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Protokół Nr 33/2017 Komisji Finansów 

         Protokół Nr 39/2017 Komisji Infrastruktury 

 

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 26 września 2017 roku 

________________________________ 

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

 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 18.00. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie materiałów na XLI sesję Rady Miasta Konina.  

2. Sprawy bieżące. 

 

 Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli Przewodniczący Komisji Finansów 

Tadeusz WOJDYŃSKI oraz przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI. 

 

 Przewodniczący Komisji Tadeusz WOJDYŃSKI powitał wszystkich uczestniczących 

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

Miasta Konina, do których są komisjami właściwymi do ich rozpatrywania. 

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

ad. 1 

Pkt 4 – DRUK Nr 592 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla miasta Konina na 

lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko. 

 

 Program Ochrony Środowiska przedstawiła Pani Katarzyna LEWANDOWSKA z firmy 

Ekostandard Pracownia Analiz Środowiskowych, cytuję: „Przygotowaliśmy dla Państwa 

Program Ochrony Środowiska. Podstawą prawną tego dokumentu jest art. 17 ustawy Prawo 

ochrony środowiska, który obliguje organ wykonawczy, w Państwa przypadku Miasto do 

sporządzenia takiego programu. Celem tego programu jest przełożenie realizacji i realizacja 

polityki ochrony środowiska na poziomie miasta. Jeśli chodzi o program, to zostały w nim 

uwzględnione wszystkie cele, które zostały opisane w ustawie o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju i przede wszystkim mówimy tutaj o tych nadrzędnych dokumentach strategicznych. 

Program ochrony środowiska musi się zgadzać ze strategią ochrony środowiska na poziomie 

kraju. Kiedyś mieliśmy politykę ekologiczną państwa i z niej wychodziliśmy na pozostałe 

szczeble, teraz mamy dwie nadrzędne strategie. Długookresową strategię rozwoju kraju oraz 

strategię rozwoju kraju 2020 oraz 10 strategii zintegrowanych. Wszystko zostało rozbite na 

poszczególne bloki tematyczne w przypadku programu ochrony środowiska najistotniejsza jest 

strategia bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, ale również np. strategia rozwoju 

transportu, który nierozłącznie łączy się z ochroną środowiska.  
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Jeśli chodzi o metodykę przygotowania dokumentu dla Państwa, to został on oczywiście 

przygotowany w oparciu o zapisy w ustawie Prawo ochrony środowiska, o wytyczne, które 

zostały opracowane w 2015 roku, są to nowe wytyczne i przez wymagania zdefiniowane przez 

zamawiającego, tutaj przez Wydział Ochrony Środowiska, z którym współpracowaliśmy 

podczas tworzenia tego dokumentu.  

Jeśli chodzi o zawartość programu jest ona zgodna z wytycznymi. Tutaj wytyczne nam 

trochę narzucają szyk tego dokumentu, więc poza takimi podstawowymi rzeczami jak wykaz 

skrótów, wstęp i streszczenie, mamy tutaj kluczową kwestię ocenę stanu środowiska, w którym 

przedstawiona jest diagnoza stanu na podstawie różnych badań monitoringowych. Z tej 

diagnozy stanu wychodzimy, na jej podstawie formułowane są dalsze kwestie, mamy cele 

programu ochrony środowiska, zadania, ich finansowanie, czyli kluczą kwestię co chcemy 

zrobić, jakie mamy cele, co chcemy osiągnąć oraz system realizacji tego dokumentu no i 

pozostałe spisy.  

Jeśli chodzi o ocenę stanu ochrony środowiska, to została ona podzielona na dziesięć 

obszarów przyszłej interwencji i tak mamy ochronę klimatu, jakość powietrza, zagrożenie 

hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno- ściekowa, 

zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie odpadów - to wróciło nam do 

programów ochrony środowiska w momencie kiedy plany gospodarki odpadami na niższych 

szczeblach przestały funkcjonować. Zasoby przyrodnicze i zagrożenia poważnymi awariami. 

Te obszary interwencji zostały narzucone przez wymagania i wytyczne, także w ich ramach się 

poruszamy.  

Po jakby przeanalizowaniu obszarów interwencji, dokonano analizy czynników 

wewnętrznych i zewnętrznych oraz szans i zagrożeń zrobionych tak zwany wstęp do analizy 

SWOT. Na podstawie tej analizy i jakby na podstawie całej diagnozy, z której ta analiza się 

wywodzi zdefiniowano najważniejsze problemy i zagrożenia miasta oraz jakby cel poprawy. 

Identyfikacja zagrożeń stanowiła punkt wyjścia do sformułowania celów.  

Jeśli chodzi o cele programu ochrony środowiska zostały one tutaj sformułowane 

i zostało w ramach ich uwzględnione, cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach 

strategicznych, o których mowa w ustawie z 6 grudnia to były te nadrzędne strategie oraz te 10 

strategii zintegrowanych, o których była mowa oraz została zapełniona komplementarność 

celów dokumentów dla miasta, z dokumentami wyższego szczebla, w tym wypadku z 

dokumentem wojewódzkim, który w zeszłym roku był aktualizowany i który jakby jest jeszcze 

zgodny z tymi nowymi wytycznymi.  

W programie oczywiście uwzględniono takie zadania horyzontalne jak działania 

edukacyjne czy monitoring środowiska, który tyczy się wszystkich tych obszarów interwencji. 

Oczywiście cele, kierunki jakie zostały zaproponowane w dokumencie, jak również działania, 

które zostały zapisane w harmonogramie są w odniesieniu do przyszłych obszarów interwencji 

mają oczywiście poprawić stan środowiska na terenie miasta.  

Jeśli chodzi o harmonogram rzeczowo finansowy, to został on podzielony na dwie 

części. Pierwsza to są zadania własne miasta Konina, które zostały nam udostępnione oraz 

zadania monitorowane, czyli zadania, które są realizowane przez różnorakie jednostki czy 

jakieś jednostki ochrony środowiska, podmioty odpowiedzialne za realizację polityki czy 

jakiekolwiek inne podmioty realizujące zadania związane z ochroną środowiska na terenie 

miasta.  

Jeśli chodzi o system realizacji tego dokumentu to tutaj kluczową kwestią jest tutaj 

współpraca oczywiście interesariuszy i uczestników tego dokumentu. Oczywiście uczestnikami 

tak de facto są wszyscy mieszkańcy miasta, opracowanie treści, co zostało już poczynione, 

wdrożenie i zarządzanie tym dokumentem, żeby on przez najbliższy okres funkcjonował i był 

realizowany, monitorowanie w tym monitoring środowiska, który jest prowadzony przez 

wybrane jednostki, a także monitorowanie tego dokumentu przez przygotowanie raportów, 

okresowa sprawozdawczość, ewaluacja, aktualizacja po określonym czasie.  

 



3 

Jeśli chodzi o uczestników wdrażania tak jak już mówiłam, uczestnicy są to podmioty 

uczęszczające w organizacji i zarządzaniu tym dokumentem, realizujące poszczególne zadania, 

czyli wszystkie jednostki, które są wymieniane w harmonogramie, podmioty kontrolujące 

przebieg realizacji tego programu czyli np. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, jak 

również społeczność, która jest głównym odbiorem tego dokumentu. 

Proszę Państwa kluczową kwestią tego programu jest to, że ma on się przyczynić do 

poprawy stanu środowiska na terenie miasta. Odbiorcą tego są mieszkańcy, którzy w tym 

mieście funkcjonują. 

Jeśli chodzi o wdrażanie tego dokumentu, to projekt programu podlega zaopiniowaniu 

przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Ten dokument został już zaopiniowany przez 

marszałka oczywiście pozytywnie. Program ochrony środowiska uchwala rada miasta czyli 

Państwo i poza tym należy zapewnić udział społeczeństwa w przygotowanie tego programu co 

też zostało poczynione na zasadach i w trybie określonym w konkretnej ustawie w ramach tzw. 

konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone, w ramach konsultacji 

społecznych została wniesiona jedna uwaga, która po przeanalizowaniu z pracownikami 

Wydziału Ochrony Środowiska okazała się, że tak powiem niezasadna co do tego dokumentu. 

Jeśli chodzi o realizację tego dokumentu to tutaj kluczowym oczywiście będzie udział Urzędu 

Miejskiego w Koninie, jak również instytucji z zakresu ochrony środowiska i zasobów, takich 

jak RDOŚ czy RZGW; zarząd melioracji już od 1 stycznia przestanie już istnieć, to jakby jego 

następca, instytucje kontrolujące czyli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, jak 

również Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, zarządy dróg, zakłady 

przemysłowe, podmioty gospodarcze one oczywiście też wpływają na środowisko i jakby też 

mogą ten program w pewien sposób realizować wdrażając nowoczesne technologie w swoich 

zakładach. Mieszkańcy miasta, organizacje pozarządowe, no i jednostki oświatowe, które tutaj 

kluczową rolę pełnią w przypadku edukacji ekologicznej. 

Oczywiście, żeby ten program był jak najlepiej wdrażany, niezbędna jest współpraca 

pomiędzy wyżej wymienionymi jednostkami.  

Jeśli chodzi o monitorowanie to tutaj w monitoringu środowiska przede wszystkim dane 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który w ramach państwowego monitoringu 

środowiska prowadzi badania jakości wód, gleb, powietrza również na terenie miasta. 

W programie zostały zaproponowane wskaźniki realizacji programu, te wskaźniki częściowo 

odnoszą się do konkretnych zasobów i generalnie te wskaźniki mogą posłużyć nam przy 

aktualizacji tego dokumentu, jak również przy okresowej sprawozdawczości, czyli raportach, 

żeby sprawdzić czy coś się zmieniło. Wskaźnikiem może być chociażby długość sieci 

wodociągowej, czy kanalizacyjnej i tu już na tej podstawie możemy sprawdzać czy już jakieś 

zadania zostały przez okres obowiązywania dokumentu wdrożone. 

Jeśli chodzi o źródło danych wskaźnikowych no to tutaj głównie Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska oraz dane statystyczne tak.  

Jeśli chodzi o wcześniej wspomnianą sprawozdawczość to zgodnie z art.18 ustęp 2 

ustawy Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy samorządu sporządza co 2 lata raport z 

jego wykonania. W tym raporcie zamieszczane są w informacje o aktualnym stanie środowiska, 

jak również o zadaniach, które zostały przez ten czas zrealizowany. 

Jeśli chodzi o kwestie zadań, to jest perspektywa długoterminowa, więc w tej 

perspektywie mogą się różne rzeczy zdarzyć. Czasami nagle musimy przerzucić środki 

z jednych zadań na drugie zadania więc tutaj jakby rozbieżność tych zadań jest bardzo częsta. 

Ważne jest żeby jak coś by się działo, żeby w tych raportach można było to uzasadnić czy 

pokazać.  

Obecnie przepisy nie zakładają czasu, na który przyjmuje się program, albo po którym 

ten program powinien być zaktualizowany. Przyjmuje się, że zgodnie z tym, że program ma 

być spójny z nadrzędnymi strategiami i strategiami zintegrowanymi to musi on obowiązywać 

w ich czasie. W związku z tym na okres po 2020 roku trzeba by dokonać aktualizacji 

dokumentu albo późniejszym czasie, kiedy pojawią się te nowe strategie i nowe ramy to trzeba 

by sprawdzić czy nadal ten nasz dokument jest z nim spójny, ewentualnie dokonać aktualizacji 
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i to by było na tyle, bardzo Państwu dziękuję, gdybyście jeszcze Państwo mieli jakieś pytania 

dotyczące dokumentu i całej procedury to bardzo chętnie udzielę wszystkich informacji.” 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI podziękował za prezentację 

Pani Katarzynie Lewandowskiej. Następnie otworzył dyskusję. 

 

Głos zabrał radny Jan MAJDZIŃSKI cytuję: „Temat związany z ochroną środowiska - 

- ja mam tutaj pytanie, jak to sprawozdanie powiązać z uciążliwościami ochrony środowiska, 

jeżeli chodzi o nadmierną populację lisów, dzików, bobrów, które niszczą środowisko. Nie 

wiem, czy to pytanie jest skierowane do odpowiedniej osoby, ale związane to jest akurat z tym 

tematem, który kiedyś już wcześniej na radzie miasta sygnalizowałem i wokół tego zjawiska 

zupełnie jak gdyby była zmowa milczenia, a coraz bardziej to się daje we znaki.  

Nad kanałem Warta-Gopło, nad Wartą w tej chwili tak szalenie wzrosła populacja 

bobrów, które niszczą środowisko. Takich przykładów mógłbym wyliczyć więcej, ale ostatnio 

kiedyś zwrócił mi uwagę mój sąsiad, mówi zobacz dąb grubości co najmniej 50 cm młody, 

okazałe drzewo zostało podgryzione przez bobry, przewróciło się do kanału Warta-Gopło 

i takich przypadków jest bardzo dużo.  

Jeżeli chodzi teraz o nadmierną populację dzików, nie chciałbym Szanowni Państwo 

żeby zostało to odebrana jako żart, ale miałem konkretne zdarzenie mieszkańca os. Laskówiec, 

że wyszedł kiedyś na swoja posesję, która jest położona nad nizinnym terenem Warta-Gopło 

i z kniei wytoczyła się wataha dzików, co najmniej z 50 sztuk, więc żeby się ratować to musiał 

mówił, na szczęście miał taką możliwość, że wdrapał się na drzewo, żeby nie doznać szkody, 

bo akurat to była mieszanina starych i młodych dzików, które w tym czasie są bardzo 

niebezpieczne.  

Szanowni Państwo nieraz słyszymy ten temat wywołany w mediach, ale on jakoś tak 

cichnie, natomiast zjawisko narasta, na obrzeżach osiedli dają się we znaki nadmierne ilości 

populacji lisów, które też stają się niebezpieczne.  

Czy ten temat akurat można w jakiś sposób podłączyć pod to sprawozdanie ochrony 

środowiska? Dziękuję za uwagę.” 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Dziękuję Panu radnemu i mogę Panu radnemu odpowiedzieć, że tym tematem to się zajmuje 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan minister Jurgiel, zostały wydane w tej sprawie 

odpowiednia rozporządzenia i Polski Związek Łowiecki.  Także jakby Pan na bieżąco sobie 

poczytał tygodniki rolnicze tam w szczegółach wszystkie te rozporządzenia są opisane i w tej 

chwili zwiększono tam ilość odstrzałów, nie chcę strzelać liczby, ale dość znacznie podobno 

ostatnio. Trochę ten temat znam, bo na każdym spotkaniu z rolnikami ten temat jest poruszany, 

szczególnie na obszarach gmin, może nie tyle w mieście, co na każdej gminie i nie tylko tutaj 

na szczeblu lokalnym, ale również na szczeblu centralnym. Jak uczestniczę na spotkaniach 

u ministra Jurgiela w ministerstwie rolnictwa, to na każdym spotkaniu ten temat jest 

podnoszony. To tyle z mojej strony, jeżeli chce tutaj Pani się ustosunkować to proszę bardzo.”  

 

Katarzyna LEWANDOWSKA, cytuję: „ Dokument jakim jest ochrona środowiska nie 

do końca ma to zastosowanie w przypadku akurat jeśli chodzi o ten odstrzał. Poza tym 

dokument ochrony środowiska jest dokumentem planistycznym. To jest dokument, który ma 

wyznaczać jakieś kierunki, cele które Państwo zakładają. Państwo też jako Miasto nie mają 

możliwości, żeby powiedzieć, a to nie wiem, Państwo się zebrali, to idźmy, odstrzelmy te dziki, 

lisy czy cokolwiek, bo takich możliwości Państwo nie mają. No to jest w pewien sposób tak 

jak w przypadku tych osiedli. Wchodzimy z osiedlami w coraz to nowe tereny no i niestety 

musimy pogodzić tą przyrodę, która gdzieś tam koło nas jest z naszymi interesami. Wiadomo, 

że są to w jakiś sposób problemy, bo chociażby kwestia dzików, które mają łatwe pożywienie, 

nasze śmietniki są łatwym pożywieniem dla dzików, ale tutaj tak jak Pan Przewodniczący 
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powiedział niestety nie program ochrony środowiska jest tym miejscem, gdzie te kwestie 

możemy poruszać, bo on nie ma instrumentów, żeby temu problemowi zaradzić. Dziękuję.” 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Mam takie pytanie dotyczące 

harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań własnych miasta Konina, który pojawia się w 

programie ochrony środowiska pod koniec i tam są wpisane niektóre zadania. Są koszty razem 

wpisane i większość tych tabelek pozostaje pusta i tutaj pytanie do Pani, czy taka jest praktyka 

żeby większość zadań, które są rozpisane na termin realizacji 2017-2024 pozostawić pustych? 

Bo niektóra widzę w przyszłym roku rozumiem, że będzie to finansowane z budżetu miasta -  

budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody na osiedlu domków komunalnych na 

osiedlu przy ulicy Marii Dąbrowskiej w Koninie. Czyli rozumiem, że w przyszłym roku zapis 

taki w budżecie się znajdzie, bo Miasto tak zaplanowało? No ale widzę takie trzy wpisy spośród 

wielu tabelek, jeszcze się pojawia może doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, ale to 

są zazwyczaj takie kwoty, które wpisujemy do budżetu. Chciałem zatem zapytać, czy my to 

powinniśmy wypełniać, czy to są takie zapisy tylko tam gdzie na pewno coś zrealizujemy.”  

 

Katarzyna LEWANDOWSKA cytuję: „Jeśli chodzi o harmonogram rzeczowo-

finansowy jest on nieodłącznym elementem dokumentu, wymaganym przez, no kluczową 

kwestią, poprzez zadania realizujemy cele, które sobie założyliśmy. Oczywiście my jako firma 

nie wymyślamy sobie tych zadań z kapelusza, więc dysponujemy danymi, które zostały nam 

przekazane. Tabela ma ogólny wydźwięk w przypadku zadań własnych jest to podział na te 

poszczególne lata w przypadku zadań monitorowanych ta tabela jest uproszczona. Jest to 

związane z tym, z wytycznymi, o których wcześniej mówiłam, które się pojawiły, a jeśli chodzi 

o braki w tych tabelach, no to wiąże się z tym, że te nie wszystkie dane dało się przewidzieć. 

Czasami te zadania, które planujemy na przyszły rok, łatwo nam wyszczególnić głównie chodzi 

o urząd czy jakikolwiek podmiot jest w stanie łatwo przewidzieć co zaplanował na przyszły 

rok. Co zaplanował na dalszą perspektywę czasami trudno o jakieś szacunkowe koszty, czy 

przybliżony czas realizacji, bo bardzo często wiąże się to z pozyskaniem środków. Jeśli się uda 

pozyskać środki to będzie realizacja, jeśli nie, to może być ciężko. Wiąże się to też z tym, że 

za 2,3 lata może się okazać, że będzie jakaś inna ważniejsza rzecz, czy pilniejsza potrzeba do 

zrealizowania niż dane zadanie. Przed harmonogramem jest taki krótki rozdział dotyczący 

zadań mówiący o tym co może być zrealizowane, albo dlaczego nie zostanie zrealizowane. 

Jakby to są dane, którymi dysponujemy. Ten dokument, w któryś momencie musimy przyjąć,  

więc go przyjmujemy. Widomo, że ten dokument przez te najbliższe lata, który będzie 

obowiązywał ten dokument będzie żył, więc tam w tych okresowych raportach, które się będą 

pojawiać później, będą się mogły pojawiać zadania, które np. nie zostały ujęte w tym 

dokumencie, a były wypisane w strategii, w tych wyższych.”  

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja to rozumiem, tylko zastanawia mnie to, 

że wpisaliśmy np. 650 tys. zł na tą instalację centralnego ogrzewania, a nie wpisujemy, chociaż 

wiemy że to przeszło na przyszły rok, bo podejmowaliśmy taką decyzje w poprzednim 

miesiącu, „przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych 

w Międzylesiu do ulicy Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudowa przepustów” - o ile 

pamiętam te środki zostały przeniesione na przyszły rok. Natomiast w tabeli się nie znajdują 

i zastanawiam się, czy te wpisane to już są te, co będą realizowane w przyszłym roku 

w budżecie, bo mogę się w ten sposób zorientować jakie zadania mniej więcej pojawią się 

w przyszłorocznym budżecie? Czy też tak po prostu zostały wpisywane te, które gdzieś tam 

wydziały zgłosiły, bądź nie zgłosiły to wtedy pozostały puste tabelki. Tak mam to rozumieć?”  

 

Katarzyna LEWANDOWSKA cytuję: „Tak te zadania co zostały wpisane wszystko 

nam zostało przekazane przez Wydział Ochrony Środowiska i zgodnie z tym co dostaliśmy z 

danymi, które dostaliśmy tak umieściliśmy w harmonogramie.” 
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Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „ No to pytanie do Pana Prezydenta w takim 

razie, będziemy robić tą meliorację na terenie inwestycyjnych, czy nie będziemy?” 

 

Zastępca Prezydenta Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: „Musimy znaleźć środki 

w przyszłym roku.”  

 

Katarzyna LEWANDOWSKA cytuję: „Ale jakbym mogła jeszcze dopowiedzieć, jeśli 

chodzi o tą modernizację. Jest tabela kilka stron wcześniej, dotycząca celów programu i tam są 

takie ogólne kwestie, które oczywiście w przyszłości można podpiąć pod konkretne zadania 

i to też pomoże Państwu znaleźć środki, bo w różnego rodzaju konkursach czy dofinasowaniach 

jeśli dane zadanie zawiera się w programie obwiązującym, w programie ochrony środowiska 

chociaż w jego celach i strategiach to pozwala na jakieś dodatkowe punktacje w walce o środki 

dodatkowe.”  

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „ Ja właśnie bardzo konkretnie pytam Pana 

Prezydenta, bo tak jak powiedziałem, przenieśliśmy środki na przyszły rok, a konkretnego 

zapisu tutaj nie ma, dlatego zastanawiam się, czy to, że przenieśliśmy te środki a tutaj tego 

zapisu nie ma, sprawia, że tej inwestycji nie będzie? Po prostu pytam zaniepokojony 

o inwestycję, która w opinii wszystkich radnych po spotkaniu komisji infrastruktury na miejscu 

na terenach inwestycyjnych uznana została za jedną z najważniejszych.”  

 

Głos zabrał Zastępca Prezydenta Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: „W zakresie 

inwestycji dotyczącej odwodnienia terenów inwestycyjnych to chcę potwierdzić, że zadanie 

będzie zrealizowane w przyszłym roku. Oczywiście kwota brakuje, bo w WPF-ie mamy milion, 

a kwota będzie wykraczała, zadanie będzie wykraczało poza tą kwotę. Musimy i znajdziemy te 

środki. Jest to ważna inwestycja, o czym rozmawialiśmy tak jak Pan radny wcześniej 

wspomniał na komisji infrastruktury i wszyscy jesteśmy zgodni, że jest to potrzebne.” 

 

Głos zabrała Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Elżbieta NIEWADOMSKA, 

cytuję: „Ja może jeszcze tylko tyle dodam, że program opracowywany był od miesiąca kwietnia 

i projekt Programu ochrony środowiska został wstępnie opracowany już w maju i w miesiącu 

czerwcu był przekazany do odpowiednich jednostek opiniujących. Musiał przejść przez te 

wszystkie procedury, czyli RDOŚ, Urząd Marszałkowski, który wydał pozytywną opinię na ten 

temat, to wszystko trwało aż do miesiąca września. Więc niektóre zadania mogły jeszcze 

szczegółowo nieokreślone być kwotowo, o których decyzje zostały w tym czasie podjęte.” 

 

Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Czytając ten dokument rzuciły mi się w 

oczy pewne zapisy tego dokumentu a mianowicie zapis z centralnej bazy danych geologicznych 

Państwowego Instytutu Geologicznego, instytutu badawczego, w którym to stwierdzono, że na 

terenie Konina rozpoznane są dwa złoża węgla brunatnego Pątnów I w północnej części miasta. 

Ponieważ jestem energetykiem bardzo mnie to zainteresowało. Mogła by Pani przybliżyć, jakie 

to złoża tego węgla brunatnego znajdują się na Pątnowie I? Ponieważ z tego co się orientuję, 

Pątnów I już dawno wyeksploatowaliśmy i zakończyliśmy eksploatację. Tym bardziej mnie to 

zdziwiło, że czytam w odnośniku, że dane z tej centralnej bazy geologicznej pochodzą z 8 maja 

2017 roku. Mamy złoże i owszem takie, na które na razie nie dostajemy koncesji, jedyne do 

eksploatacji to jest złoże Ościsłowo, a Pątnów I no zastanawia mnie właśnie ta informacja. 

mogłaby Pani trochę rozszerzyć. Ten zapis. Mam nadzieje, że to nie jest pisanie dla pisania.”  

 

Katarzyna LEWANDOWSKA, cytuję: „Jeśli chodzi o kwestie złóż to nawet złoża, które 

zostały wyeksploatowane one również znajdują się bazach, więc to nie jest tak, że one giną.”  
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Radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Ale stwierdzono tutaj, że rozpoznane są dwa złoża. 

Skoro rozpoznano to rozumuję w ten sposób, że one są. Bardzo byśmy się ucieszyli jeżeli 

byłaby to prawda. Nawet nagrodę by Pani dostała, ponieważ jest to bardzo strategiczna rzecz 

dla miasta Konina.”  

 

Katarzyna LEWANDOWSKA, cytuję: „Mam przed sobą tę informację to znaczy 

tak, generalnie w przypadku tego faktycznie ma Pan rację. Jest, że rozpoznane są dwa złoża, 

jako źródło jest tutaj podane faktycznie ta centralna baza geologiczna.”  

 

Radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Zgadzam się tutaj z tą częścią wód termalnych, 

owszem resztę chyba powinno być.”  

 

Katarzyna LEWANDOWSKA, cytuję: „Jest nas w biurze kilka osób, tym programem 

dla Państwa zajmowała się moja koleżanka, której dzisiaj nie ma. Ja zajmowałam się dla 

Państwa całą prognozą i procedurą opiniowania tego dokumentu w jednostkach strategicznych 

i tych wszystkich opiniujących więc nie będę tutaj, że tak powiem próbować z tego wybrnąć, 

Mogę Panu obiecać to, że do jutra to zweryfikuję.  

Jedno co mogę powiedzieć to wiem, że czasem się zdarza, że takie źródła, chociażby 

jak baza danych geologicznych, albo inne źródła państwowe, mają w sobie pewne 

przekłamania.  

Nie będę ukrywać, że takie sytuacje się zdarzają. Bardzo często w  różnego rodzaju 

dokumentach powielane są informacje, które de facto są nieprawdziwe.  

My musimy przygotowując takie programy, między innymi też dla Państwa, musimy 

bazować na jakiś źródłach. Bazujemy na źródłach fachowych, źródłach rzetelnych, ale proszę 

mi wierzyć z tą rzetelnością różnie bywa.  

Jutro u Państwa będę na sesji, więc jedyne co mogę Panom obiecać to to, że to 

zweryfikuję.” 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Dziękuję za wyjaśnienie. Myślę, że do jutra sprawa będzie rozstrzygnięta, jeżeli to nie jest 

prawdziwy zapis to trzeba to zaktualizować przynajmniej w programie, bo nie może być danych 

nieprawdziwych.” 

 

Więcej uwag nie było. Przystąpiono do głosowania.  

 

 

KOMISJA INFRASTRUKTURY 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony 

środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko (druk nr 592). 

 

 

Pkt 5 – Rozpatrzenie: 

a) Informacji z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2017 roku;  

b) Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki 

Publicznej, Konińskiego Domu Kultury oraz Młodzieżowego Domu Kultury; 

c) Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Konina 

za I półrocze 2017 roku. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów radny Tadeusz Wojdyński powiedział, cytuję: 

„Wszystkie trzy informacje uzyskały pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 września 2017 roku. 
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Również wszystkie informacje zostały radnym doręczone drogą elektroniczną i każdy 

z Państwa mógł się z tymi materiałami zapoznać.  

Jest to informacja na koniec półrocza, w tej chwili już mamy prawie koniec III kwartału 

i wszystkie informacje tam zawarte na dzień dzisiejszy nie są już aktualne, ale jest taki wymóg 

ustawowy, że Prezydent Miasta jest zobowiązany złożyć taką informację do Rady, ale to jest 

tylko informacja. Jeśli są pytania to proszę bardzo, jest Skarbnik Miasta, na pewno udzieli 

wyczerpującej odpowiedzi.”  

 

Radny Witold NOWAK powiedział, cytuję: „Jest to informacja, ale chciałem pokusić 

się o komentarz i pytanie. Chodzi mi o wydatki majątkowe, oczywiście które się pojawiają. 

Zresztą w opinii RIO tak krótko na nią zerknąłem, ponieważ dopiero dzisiaj do nas dotarła 

i przeczytałem. Wcześniej przeglądając załączniki i tabele wykonania, też spojrzałem na to. 

Chciałem zapytać o komentarz do tego, czy poprosić Państwa o komentarz Pana prezydenta 

bądź Panią skarbnik, o komentarz do tych wydatków 8 %, czy nieco ponad 8% zaplanowanych, 

wykonanych w I półroczu. Chciałem zapytać jak się to ma w stosunku do lat poprzednich, 

chociaż mogłem to sprawdzić, ale nie zdążyłem, przyznam szczerze, bo wydaje się to 

wykonanie bardzo małe, no i jakby w tym kontekście mój komentarz, czy taka myśl, 

zastanowienie. Czy nie warto większej uwagi poświęcić temu, co było zaplanowane 

w inwestycjach. Mi oczywiście na myśl przychodzi ten komentarz, z którym się dzieliłem 

z Panem prezydentem odnośnie pewnych zadań zaplanowanych 19 grudnia, a przetargi 

ogłaszane były 30 czerwca. Wydaje mi się, że przez pół roku wiedząc dobrze, że zadania będą 

realizowane można było podjąć te działania wcześniej, chciałem zapytać, jak Państwo na to 

patrzycie, czy nie niepokoi was to wykonanie.” 

 

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA, cytuję: „Jeśli chodzi 

o wykonanie wydatków majątkowych to zdarza się właśnie i w poprzednich okresach, że to 

wykonanie za okres I półrocza było stosunkowo niskie, dlatego, że m.in. jeżeli była 

dokumentacja projektowa, to szybciej można było przeprowadzić procedurę przetargową 

i rozpocząć zadanie.   

W tym roku tak się zdarzyło, że procedury przetargowe są powtarzane po dwa, po trzy 

razy i w związku z tym są opóźnienia w realizacji tych dużych zadań inwestycyjnych, które 

właśnie rzutują m.in. na wykonanie, także w tamtym roku, jak pamiętam 10% było wykonanie 

wydatków majątkowych. No jest trochę tych zadań zrealizowanych. Na 110 - 21 zadań jest 

wykonanych. 

Być może, że nie będzie dużego zagrożenia w realizacji tych zadań, a jeżeli już to 

niektóre są już przesuwane i będą realizowane w cyklu dwuletnim, to znaczy rozpoczęte w 

2017 roku, a kończone w 2018 roku.”  

 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI cytuję: „Ja mam takie 

pytanie, bo tutaj w tej opinii RIO doczytałem, że wydatki na wynagrodzenia zostały 

przekroczone o 50% natomiast nie zamieszczono informacji, co było przyczyną tego.” 

 

Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA odpowiedziała, cytuję: „Też również powtarza 

się taka sytuacja jeśli chodzi o wydatki w oświacie. Można powiedzieć, że w ostatnim kwartale 

jest dokonywana analiza i zwiększane są wydatki na wynagrodzenia. Powtarza się, 

że w niektórych jednostkach wykonanie tych środków na wynagrodzenia osobowe, głównie 

chodzi o osobowe jest wyżej jak 50%. Nie są jakieś duże przekroczenia, jest to 1%, jest to 2 %, 

no ale zdarzają się.” 

 

Radny Tadeusz WOJDYŃSKI powiedział, że nie ma wyjaśnienia.  
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Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA odpowiedziała, cytuję: „Nie, nie, jest napisane, 

w informacji z wykonania budżetu, że w II półroczu będzie zwiększony plan na tych 

zadaniach.” 

 

Radny Tadeusz WOJDYŃSKI powiedział, cytuję: „No dobrze, plan będzie zwiększony, 

ale co było przyczyną, że przekroczyliśmy to, czy z tytułu nadgodzin, z tytułu odpraw, nagród 

jubileuszowych, czy podwyżek. Trzeba wyjaśnić to.” 

 

Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA odpowiedziała, cytuję: „To są głównie 

awanse. Awanse, które w trakcie roku nauczyciele zdobywają, a to pociąga za sobą skutki 

finansowe.”  

 

Następnie radny Janusz ZAWILSKI powiedział, cytuję: „My tak powracając właśnie 

do tego w oświacie, to nie wiem, ale moje odczucie już przez te paręnaście lat, to jest takie, że 

ta cała nasza oświata powoduje, że jest to jedna z największych kwot w budżecie i ona nigdy 

nie jest zaplanowana na odpowiednim poziomie już na etapie planu. Bo jakby była zaplanowana 

większa kwota na etapie planu, to by ten nasz budżet się nie spiął, to jest na 1000% pewne. 

I teraz założenia, które są zrobione na etapie planu od razu przewidują, że będzie 20% tej kwoty 

nam brakować, może 20% przesadziłem, ale 10%. A później dokładamy z różnych rzeczy, po 

to, żeby tym nauczycielom potem te pensje dać. Także to przekroczenie Panie przewodniczący 

to jest planowe przekroczenia, tak bym to nazwał.” 

 

Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA odpowiedziała, cytuję: „Chciałam powiedzieć, 

że zawsze planujemy, bierzemy pod uwagę wykonanie za 9 miesięcy, bo przeważnie to jest tak, 

że podstawą do planowania jest okres 9 miesięcy i również zakładamy wzrost. W trakcie roku 

różne rzeczy się dzieją i wtedy niestety trzeba wydać więcej pieniędzy niż zostało zaplanowane. 

Taka jest sytuacja. A gdyby było zaplanowane właśnie, środki by były zaplanowane w pełnej 

wysokości czy z jakąś nawiązką na wydatki oświatowe, to wtedy inne zadania nie miałyby racji 

bytu.” 

 

Przewodniczący Komisji Finansów podziękował za wyjaśnienia.  

 

Następnie głos zabrała radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „Ja się zastanawiam kto 

tutaj ma planować te środki, bo z tego co wiem, to dyrektorzy dobrą kalkulację przedstawiają, 

tylko w momencie kiedy potem składają tą swoją kalkulację, ta kalkulacja jest na bieżąco 

obcinana, więc potem wiadomo z góry w pewnym momencie tych pieniędzy zabraknie, czyli 

to w sumie nie szkoły, tylko urząd decyduje z góry, że tych pieniędzy w pewnym momencie w 

budżecie szkoły nie będzie. Potem wychodzi na to, że to dyrektorzy szkół są tymi, którzy nie 

doszacowali swojego budżetu, a tak nie jest.” 

 

Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA odpowiedziała, cytuję: „Wiadomo, że 

możliwości naszego budżetu są ograniczone, trzymają nas wskaźniki, wydatki bieżące i 

dochody bieżące, które mają na to wpływ. Więc gdyby zakładając chcieć zaplanować na te 

wszystkie potrzeby, które zgłaszają dyrektorzy, to na pewno we wskaźnikach byśmy się nie 

zmieścili. Musimy tak planować, żeby budżet mogła rada uchwalić. Reguła podatkowa, ustawa 

o finansach publicznych, no niestety takie są ograniczenia.”  

  

 Więcej zgłoszeń do dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania.  

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY – 16 głosami „za” przyjęły: 
a) Informację z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2017 roku;  

b) Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

Konińskiego Domu Kultury oraz Młodzieżowego Domu Kultury; 

c) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Konina za I półrocze 2017 roku. 
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Pkt 6   

Informacja z realizacji Uchwały Nr 444 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w 

sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. 

 

Informację omówiła Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA. Powiedziała, cytuję: 

„Niewygasające wydatki zostały ustalone na kwotę 817.012,40 zł. Z tego zrealizowano zadania 

na kwotę 520.965,16 zł. Do budżetu miasta w trakcie roku wprowadzono zadania na kwotę 

260.682,00 zł i to były zadania związane z opracowaniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta, likwidacja otworów obserwacyjnych na terenie 

strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych dla m. Konina w ramach ochrony wód 

podziemnych ze środków ochrony środowiska – kwota 22.140,00 zł i zadanie realizowane 

przez PWiK– kwota 190.000,00 zł, tj. wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o.  na 

budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie – I etap. I te zadania 

zostały wprowadzone do budżetu. Natomiast oszczędności w wyniku realizacji dwóch zadań, 

zadania były realizowane przez PWiK, 35.365,24 zł zostało przekazane zgodnie z ustawą 

o finansach publicznych do budżetu miasta. Były to dwa zadania: na budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Józefa Piłsudskiego w Koninie i na budowę sieci 

wodociągowej - Błonia ulica Grunwaldzka w Koninie.  

Do tej informacji załączono tabelkę, są wszystkie zadania wyszczególnione z podziałem 

na te, które zostały zrealizowane, które zostały wprowadzone do budżetu i jakie powstały 

oszczędności na zadaniach.” 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI 

powiedział, cytuję: „Realizacja dotyczy 2016 roku i jest ok, można powiedzieć no tutaj Pan 

prezydent postarał się. Natomiast kiepsko widzę ten rok. Natomiast rozumiem, że jest to pewna 

ucieczka do przodu związana z tym, że niektóre zadania zamiast realizować w cyklu 

jednorocznym, a tak uchwaliliśmy, że jest to realizowane w roku 2017, okazuje się, że 

będziemy realizowali w cyklu dwuletnim i to jest no taki pewien myk, który pozwoli abym nie 

krytykował tego na koniec tego roku w grudniu, kiedy będziemy podejmowali jednak mimo 

wszystko uchwałę związaną z przeniesieniem wydatków niewygasających na 2018 rok. 

Jednakże rozumiem to, że jest dosyć szczególny rok i pewnie na ten temat tutaj 

niejednokrotnie będziemy dyskutowali, że mamy problemy z przetargami i realizacją zadań 

inwestycyjnych szczególnie, które zostały określone przez radę na ten rok.  

Natomiast oczywiście będziemy dopingować Panów prezydentów do tego, żeby to co 

miało być jednak zrobione w roku 2017, zostało jednak zrobione w 2017 roku.”  

 

Więcej zgłoszeń do dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania.  

 

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY 16 głosami „za” przyjęły 

informację z realizacji Uchwały Nr 444 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku 

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2016. 

 

Pkt 8   

Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr 599);  

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020 (druk 

nr 600). 

 

Przewodniczący Komisji Finansów radny Tadeusz WOJDYŃSKI poinformował, 

że projekty uchwał radni otrzymali drogą elektroniczną. Powiedział, że dzisiaj zostały 

przesłane autopoprawki do druku 599 i do druku 600. 
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Dalej poprosił Kierownik Wydziału Budżetu o ich przedstawienie.  

 

Kierownik Wydziału Budżetu Olga Skrzypska szczegółowo omówiła projekty uchwał 

wraz z autopoprawkami.  

 

Przewodniczący Komisji Finansów zapytał, czy radni mają pytania do projektów 

uchwał.  

Radni nie mieli pytań.  Przystąpiono do głosowania.  

  
DRUK NR 599 

KOMISJA FINANSÓW - 7 głosami „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujący się” pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok. 

 

DRUK NR 600  

KOMISJA FINANSÓW - 7 głosami „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020. 

 

 

Pkt 12 – DRUK Nr 598 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących 

o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w gminnym transporcie zbiorowym. 

 
 Głos zabrała Kierownik Biura Rady Miasta Hanna BRYSKA: „Petycja wpłynęła do 

Rady Miasta. Przewodniczący Rady skierował petycję do Pana Prezydenta, który petycję 

rozpatrzył pozytywnie, umieszczając stosowny zapis w projekcie uchwały w sprawie ustalenia 

opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym. Natomiast Rada 

podejmując tę uchwałę o której teraz mówimy, wypełnia zapis ustawy z dnia 11 lipca 2014 

roku o petycjach - art. 9 ust. 2.: Petycja złożona do organu stanowiącego  

jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ, chyba że w statucie tej 

jednostki zostanie wskazany organ wewnętrzny tego organu stanowiącego właściwy w tym 

zakresie."  

 My pracujemy na ustawie, zmian w statucie w tym zakresie nie było.  

W związku z art. 14 ustawy o petycjach - Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, w tym 

przypadku, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, corocznie, w terminie do 

dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go 

obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.  

Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu  

załatwienia petycji.  

W związku z tym ta uchwała jest podejmowana, żeby wyczerpać procedurę.” 

 

Odczytano uzasadnienie do projektu uchwały.  

 

Radny Witold NOWAK stwierdził, że projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

powinien zostać poddany pod głosowanie przed uchwałą w sprawie opłaty za przewozy osób 

i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład 

Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 

 

Głos zabrał radny Jan MAJDZIŃSKI, cytuję: „W petycji jest o przyznanie ulg w 

gminnym transporcie zbiorowym. No jeżeli przyjmiemy tą petycję, to mam pytanie, czy mamy 

rozeznanie, jakie będą skutki finansowe przyjęcia tej petycji?” 
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Z kolei Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI zapytał ile osób 

będzie to dotyczyło. 

 

Dyrektor MZK odpowiedział, że około 30 osób.  

 

Więcej uwag radni nie mieli.  

 

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY 16 głosami „za”, przy 1 głosie 

„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w gminnym 

transporcie zbiorowym. 

 

 

Pkt 10 – DRUK Nr 595 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym 

transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz 

określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 

 
Przewodniczący Komisji Finansów poprosił o przedstawienie projektu uchwały przez 

Kierownika Wydz. GK. 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Sławomir MATYSIAK powiedział, 

cytuję: „Są to uchwały techniczne, które są związane z pewnym porządkowaniem sytuacji. 

Myślę, że najwięcej do powiedzenia miałby Pan dyrektor MZK.  

Jeżeli chodzi o te uchwały to w związku z tym, że różne wystąpiły grupy poprzez 

Wydział Spraw Obywatelskich, które ubiegają się o to, by mogły korzystać z pewnych ulg, 

ponieważ 6-krotnie ta uchwała była nowelizowana, postanowiliśmy przy tych zmianach 

ujednolicić jej tekst, by doprowadzić do pewnego porządku.  

Natomiast jeśli chodzi o zapisy dotyczące cen to one przy tej nowelizacji się nie 

zmieniły.” 

 

Następnie głos zabrał Dyrektor MZK Mirosław PACHCIARZ. Powiedział, cytuję: 

„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, proponujemy przejazdy bezpłatne dla 

kombatantów i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz osoby, które w latach 

1956-1989 z narażeniem własnego życia, majątku lub praw pracowniczych angażowały się 

w działalność antykomunistyczną zmierzającą do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 

dla osób, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków 

zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. oraz 

osób, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji 

politycznych. 

Jest to bardzo wąska grupa osób i jest to raczej taki ukłon, gest, około 30 osób wg 

wiedzy kierownika Botora i mojej. 

Następną grupą są weterani działań poza granicami państwa - chodzi o weteranów 

wojennych z Iraku i Afganistanu. Jest to 7 mieszkańców Konina.  

I następną grupą jest - na wniosek Konińskiej Rady Seniorów, od pewnego czasu 

obowiązuje Konińska Karta Seniora 60+” i zaproponowaliśmy, aby w każdą sobotę w roku 

posiadacze tej karty mogli z naszych przejazdów skorzystać bezpłatnie. 

Natomiast tak jak tutaj powiedział Pan Kierownik Matysiak, w związku z tym, że od 

poprzedniej uchwały minęło parę lat, zaproponowano tekst jednolity uchwały tzw. „biletowej” 

i regulaminu przewozów. I w tamtych paragrafach nic się nie zmienia.”   

 

Radni nie mieli pytań.  Przystąpiono do głosowania.  
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KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY 17 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu 

ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład 

Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów. 

 

 

Pkt 11 – DRUK Nr 596 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego 

pojazdami komunikacji zbiorowej świadczonej przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie. 

 

 Projekt uchwały przedstawił Dyrektor MZK Mirosław PACHCIARZ.  

 

Radni nie mieli pytań.  Przystąpiono do głosowania.  

 

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY 17 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu 

ręcznego pojazdami komunikacji zbiorowej świadczonej przez Miejski Zakład 

Komunikacji w Koninie. 

 

 

Pkt 13 – DRUK Nr 589 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.  

 

Projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz 

JAKUBEK. Powiedział, cytuję: „Pierwsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Dotyczy to 

gruntu przed dworcem kolejowym, który ma być przeznaczony pod parking dla tego centrum 

komunikacyjno – handlowego. Takie założenie przyjęliśmy, że bezpieczniejsze będzie 

przyjęcie opcji dzierżawy gruntu. Będziemy mieć cały czas wpływ na to, co się dzieje na tym 

gruncie, w jaki sposób jest to realizowane. Dwa – zapewni dochody dla miasta w perspektywie 

długofalowej, są to całkiem niemałe dochody i własność miasta pozostanie cały czas. Do tego 

ażeby zawrzeć umowę na okres długi wymagana jest zgoda rady miasta bo to jest kompetencja 

rady.”  

  

 Przewodniczący Komisji Finansów zapytał, czy radni mają pytania do projektu 

uchwały. 

 

 Pytanie miał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Panie Przewodniczący ja chyba 

2 miesiące temu dopytywałem do kogo należy ten teren, mapki były pokazywane i tu była 

odpowiedź że jest to teren miasta. Dzisiaj chcemy go dzierżawić. Ja rozumiem, jeżeli chodzi o 

zabudowę, pozwoli to, no lepiej zagospodarować prawdopodobnie ten plac wykonawcy, ale ja 

mam pytanie, czy w związku z tym chociażby placem, w jaki sposób miasto będzie 

zabezpieczone o miejsca parkingowe, bo oddajemy w tej chwili miejsca parkingowe przy 

dworcu PKP, czy jest taka możliwość jakichś negocjacji z inwestorem, czyli konkretnie ze 

spółką Dekada, aby chociażby za to pewną ilość miejsc już bezpośrednio zagwarantować 

mieszkańcom Konina. Bo tak jak powtarzam, jest to obecnie teren miasta i my dzierżawiąc go, 

pozbywamy się można powiedzieć jakiegoś wpływu na to co tam będzie.   

Dzierżawa jest lepsza, lepiej nie sprzedawać, bo wtedy już żadnej możliwości nie 

mamy. Dzierżawiąc jest możliwość prawdopodobnie jakichś negocjacji tutaj. O to mi chodzi, 

bo wiemy wszyscy bardzo dobrze, jak była dyskusja na temat zabudowy i budowy nowego 

dworca PKP, bardzo dużo było tutaj zapytań, pytań, jeśli chodzi o miejsca parkingowe, 
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zarówno dla osób, które będą przyjeżdżać na przyszły dworzec PKP, ewentualnie do miejsc, 

które się tam znajdą, czyli powierzchni handlowych, ale przede wszystkim mieszkańców, 

którzy tam mieszkają w pobliżu. O to mi chodzi.” 

  

 Odpowiedzi udzielił Z-ca Prezydenta Miasta Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: „Jak 

już informowaliśmy wcześniej, w lutym wynegocjowaliśmy z firmą Dekada, że miejsca 

parkingowe dodatkowe będą na dachu centrum handlowego i dworca. Zwiększy się ilość miejsc 

parkingowych. Projekty idą w tym kierunku. Natomiast na tym terenie będą miejsca 

parkingowe, bo jest to teren niezabudowany. Mamy dwa wyjścia, albo ten teren sprzedać albo 

go wydzierżawić. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że dzierżawa jest korzystniejsza dla 

miasta.” 

 

Więcej pytań nie było. Przystąpiono do głosowania.  

 

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY 12 głosami „za”, 

przy 5 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości (druk nr 589). 

 

 

Pkt 14 – DRUK NR 597 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu. 

 

Projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz 

JAKUBEK. Powiedział, cytuję: „To jest regulacja stanu prawnego, który powstał w wyniku 

zaszłości bardzo dawnych, właściciel nieruchomości zabudowanej - dawny budynek Hortexu 

w 90 - kilku % jest właścicielem gruntu i budynku, a w paru procentach jest użytkownikiem 

wieczystym co powoduje, że ta nieruchomość występuje w dwóch księgach. Sprzedaż tego 

wąskiego terenu, tego wąskiego paska pozwoli na uregulowanie stanu prawnego takiego 

właściwego jaki powinien być, a ponieważ po zmianie przepisów odbywa się to nie w formie 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, a w formie sprzedaży, stąd jest konieczność 

podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na zbycie użytkownikowi wieczystemu tego kawałka 

gruntu.” 

 

Przewodniczący Komisji Finansów zapytał, czy radni mają pytania do projektu 

uchwały. 

 

Radny Janusz ZAWILSKI zapytał, cytuję: „Panie Kierowniku, krótkie pytanie, to jest 

plac pod obecnym kasynem gry, tym całym zespołem budynków?” 

 

Kierownik Wydziału GN T. JAKUBEK, cytuję: „Plac i kawałek pod budynkiem 

również, narożnikiem wchodzi.” 

 

Radny Janusz ZAWILSKI zapytał, cytuję: „Chodzi o ten cienki zielony pasek na 

mapce? A to co jest zaznaczone kolorem zielonym to mają?” 

 

Kierownik odpowiedział, że tak. Kolor czerwony to własność kasyna. 

 

Radni nie mieli więcej pytań. Przystąpiono do głosowania.  

 

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY 17 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości użytkownikowi 

wieczystemu. 



15 

Pkt 15 – DRUKI Nr 588 

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 

 

Projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz 

JAKUBEK, cytuję: „Dotyczy to gruntu przeznaczonego pod GPZ – czyli główne przyłącze 

energetyczne na terenie dawnego FUGO i działka będąca własnością Miasta. Jedynym 

uprawnionym do zakupu jest Energa Operator, który jest dystrybutorem prądu na naszym 

terenie, stąd też konieczna jest uchwała o podjęciu sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej, 

a Energetyka przygotowuje się do inwestycji budowy tego GPZ, m.in. zasilanie terenów 

inwestycyjnych i całego terenu tam położonego.” 

 

Przewodniczący Komisji Finansów zapytał, czy radni mają pytania do projektu 

uchwały. 

 

 Pytanie miał radny Janusz ZAWILSKI. Cytuję: „Mam pytanie do Pana Prezydenta, czy 

ta Energa po prostu w ogóle zasługuje na to, żebyśmy my im to wszystko ciągle dobrze 

podpisywali. Czy oni przynajmniej odwzajemniają się, że idą nam na rękę w innych sprawach. 

Jakie są relacje pomiędzy urzędem a Energą, bo my nie pierwszy raz to robimy. Robimy to 

szybko i bezdyskusyjnie nieraz. Ale nie wiem czy oni na to zasługują.” 

 

 Radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja chciałem wzmocnić głos kolegi radnego 

Zawilskiego, ponieważ na myśl przychodzi mi dojazd do Młodzieżowego Domu Kultury i ta 

uliczka, którą remontowaliśmy chyba na swój koszt, by Pan dyrektor musiał potwierdzić, mimo 

wielokrotnych próśb do Energii, właśnie do Energii właśnie tej, bo tych spółek jest tam 

namnożonych przecież sporo, właśnie wydaje mi się, że tamta spółka gospodaruje tym terenem 

i jest właścicielem tej uliczki przynajmniej w dwóch częściach i to tam właśnie mieliśmy 

problemy, żeby się dogadać, co do remontu tej uliczki, dlatego chciałem wzmocnić głos kolegi 

radnego.” 

 

Więcej pytań nie było.  Przystąpiono do głosowania.  

 

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY 15 głosami „za”, przy 1 głosie 

„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zbycia 

nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 

 

 

Pkt 16  

Projekty uchwał w sprawie: 

a) nabycia nieruchomości (druk nr 583); 

b) zbycia nieruchomości (druk nr 587). 

 

 

DRUK NR 583 
Projekty uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

Tadeusz JAKUBEK. Powiedział, cytuję: „Druk nr 583 – nabycie nieruchomości dotyczy to 

ulicy Stodolnianej, kilka lat temu Miasto dokonywało tam inwestycji na tej ulicy, budując 

chodnik i całe uzbrojenie, odwodnienie ulicy, dlatego konieczna była ingerencja w tereny 

prywatne, których wówczas na tamten moment nie można było podzielić z uwagi na zapisy 

w planie. Stąd też najpierw została wykonana inwestycja. W tej chwili kiedy zakończono tą 

inwestycję, można było dokonać podziału tego gruntu i jest to usankcjonowanie 

wcześniejszych zgód, które mieszkańcy nam udzieli na wykonanie inwestycji. Dotyczy to 

zajętości pod chodnik w tej chwili. Dotyczy to 7 nieruchomości o powierzchniach od kilku do 

kilkunastu, kilkudziesięciu metrów.” 
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Głos zabrał Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja chciałbym zapytać przy okazji, bo 

nie wiem czy wszyscy mają mapkę przed sobą, tam jest wykup tego paska pod chodnik. Ale to 

dochodzi do narożnika skrzyżowania ul. Stodolnianej z Gimnastyczną. A tam jest jeszcze jedna 

ulica. Po prawej stronie, po krawędzi tej mapki idzie ulica dalej. Gdybyście spojrzeli Państwo 

na google map, to ta uliczka prowadzi w głąb jakby dalej osiedla i tam się rozwija budownictwo, 

i na tę chwilę wygląda sprawa tak, że nie ma połączenia z ulicą Zagórowską, z osiedla 

Dmowskiego, z ulicy Stodolnianej. I żeby praktycznie wjechać w teren pomiędzy ulicami, w 

takim ogromny prostokącie, ul. Stodolnianą, Kościuszki, Zagórowską a M. Dąbrowskiej, to 

trzeba przyjechać właśnie na tę ulice Stodolnianą i przejechać dokładnie przy tej działce 509/6. 

I teraz ja bym proponował, aby wykupić też ten mały trójkącik 509/5 ponieważ to jest 

skrzyżowanie i to skrzyżowanie na pewno będzie musiało się rozwinąć, bo ta droga, która na 

mapce nie ma nazwy, nie jest wpisana, ona w przyszłości, krótkiego odcinka brakuje na 

połączenie się z ulicą Zagórowską.  

Prosiłbym Pana Kierownika o jakąś opinię na temat tego, czy można tam trochę więcej 

tej ziemi wykupić pod przyszłe skrzyżowanie.” 

 

Kierownik Wydziału powiedział, cytuję: „Sprawdzę czy ten trójkąt można wykupić. 

Jeżeli nie to będzie to procedowane przy kolejnych wykupach.” 

 

Więcej pytań nie było.  Przystąpiono do głosowania.  

 

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY 15 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym 

się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 

 

 

 

DRUK NR 587 

Projekty uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

Tadeusz JAKUBEK. Powiedział, cytuję: „Druk nr 587 – zbycie nieruchomości przy 

ul. Gajowej. Działka, która wróciła do miasta po raz kolejny, po raz trzeci. Jest zainteresowanie 

tą działką, a zatem konieczne było wywołanie uchwały, aby rozpocząć procedurę przetargową.  

 

Radni nie mieli pytań.  Przystąpiono do głosowania.  

 

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY 16 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości . 
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Ad. 2. Sprawy bieżące. 

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI poinformował, że w dniu 

16 października 2017 roku o godzinie 16.00 w Ratuszu odbędzie się posiedzenie komisji 

w następujących sprawach: 

- Spotkanie z Prezesem Zarządu Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w celu 

określenia wzajemnych relacji między miastem a spółką. 

- Rozpatrzenie pisma Pani Anny Żabińskiej w sprawie budowy drogi KDD 26 - alternatywnej 

do ul. Kolskiej. 

- Rozpatrzenie wniosku Państwa Barbary i Zdzisława Cieślikowskich o zmianę miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obr. Wilków – przeznaczenie na działki 

budowlane. 

*** 

Radny Jarosław SIDOR powiedział, cytuję: „Panie przewodniczący, nie wiem czy 

dostał Pan kolejnego e-maila od Pana Andrzeja Chmieleckiego. Wczoraj go dostałem. On 

został skierowany do Pana przewodniczącego Steinke ale również do Pana Korytkowskiego i 

do mnie. Nie wiem czy tą sprawę mamy poruszyć na sesji czy nie. Dzisiaj miałem telefon i po 

przeczytaniu tego, co robimy z tym tematem.” 

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz WOJDYŃSKI powiedział, że przecież na 

poprzedniej komisji radni o tym rozmawiali i ustalili, że taki szeroki pas drogowy jest tam 

niepotrzebny.  

 

 Dyrektor ZDM Grzegorz PAJĄK: „Przypomnę jak to toczyło się i na jakim etapie 

skończyliśmy spotkanie. W związku z tym, że jest opracowana dokumentacja na ulicę Leśną, 

po przebudowie tej ulicy będziemy podejmować kroki, żeby być może granicę tego pasa 

drogowego zmienić. Natomiast kolejną informację, którą mieliśmy przekazać, zdiagnozować 

było to, że dzisiaj umowa dzierżawy i umowa podatek od nieruchomości, bo to są sumy 

składowe tej opłaty, którą by Pan Chmielecki musiał dzisiaj ponosić, daje nam kwotę 0,15 i po 

przecinku ileś tam miejsc tysięcznych grosza. Uchwała Rady Miasta o stawkach za zajęcie pasa 

drogowego ustanowiona została w wysokości 2 groszy, to jest różnica 0,47 tysięcznych 

grosza.” 

 

Przewodniczący Komisji T. WOJDYŃSKI zapytał jaka to jest kwota w skali roku. 

 

 Dyrektor ZDM: „To jest od metra, 2 zł za metr kwadratowy w skali roku. I mieliśmy 

ustalić pod względem prawnym, czy możemy wyrównać te stawki, żeby były one tożsame. 

W związku z tym, że system płatniczy w Polsce wynosi 1 grosz, zaokrąglenia muszą być 

stosowane do 1 grosza. Nie możemy robić 0,1560 setnych grosza. W związku z tym, ja 

przynajmniej na dzień dzisiejszy twierdzę, że na ma podstaw do zmiany uchwały, żeby tą 

stawkę obniżać do 1 grosza, bo znowu spowodujemy patologię w drugą stronę. 

Nie możemy tej stawki za zajęcie pasa drogowego na wyłączność dzielić w innym systemie niż 

1 grosz. Natomiast sprawa jest przekazana do WSA, bo nasza decyzja wydana, została 

zaskarżona do SKO, a SKO podtrzymało naszą decyzję i ta sprawa w tej chwili toczy się 

w WSA, czy to się zakończyło ja tej wiedzy nie mam. Postępowanie zostało przekazane do 

WSA.”  

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI: „Panie radny Sidor, ja 

mam wielki dylemat co dalej z tą sprawą robić. Z jednej strony mamy sprawę w sądzie, z drugiej 

strony mamy oczekiwania Pana Chmieleckiego. Z kolei problemy są z ustaleniem pewnej 

opłaty, no a sprawy są w toku, związane z pasem drogowym. 
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Tak szczerze mówiąc do końca nie wiem co Pan Chmielecki chce uzyskać, bo myśmy 

już tutaj na ten temat dyskutowali i chyba tę sprawę należałoby zostawić i poczekać na 

rozstrzygnięcie w sądzie. Chyba że zobowiążemy Pana dyrektora o przygotowanie jakiejś 

odpowiedzi, choć podejrzewam, że niejedno pismo z odpowiedzią do Pana Chmieleckiego w 

tym zakresie było. Ale odnośnie tych stawek, o których Pan mówił, że nie ma możliwości 

ustalenia stawki niższej niż 1 grosz.”   

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz WOJDYŃSKI: „Ale to i tak jest niska stawka.” 

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI: „Tym bardziej, że ja 

nie wiem, czy stanowisko Pana Chmieleckiego jest spójne dla wszystkich mieszkańców ul. 

Leśnej. Bo to też nie może być tak, że komuś tylko damy możliwość, żeby miał inne stawki.” 

 

Radny Jarosław SIDOR: „Odnośnie tego co zostało przesłane i całej sytuacji związanej 

z zajęciem pasa drogowego. Taka sytuacja w mieście Koninie ma miejsce od kilkudziesięciu 

lat i wszyscy o tym wiedzą. Nawet przy obecnym wytyczeniu granic, mieszkańcy Konina płoty 

klinkierowe nie stawiają od wewnętrznej granicy, tylko w środku, albo na zewnątrz. To już jest 

wyjście poza teren. I później mamy na różnego rodzaju osiedlach zygzaki a nie linie proste.  

Podobna sytuacja jest również na ulicy Leśnej, ale nie tylko. Również podczas 

przebudowy ul. Matejki, kiedy firma zaczęła stawiać lampę oświetleniową nową, półtora metra 

wewnątrz od jednego z ogrodzeń, mieszkaniec zaczął wariować, wyzywać i się okazuje, że 

wyjechał z płotem. To są zaszłości kilkudziesięciu lat. Najgorzej jest na odcinku od ul. 

Wyspiańskiego w kierunku lasu, w kierunku Rudzicy po lewej stronie. Tam ogrodzenia stoją 

już kilkadziesiąt lat. Ulica nie będzie poszerzona. Opłata za 1 metr kwadratowy na rok jest 7,30 

wg tej stawki, która teraz obowiązuje 0,002 grosze, 7,30 na rok. Przy zajęciu 50 metrów jest to 

stawka około 350 zł za zajęcie  50 m2 - jest to stawka dużo większa, tutaj panu Chmieleckiemu 

chodzi o to, że jest to stawka wielokrotnie większa od wielkości kilku arów którą on 

zagospodarowuje jak i inni mieszkańcy. Kupić oni nie mogą tej działki, bo plan 

zagospodarowania jest jaki jest, to jest pas drogowy. Musiałaby być zmiana planu 

zagospodarowania. Tylko intencja Pana Chmieleckiego jest taka, żeby płacić taką stawkę, jaką 

płaci za pozostały grunt po prostu.” 

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI: „Panie radny, jak 

doprowadzić do tego, żeby to zmienić?  

Zna Pan rozwiązanie? To niech Pan przedstawi rozwiązanie tej sytuacji, ale zgodnej z 

prawem.” 

 

Radny Jarosław SIDOR: „Nie wiem nie jestem prawnikiem.” 

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI: „Gdyby była 

możliwość zapisania w uchwale „0,” ileś tam grosza to zrobilibyśmy to, ale nie jest to 

możliwe.” 

 

Radny Jarosław SIDOR: „Porządek nie był robiony przez kilkadziesiąt lat i ten porządek 

należy zrobić, tylko nie można go robić wyrywkowo. I mógłbym się tutaj pochylić nad 

5 uchwałami, bo tutaj była podobna sytuacja w maju tego roku, że Pan prezydent te uchwały 

wyrzucił i nie możemy robić, że są równi i równiejsi. Jeżeli Pan przewodniczący chce, to ja 

nawet te uchwały mogę pokazać Panu, mam w laptopie, gdzie chciano w ten sposób, urzędnicy 

co niektórzy, chcieli w ten sposób dać możliwość nabycia pasa drogowego mieszkańcom. 

I tutaj też się sprzeciwiłem, prezydent też się zdenerwował. Chodziło m.in. o łącznik 

Wyspiańskiego, Matejki, Gajowa, wielokrotnie ten płot pokazywany itd., bo te osoby na 

przykład i teraz pójdę dalej, płacą tak jak za pas drogowy, bo tam jest pas drogowy w planie 
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zagospodarowania przestrzennego, nie chcą płacić 7,30 za m2 na rok i chciałyby, żeby Miasto 

im to sprzedało i zmieniło miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

Zadałem panu prezydentowi jedno pytanie. To miasto jest równe dla wszystkich? Czy tylko dla 

wybranych. I Pan prezydent Nowicki te uchwały zdjął.  

Jestem za tym, jeżeli żadnej zmiany nie będzie, będzie odpowiedź z ZDM ok, ale nie 

róbmy wyrywkowo.” 

 

Radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Ja mam tylko jeszcze takie pytanie do Pana 

prezydenta, bo oczywiście nasz kolega tutaj radny najbardziej dba o interesy tego miasta. Czy 

dałoby się zrobić taką sprawę, żeby nawet kogoś na umowę zlecenie nająć, żeby on poszukał 

wszystkie pasy drogowe, które są zajęte w mieście? Wszystkie i wtedy nawet jakąś firmę 

zewnętrzną nająć. I wtedy będziemy mieli odpowiedź dla radnego Sidora, że wszyscy są równi 

w mieście.” 

 

Z-ca Prezydenta S. ŁUKASZEWSKI cytuję: „Temat jest bulwersujący, ale wielokrotnie 

był dyskutowany. Z tym mieszkańcem również wielokrotnie prowadziliśmy dyskusję, wydaje 

mi się, że jest to optymalne załatwienie sprawy, natomiast dzisiaj trudno, żebyśmy podejmowali 

jakąś dyskusję skoro sprawa jest w sądzie. Ja bym poczekał na rozstrzygnięcie tej sprawy, jeżeli 

sąd zwróci nam uwagę, to wrócimy do tematu.  

Natomiast zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 

przedsięwzięciem długotrwałym i kosztowym i zdajemy sobie z tego sprawę. Czynimy to 

w takim zakresie w jakim i finanse, i ilość osób zaangażowanych na to pozwalają i to robimy 

systematycznie.  

 

Więcej uwag radni nie mieli. 

 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

OBRADOM PRZEWODNICZYLI: 

 

     Przewodniczący Komisji Finansów 

 

                                   Tadeusz WOJDYŃSKI 

 

      Przewodniczący Komisji Infrastruktury  

  

       Piotr KORYTKOWSKI 
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