nie jest tak zintegrowane, że jak 

wciskam jedno to przejeżdżam. Pomijam kwestie chodników, które są bardzo wysokie i 

wąskiego garba, który tam jest. Czy to będzie rozwiązane? Chciałem zapytać, czy jadąc ze 

Starego Konina będzie można pojechać w ul. Dworcową? To jest kluczowe dla ruchu 

rowerowego w Koninie miejsce. Tak samo jak byście postawili barierę i ludziom też kazali 

chodzić przez ul. Przemysłową pieszo. To jest dokładnie tak samo, żaden rowerzysta nie 

wybierze długiej górki po to, żeby pojechać dookoła, tylko on chce pojechać do dworca. 

Przecież Panie dyrektorze, jeździł Pan na rowerze, jeździ Pan może jeszcze, po to, że tam są 

np. stacje przesiadkowe, jak ci ludzie mają jeździć. Spójrzmy na te mapy, co tam mamy. System 

wypożyczania rowerów będzie działał po jednej i po drugiej stronie rzeki. Na nie oczekuję, 

że jadę i nagle robi mi się zielona fala i przejeżdżam, a wszystkie samochody DK 25 stają. 

Chodzi mi o to, że dojeżdżam, nie mam krawężników, wciskam guzik zatrzymuję się 

normalnie, wciskam guzik i przejeżdżam przez tą jezdnię. Jeszcze raz powtórzę, bo może Pan 

radny Wanjas nie rozumie, wciskam guzik, czekam, aż ruch samochodów naturalnie, normalnie 

tak jak jest zaplanowane zatrzyma się, bo w pewnym momencie on się zatrzymuje, a ja przejadę 

przez tę jezdnię. To jest chyba proste i oczywiste, nie jest tak i nie mogę pojechać pod tę ul. 

Dworcową. Pomijam, że spotykam najpierw jeden krawężnik, potem drugi krawężnik, więc 

ludzie wybierają drogę przez trawę i tak spotyka ich jeszcze jeden krawężnik na podjeździe na 

ul. Bydgoskiej. O to chodzi o takie proste rzeczy, żaden rowerzysta, który chce jechać do 

centrum Konina w nowym Koninie do Domu Kultury, do hali sportowej, do hali szermierczej 

nie pojedzie w prawo na ul. Przemysłową, do Centrum Informacji Turystycznej i proszę nie 

sugerować, że my go wyślemy przez ul. Przemysłową na dworzec.” 

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Zgadzam się 

jest to kluczowe miejsce dla rowerzystów, tak że się nie dziwię, że po co jechać na dworzec, to 

pytanie jest zadziwiające przecież, to będzie centrum przesiadkowe miasta MZK, PKS, 

przewozy międzynarodowe, rowery miejskie, kolej. Przecież o to chodziło nam tworząc tą 

część miasta.”  

 

Z-ca prezydenta Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: „Szanowni Państwo radni 

oczywiście zintegrowanie tego systemu nie nastąpi w momencie, kiedy zakończymy projekt 

zintegrowanego systemu. Dlatego, że tych problemów z integracją jest wiele. My przystępując 

do tego projektu i to pewnie większość z Państwa radnych wie, że planowaliśmy dodatkowe 

stworzenie dróg rowerowych. Wiemy jak finiszujemy finansowo w tym projekcie i wiemy, 

jakie są ceny, ile musieliśmy dołożyć na ubiegłej sesji i poprzednich środków, żeby ten system 

można było zrealizować w pełni. Wiemy, jakie konsekwencje groziły gdybyśmy tego nie 

dołożyli. Oczywiście integracja wiem, że polega na tym, że powinniśmy z punktu A do F 

dojechać bezkolizyjnie, najlepiej jakby była zielona fala, ale tej zielonej fali nie będzie w 

Koninie i samochody nie będą czekały, aż rowerzyści przejadą. Też jeżdżę rowerem wprawdzie 

najczęściej jadę na ciacho do mamy, ze Starego Konina jadę z Wilkowa na Glinkę i też wiem 

ile razy muszę ten rower pod rękę wziąć, żeby było bezpiecznie, żeby nie ryzykować, 

że wpadnę pod samochód. My dostosowujemy ten układ dróg rowerowych do tego, żeby można 

było w większości miejsc przejechać bezkolizyjnie. Nowe drogi rowerowe będą również na ul. 

Kleczewskiej, która jest w końcówce projektowania i to nam cały czas polepsza tą 

infrastrukturę. Przecież nie chodzi o to, żeby namalować na drodze pas i powiedzieć, że to jest 

droga rowerowa tak jak w większości miast i to nie wiem czy to jest super rozwiązanie i to jest 

bezpieczne. Pewnie i do tego również dojdziemy, ale będziemy musieli zmienić kierunek i 
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stwierdzić, że ta droga będzie drogą jednokierunkową. Jeżeli mamy puścić pas dla rowerzystów 

i zastanowimy się wspólnie jak to robić. Natomiast integracja tego systemu i to chciałem 

uzmysłowić już nastąpiła dużo wcześniej i te pierwsze prace podjęliśmy 2 lata temu sprawiając, 

że przejazdy PKS są przejazdami od początku tego roku rentownymi, do których dopłacają już 

w tej chwili gminy, których mieszkańcy korzystają z tych przejazdów, jest to pierwszy etap. 

Drugim jest przekształcenie MZK w spółkę, gdzie to finansowanie będzie zupełnie na innych 

zasadach i gdzie również podpisujemy nowe porozumienia z gminami. One będą aktualizowane 

tak, żeby miasto nie dopłacało do nie swoich mieszkańców. I tak się będzie działo to, ale jest 

ewolucja, która będzie postępowała bardzo szybko i też dyskusja o tych systemach i zakupu 

biletów i informacji. One również nastąpią tylko jest tak, że mamy dwa podmioty, jeżeli my 

doprowadzimy do tego, że mamy wspólny bilet to kolejnym krokiem będzie to, że będzie 

aplikacja, która będzie powodowała, że ten bilet można będzie kupić elektronicznie, startując 

od PKS-u kończąc na MZK, ale też nie potrafię Państwu odpowiedzieć, jaki to będzie system, 

dlatego, że tu będą nas ograniczały zamówienia publiczne. Może to będą dwa systemy, ale 

będziemy dążyli do tego, że jak ktoś chce korzystać z jednego systemu będzie mógł zaparkować 

samochód i w tym samym systemie kupić w PKS, kończąc podróż w MZK. Do tego dążymy, 

ale to jest potrzebna pewna ewolucja Państwo radni, pewnie sobie zdajemy sprawę, że to nie 

nastąpi z dnia na dzień.” 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Nie wiem Panie prezydencie, gdzie zmierzacie do 

tego, czy gdzie zmierzaliście w ostatnich latach, żeby pomóc rowerzystom. Ja nie widzę 

żadnego działania przez ostatnie lata, poza tym projektem. W mieście według mnie dla 

rowerzystów nie zmieniło się nic kompletnie, żeby ułatwić im jazdę. To są proste rzeczy, o jakie 

rzeczy chodzi - chociażby malowanie poziome, bo teraz tak niech Pan przejedzie sobie nową 

wybudowaną przez Leroy Merlin drogą rowerową, pieszo-rowerową powiedzmy, rowerowa 

jedna strona, druga piesza. Czy na jakimkolwiek wyjeździe z drogi podporządkowanej ma Pan, 

chociaż poziome oznaczenia dla samochodów, że ustąp pierwszeństwa przejazdu dla 

rowerzystów? Żadnego. Rowerzysta musi się za każdym razem zatrzymać, przy każdym 

wyjeździe nawet ze stacji BIP. Mieliśmy przypadek, że kolega został potrącony i złamał nogę, 

przy każdym wyjeździe kierowca powinien mieć informację, że wyjeżdża na drogę pieszo-

rowerową, tam są piesi. Wyjeżdżając ze stacji, postójcie chwilę przy rondzie Konińskich 

Cyklistów i popatrzcie jak samochody wyjeżdżają ze stacji. Ja wiem, że nie ma pieniędzy na 

oznakowanie poziome w ogóle w Koninie i my nie oznakowujemy już ulic nawet w tym roku. 

Ale proszę nie mówić, że robiliśmy coś dla rowerzystów w tym czasie ostatnim, bo nie 

robiliśmy. Gdyby nie ten system K OSI, to jakie drogi rowerowe budowaliśmy, dopiero teraz 

go zrealizujemy, za chwilę, ale to nie są tylko działania, które wymagają wielkich nakładów 

tak jak mówię. To są też działania, które wymagają małych nakładów, to jest to, co się pojawia 

w przestrzeni internetowej. Poczytajcie Państwo fora rowerzystów, popatrzcie na Facebook, to 

są niesprzątnięte ścieżki. To co mówiłem na sesji, nieposprzątane, czasem piaskiem zasypane, 

czasem liśćmi, to też są te rzeczy, to są krawężniki, które być może wymagają jakiś nakładów, 

ale to nie są wielkie nakłady w stosunku do tego, o czym teraz mówimy. Ja wiem, że Miasto 

nie zrealizowałoby tego projektu z własnych środków, gdyby nie było unijnego wsparcia i nie 

byłoby z takim rozmachem, bardzo się cieszę, że to tak będzie. Bo o to chodzi, żeby ten system 

działał, ale tak jak mówię, dziwnie będzie działał, jeśli będziemy mieli takie miejsca jak 

zostawimy teraz, np. ul. Przemysłową, czy tu jak zjedziemy z Mostu Toruńskiego i nagle 

kończy nam się ścieżka rowerowa, mamy wyjazdy dwie bramy. Jedziemy ul. Wojska Polskiego 

i skręcamy w prawo, żeby dojechać do ścieżki rowerowej, mamy wąski przejazd z tego 

chodnika, nie wiemy, kiedy zjechać na ulicę. Mamy wąski zjazd za kamienicą, jednocześnie 

latarnia, która tam stoi. To nie są jakieś rzeczy nadzwyczajne, które kosztują miliony Panie 

Prezydencie, to są takie ułatwienia, które można by systematycznie wprowadzać gdyby mieć 

takie pro nastawienie.” 
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Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Podzielam to 

stanowisko Pana radnego. Niejednokrotnie po prostu trzeba przyjrzeć się, słuchać być może 

i rowerzystów tych, którzy jeżdżą. Krótko rzecz biorąc potrzebny jest audyt tego co już mamy. 

Ja tylko trzymam za słowo Pana dyrektora, że to co jest w tej chwili przygotowane w ramach 

K OSI, jeżeli chodzi o kwestię oznakowania będzie oznakowane właściwie. Tak, żeby kierowca 

widział, tak jak radny Nowak mówił, że będzie przejeżdżał drogą, która krzyżuje się z ruchem 

pieszo-rowerowym, bo zazwyczaj tak po prostu będzie. Mam nadzieję, że będą kiedyś 

prawdziwe drogi dla rowerów tak dopowiem, czyli dedykowane wyłącznie dla ruchu 

rowerowego w mieście. Natomiast tych brakuje i tylko to co tworzone jest w tej chwili w 

Koninie tak szczerze mówiąc jest to wymiana chodników, które były z kostki frezowanej na 

kostkę dwukolorową, gdzie jedna część jest dedykowana dla rowerzystów, druga dla pieszych. 

I teraz ostrzeżenie Szanowni Państwo, doprowadzenie do mieszania tych dwóch ruchów będzie 

powodowało nam w mieście duże problemy. Musimy być na to przygotowani, informować 

o tym, bo nie jest to wiedza powszechna, wśród pieszych szczególnie, że za chwileczkę może 

się tu pojawić rowerzysta i ma pełne prawo jechać szybko, bo jest to droga dla rowerów i ta 

informacja też musi trafić do mieszkańców. Temat się rozwija, chciałbym Szanowni Państwo, 

żebyśmy powolutku ten temat zamykali, dlatego też prosiłbym o krótkie merytoryczne 

wypowiedzi, żebyśmy mogli przejść do zasadniczego celu naszej komisji, czyli do porządku 

obrad.” 

 

Radny Jarosław SIIDOR, cytuję: „Chciałbym tylko zgodzić się z Witoldem Nowakiem. 

Dlaczego, bo bardzo często Panie prezydencie są to naprawdę bardzo proste sprawy i dam jeden 

przykład. Nie wszędzie na przejściach dla pieszych są tzw. ścieżki rowerowe, czy droga 

rowerowa wytyczona dla rowerów, że rowerzysta może przejechać obok przejścia dla pieszych. 

Dwa, trzy lata temu mieszkanka Niesłusza Pani Dorota Ptak wyskoczyła z taką właśnie 

propozycją, aby zorganizować taką akcję i nawet konińska masa krytyczna miała coś takiego, 

że „nie jeżdżę po zebrze”. Ale to była akcja jednorazowa i jej chodziło przede wszystkim o 

montowanie tabliczek, iż nie wolno przejeżdżać rowerem właśnie po zebrze. Nie było żadnego 

odzewu dalej, była akcja przeprowadzona, było minęło, wszystko się skończyło. A widzę 

wielokrotnie chociażby to co radny Nowak powiedział, właśnie jadąc Trasą Warszawską, 

przecinając ul. Przemysłową w kierunku dworca tam nie ma drogi rowerowej równolegle do 

pasów, ludzie jeżdżą.  Przejeżdżają tymi rowerami, mimo że bardzo często jest zielone i 

czasami wymuszają, bo przejeżdżają nawet na czerwonym. To tylko tyle i zgadzam się z 

radnym Nowakiem, że czasami są to bardzo proste rozwiązania.” 

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Myśmy 

zrobili tę kampanię społeczną przy współudziale miasta i do kogo trafiło do tego trafiło. Mam 

nadzieję, że do dużej ilości, ale przecież, nie można permanentnie o tym informować ludzi, bo 

nieznajomość prawa szkodzi.” 

 

  Z-ca prezydenta Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: „Szanowni radni chciałbym, żeby 

wybrzmiało jedno, że ja też się zgadzam z Panem radnym Witoldem Nowakiem i Panem 

radnym Sidorem, tylko ograniczają nas finanse. Jeżeli rzeczy, które pozwolą nam usprawnić 

ten system dróg rowerowych, który istnieje, i który powstanie poprzez namalowanie 

odpowiedniego oznakowania to to zrobimy. Natomiast chodzi o to, że zdajemy sobie sprawę, 

że są dziesiątki metrów, które powinny być wykonane, a nie są i musi to poczekać na okres, 

kiedy będzie budżet sprzyjający na takie typu rzeczy. Te rzeczy, które Państwo zgłaszacie, to 

nie wymaga specjalnie dużych środków i nakładów z budżetu.” 
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Rozpatrywano dalej punkty wg porządku obrad sesji.  

Pkt 4 DRUK Nr 759  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za 2017 rok. 

 

Projekty uchwał szczegółowo omówiła Kierownik Wydziału Budżetu. 

 Radni nie mieli uwag.   

  

W głosowaniu KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY – 

zaopiniowały pozytywnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu miasta Konina za 2017 rok 11 głosami „za”, przy 5 „wstrzymujących się”. 

 

 

Pkt 5 DRUKI Nr 774 i 775  

Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok (druk nr 774); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 

(druk nr 775). 

 

Projekty uchwał szczegółowo omówiła Kierownik Wydziału Budżetu. 

Radni nie mieli uwag. 

 

W głosowaniu KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY – 

zaopiniowały pozytywnie – druk nr 774 (zmiany w budżecie na 2018 rok) - 11 radnych było 

„za”, 3 „przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. 
 

W głosowaniu KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY – 

zaopiniowały pozytywnie – druk nr 775 (zmiany w WPF na lata 2018-2021) - 10 radnych 

było „za”, 3 „przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. 

 

Pkt 6 DRUK Nr 761  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 488 Rady Miasta Konina z dnia 

26 kwietnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. 

nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 478/7 i 478/4 obręb Starówka w Koninie  

 

 Projekt uchwały omówiła kierownik Wydziału Spraw Lokalowych. 

Radni nie mieli uwag. 

 

W głosowaniu KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY – 

zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały 10 głosami „za”, przy 5 „wstrzymujących się”. 

 

 

Pkt 12  

Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 

2017 - 2019. Okres sprawozdawczy: 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 

 

Radni nie mieli pytań do sprawozdania. 

 

KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY przyjęły sprawozdanie. 
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Pkt 14 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki 

(druk nr 768). 

 

 Przewodniczący Komisji Infrastruktury zwrócił uwagę na tytuł uchwały. Wnioskował 

o jego zmianę. W tytule powinna zostać ujęta nazwa spółki: w sprawie wniesienia wkładu 

niepieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

Projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Przyjął 

powyższą uwagę. Na sesji zostanie zgłoszona autopoprawka w tym zakresie.  

Radni nie mieli uwag. 

 

W głosowaniu KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY – 

zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały 15 głosami „za”. 

 

 

Pkt 15  

Podjęcie uchwał w sprawie obciążenia nieruchomości: 

a) służebnością gruntową (druk nr 751); 

b) służebnością przesyłu (druk nr 756). 

 

Projekty uchwał omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania.  

 

DRUK Nr 751 

KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY – zaopiniowały 

pozytywnie projekt uchwały 15 głosami „za”. 

 

DRUK Nr 756 

KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY – zaopiniowały 

pozytywnie projekt uchwały 15 głosami „za”. 

 

 

Pkt 16  DRUK nr 764 

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 

 

Projekt uchwał omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania.  

 

KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY – zaopiniowały 

pozytywnie projekt uchwały 15 głosami „za”. 

 

 

Pkt 17  DRUK nr 763 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 

 

Projekt uchwał omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania.  

 

KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY – zaopiniowały 

pozytywnie projekt uchwały 15 głosami „za”. 
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Pkt 18  

Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste części udziału  

w nieruchomości gruntowej wraz ze sprzedażą budynku (druk nr 771). 

 

Projekt uchwał omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania.  

 

KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY – zaopiniowały 

pozytywnie projekt uchwały 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

Pkt 19  

Projekty uchwał w sprawie:  

a) wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

(na Uchwałę Nr 594 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia 

„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - usług świadczonych przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Koninie, w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina”) 

(druk nr 757), 

b) udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do  reprezentowania Rady Miasta 

Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu (druk nr 758). 

 

Projekty uchwał omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania.  

 

DRUK Nr 757 

KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY – zaopiniowały 

pozytywnie projekt uchwały 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

DRUK Nr 758 

KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY – zaopiniowały 

pozytywnie projekt uchwały 15 głosami „za”. 

 

Pkt 20  

Projekty uchwał w sprawie:  

a) wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

(na Uchwałę Nr 716 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości) (druk nr 772), 

b) udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do  reprezentowania Rady Miasta 

Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu (druk nr 773). 

 

Projekty uchwał omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania.  

 

DRUK Nr 772 

KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY – zaopiniowały 

pozytywnie projekt uchwały 15 głosami „za”. 

 

DRUK Nr 773 

KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY – zaopiniowały 

pozytywnie projekt uchwały 15 głosami „za”. 

 Na tym posiedzenie zakończono. 
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