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Protokół Nr 35/2017 Komisji Finansów 

         Protokół Nr 42/2017 Komisji Infrastruktury 

 

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 27 listopada 2017 roku 

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

 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 21.20. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie materiałów sesyjnych XLIII Sesji RMK. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Konina na lata 2018-2021  (druk nr 629) oraz projektu uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej miasta Konina na 2018 rok (druk nr 630). 

 

 Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli przewodniczący Komisji 

Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI oraz wiceprzewodniczący Komisji Finansów Janusz 

ZAWILSKI. 

 

 Przewodniczący Piotr Korytkowski powitał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. 

Poinformował, że komisje omówią te punkty porządku obrad XLIII 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 633 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina 

na lata 2016-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko - omówił Pan Artur 

Kubica – współautor opracowania – przedstawiciel wykonawcy – Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER. 

 

 Następnie przystąpiono do dyskusji.  

 

 Głos zabrał radny Tomasz A. Nowak, cytuję: „W krótkich słowach chciałbym 

troszeczkę jednak zmienić potrzeby wskazane w prezentacji, ponieważ mówiliśmy 

o rozszerzeniu pojęcia rewitalizacji, żeby troszeczkę kłaść nacisk na inne sprawy niż potrzeby 

infrastrukturalne. Niestety w Starym Koninie wygląda to cały czas standardowo, czyli Starówka 

cały czas potrzebuje jednak infrastruktury. W momencie kiedy porównujemy inwestycję 

w Dom Zemełki za 10 mln zł, a za 7,2 mln zł wskazany w tej samej prezentacji, moglibyśmy 

zamknąć problem pieców węglowych, problem podłączenia do cieplika wszystkich miejskich 

kamienic i innych być może też z pomocą dofinansowania. No widzimy tutaj taki naprawdę 

duży rozziew, a te wszystkie inne przedsięwzięcia nie znajdą zrozumienia wśród mieszkańców. 
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Bo musimy się zastanowić w jaki sposób patrzymy na tę rewitalizację, bo cała dzielnica 

potrzebuje rewitalizacji i jej mieszkańcy. Natomiast patrząc z punktu widzenia całego miasta 

oczywiście można patrzeć szerzej od stronu kulturalnej, społecznej itd. natomiast tutaj na 

miejscu mogę to powiedzieć jako radny ze Starego Konina, tutaj potrzebna jest przede 

wszystkim infrastruktura. Brak jest wielu dróg, brak jest nawierzchni, są ulice, które są 

całkowicie ciemne i mamy tutaj smog. I nie na darmo to przywołuję, ponieważ czujka smogowa 

jest na V osiedlu na ul. Wyszyńskiego, wystarczy wyjść wieczorem na Stary Konin, ale nawet 

na „Hajmat”, który jest położony wyżej poza doliną Warty i smog jest okropny, jest nie do 

zniesienia. Myślę, że taka inwestycja za te 7 mln zł np. likwidacja tych pieców węglowych nie 

tylko poprawiłaby życie mieszkańcom, zrewitalizowałaby ich życie i możliwości, ale także 

miałaby znaczący wpływ na nasze środowisko, tym co oddychamy.  

Chciałbym niestety, ale zwrócić uwagę na ten aspekt właśnie rewitalizacji, ponieważ 

jeżeli wyjdziemy z propozycją zapoznawania mieszkańców Starego Konina kim był Juliusz 

Fromm, jeżeli ktoś nie wie mogę powiedzieć, był to rzeczywiście człowiek, który faktycznie 

się w Koninie urodził. Był Żydem, przeprowadził się do Niemiec i zasłynął tym, że wymyślił 

lateksowe prezerwatywy, z których większość ludzi korzysta. Ale jeżeli będziemy chcieli 

wytłumaczyć ludziom to, że ważniejsza jest promocja jego osoby, niż to, że pomożemy komuś 

ocieplić mieszkanie, albo wymienić piec, czy w ogóle przeprowadzić jakieś remonty 

w mieszkaniach komunalnych to obawiam się, że będzie problem i to ta dzielnica potrzebuje 

rewitalizacji. Ażeby się tą rewitalizacją pochwalić to właśnie trzeba zrobić takie działania tutaj 

wewnętrzne. I to też mówię z innego punktu widzenia, ponieważ jeżeli chcemy promować 

Starówkę w skali Konina, czy nawet w jakikolwiek sposób turystycznie, zabytki itd. to musimy 

zrobić tak, żeby ludziom tutaj też się dobrze żyło. Ja podam drastyczny przykład, wypadła 

z budżetu – nawiązując już pokrótce do budżetu - ul. Żwirki i Wigury – to jest skandal z punktu 

widzenia mieszkańców, którzy mają od lat obiecywane, że będzie robiona. Ciemna jest ulica 

Pawłówek – tam nie ma ani latarni, ani chodników, nic. Ale to nie chodzi o to, żebym teraz 

jakąś litanię wygłaszał. To są najważniejsze tematy, wszystkie inne są słuszne i ja tutaj nie 

neguję. Byłem tym radnym, który złożył wniosek po latach o przejęcie przez Miasto pałacyku 

Reymonda, bo jest to jedyny pałacyk z prawdziwego zdarzenia w mieście i powiem tylko tyle, 

ja w 2007 roku, 10 lat temu nie będąc radnym usłyszałem od władz Konina, że miasta nie stać 

na tak drogą bombonierkę, a mogliśmy ją mieć wtedy za 500 tysięcy złotych, a teraz pewnie 

byśmy mogli ją mieć ale za 1 mln zł. A stan jest coraz gorszy tego budynku. To jest miejsce, 

które możemy widzieć z okien Urzędu Miejskiego, może je widzieć prezydent, może je widzieć 

każdy. Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły. Jeden z najpiękniejszych budynków 

w mieście zapada się.  

Więc chciałbym zwrócić jednak uwagę, że przy tej rewitalizacji „morze” tych potrzeb 

infrastrukturalnych jest w tym momencie najważniejsze, reszta na tę chwilę stanowi drugi 

plan.” 

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr Korytkowski powiedział, cytuję: 

„Dziękuję bardzo za ten ważny głos w dyskusji dotyczący rzeczywiście Starego Konina, 

to w sumie istotne co Pan powiedział panie radny dotyczące sytuacji, jeżeli chodzi o kwestię 

jakości powietrza oraz jeżeli chodzi o pałacyk Reymonda.  

Natomiast tutaj nie do końca się zgodzę, czy to była słuszna decyzja czy nie, tu już tak 

polemizując, czy Miasto powinno przejmować, bo to nie jest to, że my za 500 tysięcy to kupimy 

a Panie radny, ile trzeba by było wydać pieniędzy, żeby ten obiekt mógł cieszyć się jakąś 

świetnością i być użytkowany.” 

 

Z kolei głos zabrał radny Karol Skoczylas, cytuję: „Dużo racji ma przedmówca w tym 

co powiedział, zgadzam się z tym. Rewitalizacja polega na pracy partnerskiej, każdy 

mieszkaniec, każda firma, każdy przedsiębiorca, który jest w promieniu tego przedsięwzięcia 

powinien być uznany jako partner, z tego co słyszałem były ankiety, były przeprowadzane 
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rozmowy. Chciałem się dowiedzieć, co ci przedsiębiorcy mówili, którzy zainwestowali 

w Starówkę, w obrzeża Starówki jak oni wyglądają i czy to zostało uwzględnione w ich 

prośbach.” 

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr Korytkowski powiedział, cytuję: „Może 

dopowiem, że rzeczywiście ten dokument nie był opracowany wyłącznie bez konsultacji 

jakichkolwiek przez stowarzyszenie. Dokument został opracowany przy udziale pracowników 

Urzędu Miejskiego w Koninie i interesariuszy procesu rewitalizacji oraz przy wsparciu 

eksperckim dr Edyty Masierek i organizacji pozarządowych. Był szeroko konsultowany 

i myślę, że tak powinny przebiegać procesy związane z opracowywaniem wszelkich 

dokumentów strategicznych w mieście.” 

 

Głos zabrał Artur Kubica, cytuję: „Proszę Państwa w kontekście tego o czym mówił 

Pan radny przed chwilą, chciałbym tylko jedno słowo. Te projekty, które zostały 

zaproponowane, to są projekty, które będą miały rzeczywistą szansę na pozyskanie 

dofinansowania w ramach różnego rodzaju programów operacyjnych.  

To że potrzeby są znacznie szersze i wykraczają poza ramy takie definicyjne 

i terminologiczne związane z rewitalizacją, jakby wpłynęło na to, że skoncentrowano się na 

tym co jest realne i możliwe w ramach rewitalizacji. Bo ta rewitalizacja w sposób oczywisty 

nie rozwiąże wszystkich problemów, natomiast to o czym Pan radny mówił, wydaje mi się, że 

jest odzwierciedlone w dokumencie, to znaczy te potrzeby infrastrukturalne na pewno są dość 

szerokie.  

Natomiast odnosząc się do pytania o badanie wśród przedsiębiorców, to przede 

wszystkim zachęcam w miarę możliwości do zapoznania się z tą analizą w ramach samego 

dokumentu. Natomiast jakie wnioski z tego badania płyną. Przede wszystkim wniosek taki, że 

mamy do czynienia z taką rzeczywistą stagnacją gospodarczą, że kwestie związane ze 

wzrostem zatrudnienia mają charakter minimalny, plany związane z rozwijaniem 

przedsiębiorczości, czy z rozwijaniem tych firm, które tu są zlokalizowane mają charakter 

marginalny. Te potrzeby artykułowane przez przedsiębiorców wiążą się przede wszystkim 

z tym, żeby ta Starówka stała się centrum nie tylko administracyjnym. Innymi słowy w moim 

odczuciu ten program rewitalizacji wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i stara się 

proponując różnego rodzaju przedsięwzięcia, faktycznie tą Starówkę ożywić i uczynić z niej 

centrum nie tylko administracyjne, ale też takie funkcjonalne. Tylko, żeby takie przeobrażenie, 

taka zmiana mogła zafunkcjonować w kontekście tego roku 2023, to jest konieczność po 

pierwsze wdrażania tych planowanych przedsięwzięć, a po drugie również myślę koniunktury, 

która jest takim elementem silnie oddziałującym na to, w jaki sposób centra miast mogą 

funkcjonować i mogą się rozwijać.” 

 

Głos zabrał radny Tomasz A. Nowak, cytuję: „Dopowiem, że pałacyk Reymonda to jest 

570 m2 i na przykład ja widziałbym tam część urzędu miejskiego, a nie tak naprawdę, na tę 

chwilę 5 budynków na Placu Wolności jest zajętych przez Urząd. Pomijam główny budynek 

Urzędu Miejskiego, bo tam było to zawsze, ale na przykład budynek Plac Wolności 4 - czyli 

dawny Koliber plus obok Plac Wolności 6, plus budynek COPu, plus kamienica Zemełki, 

te budynki praktycznie mogłyby mieć te partery użytkowe, nawet mógłby tam ktoś mieszkać.  

Pałac Reymonda - tam jest teren ciekawy, bo jest 570 m2 i dużo miejsc parkingowych. 

Mówiłem to w tym kontekście, bo 10 lat temu to można było te różne sprawy całkiem inaczej 

rozegrać.”  

 

Głos zabrał radny Witold Nowak, cytuję: „Ja nie chciałbym już do dokumentu wchodzić 

głęboko, bo byłem na komisji Rodziny i Edukacji i mówiłem na ten temat. Natomiast ja bym 

chciał przypomnieć, bo może dzisiaj to nie wybrzmiało z wypowiedzi Pana, jakby podstawa 

tego działania. Podstawą tego działania jest ustawa o rewitalizacji i ona w punkcie drugim mówi 
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czym jest rewitalizacja (Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane 

działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 

terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 

rewitalizacji.), a w art. 9 mówi, że obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 

przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć 

jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego 

z następujących negatywnych zjawisk: 

1) gospodarczych - w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw lub 

2) środowiskowych - w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub 

3) przestrzenno-funkcjonalnych - w szczególności niewystarczającego wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do 

podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do 

zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub 

niskiej jakości terenów publicznych, lub 

4) technicznych - w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym 

o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska. 

Musimy myśleć o tej rewitalizacji, i tak było od początku już mówione, od ponad dwóch 

lat, kiedy temat rewitalizacji w kontekście nowej perspektywy unijnej się pojawił, jako 

rewitalizacji społecznej. I możemy sobie utyskiwać, że pałacyk Reymonda jest zniszczony, 

albo ulica Żwirki i Wigury jest dziurawa, a Pawłówek ciemna, tylko że to jakby nie ma z tym 

związku. Jeżeli będziemy mieli społeczny pomysł na dane miejsce, to projekt być może, 

podkreślam być może dostanie dofinansowanie i także będzie mógł technicznie zostać 

wyremontowany. Natomiast my nie możemy myśleć od strony wyremontowania drogi 

o problemie, że rozwiążemy poprzez wyremontowanie drogi jakiś tam problem społeczny. Po 

to były te szerokie konsultacje, tak ja to czytam, żeby to mieszkańcy zgłaszali swoje potrzeby, 

którzy tutaj na tym terenie żyją, wskazywali te potrzeby i żeby te pomysły, jakby Pan mógł 

pokazać tę listę pomysłów, ten Fromm się nie pojawił z niczego. Po prostu organizacja 

społeczna, organizacja pozarządowa, jedna czy druga, bo akurat nie chciałbym się Fromma 

czepić, bo to może jest przykład, który gdzieś tam nie wiem medialnie się jakoś mógłby 

rozwinąć, niepotrzebnie całkiem, bo tu chyba autorom, jeśli chodzi o Fromma chodzi bardziej 

o promocję miasta, tak mi się wydaje, niż samego Fromma i jego prezerwatyw, tak 

przynajmniej ja to czytam, i promocję postaci, która z Konina wyszła. 

Wracając do tych pomysłów, to spójrzcie Państwo co się w zakresie przedmiotowym 

mieści (str. 255 Tabela 1 Interwencja rewitalizacyjna w wymiarze finansowym – 

przedsięwzięcia podstawowe). Na pierwszym miejscu mamy ten Inkubator Aktywności – Dom 

Zemełki. Pamiętacie Państwo, ja trzy lata temu mówiłem, że ten dom Zemełki powinniśmy 

zgłosić w ramach działań takich jak zgłosiło Gniezno, czy Leszno w ramach infrastruktury 

kultury i być może już by był wyremontowany. Nie jestem do końca do dzisiaj, być może 

przekonam się dopiero jak się to stanie, nie jestem do końca cały czas przekonany do inkubatora 

aktywności w takiej formie jak jest zapisane, ale to dopiero może być wyremontowany Dom 

Zemełki – i te pieniądze nie idą na Dom Zemełki, tylko te pieniądze idą na inkubator 

aktywności. Musimy zmienić sposób myślenia. Ta nowa perspektywa unijna i jednocześnie 

ustawa o rewitalizacji mówi najpierw o problemie społecznym i możemy problem społeczny 

rozwiązać angażując poniekąd w części jakieś środki na remonty, ale my nie zrobimy 

z pieniędzy bo nikt nam nie da takich pieniędzy czy z WRPO, jeśli pojawią się na poziomie 
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centralnym takie pieniądze na rewitalizację, nikt nam nie da na przyłączenie, czy na likwidację 

pieców i niskiej emisji. Takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo.”  

 

Więcej uwag radni nie mieli. Przystąpiono do głosowania. 

  

Komisja Infrastruktury 15 głosami „za” zaopiniowała pozytywnie projekt 

uchwały.  

 

 

Pkt 5 – DRUKI NR 655 i 656 

Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr 655); 

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

(druk nr 656). 

 

Projekty uchwał zostały omówione przez Skarbnika Miasta Irenę Baranowską oraz 

Kierownika Wydziału Budżetu Olgę Skrzypską.  

 

W dyskusji głos zabrał radny Witold Nowak, zapytał cytuję: „Skąd my bierzemy te 

pieniądze na oświatę? I chciałbym poznać różnicę kwot jakie płacimy na oświatę w tym roku 

i jaką płaciliśmy w ubiegłym.” 

 

Skarbnik Miasta Irena Baranowska: „Informację przygotujemy do sesji. A skąd 

pieniądze na oświatę? Poprzesuwaliśmy środki z różnych zadań, z rezerw, które się pojawiły, 

ze zwiększonych dochodów również, ze środków, które miały jednostki, z jednych jednostek 

do drugich jednostek też były przesuwane środki. Trzeba było postarać się, żeby można było 

zabezpieczyć te środki na wynagrodzenia i pochodne. To są zmiany właśnie w tym projekcie 

uchwały.” 

 

Przewodniczący Komisji Piotr Korytkowski powiedział, cytuję: „Pewnie pan prezydent, 

mając na uwadze to, że czeka nas tak trudna reforma oświaty, może jakoś te pieniążki były 

poukrywane i teraz one wychodzą nam i mamy finansowanie oświaty.” 

 

Skarbnik Miasta Irena Baranowska: „Ja przepraszam, ale nie były poukrywane.” 

 

Przewodniczący Komisji Piotr Korytkowski powiedział, cytuję: „To w takim układzie 

jest cud nad Wartą.” 

  

Następnie głos zabrał Jarosław Sidor, cytuję: „Do tych kosztów, o które pyta radny 

Witold Nowak i do tych ciągłych zmian w budżecie. W poprzedniej kadencji siedziałem koło 

Czesława Łajdeckiego, który niejednokrotnie mi mówił: jestem tyle lat radnym, ale tyle zmian 

w budżecie co teraz, to nigdy nie było. To trzeba mieć „łeb jak sklep”, żeby tego pilnować 

i mówi – jesteś młodym radnym i pilnuj kilku rzeczy, bo nie jesteś w stanie wszystkiego 

upilnować i w sumie miał rację. Co miesiąc są ogromne zmiany, stale przerzucamy, pan 

zastępca prezydenta jest bankowcem i można powiedzieć, że jest to „kreatywna księgowość”. 

Tu nie ma, to przerzucimy. W sumie wszystko musi się zgadzać.  

Ja do WPF-u - mamy tutaj na samym końcu, chciałbym się dowiedzieć na ten temat, bo 

ten temat się ciągnie ze dwa lata, chodzi o zagospodarowanie terenów zielonych przy 

ul. Okólnej wydatki majątkowe - okres realizacji 2016-2018. Chciałbym się dowiedzieć, czy to 

zadanie będzie w ogóle realizowane w tym miejscu, które jest określone, czy nie? Bo to jest 

bardzo długi okres. To jest między ul. Działkową a Okólną 43 jeśli się nie mylę, Okólna – 

Zakole.” 
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Z-ca prezydenta Miasta Konina Sebastian Łukaszewski. Powiedział, cytuję: „Tam 

akurat nie mieliśmy finansowania zewnętrznego, dlatego to zadanie wypadło. Nie 

zamierzaliśmy realizować tego wyłącznie ze środków własnych, takie było zresztą założenie. 

Jeżeli to finansowanie się pojawi, to wrócimy do tego zadania.” 

 

 Głos zabrał radny Tomasz A. Nowak, cytuję: „Ja chciałem tylko, ponieważ ja mógłbym 

powtórzyć pytanie złożone przez radnego Witolda Nowaka, bo jestem podobnego zdania, tylko 

chciałbym ostrzec, bo jakiś czas temu, kiedy ja zadałem takie pytanie w obecności pana prezesa 

ZNP, Pana Adaszewskiego, to zostałem uznany za jakiegoś zamordystę, który chce 

przeprowadzić weryfikację nauczycieli i ich pozwalniać. To pytanie może być niebezpieczne 

jeśli chodzi o koszty oświaty. Zahacza o bardzo drażliwy temat. 

Ja chciałem się zapytać o coś innego. A propos tych środków budżetowych, o których 

wspomniał radny Sidor, to jak widzę kwotę 686 tys. zł na tereny zielone przy ul. Okólnej, a ja 

od lat jako radny składam wnioski, żeby jakieś pieniądze poszły na park im. Chopina, takie 

właśnie jakieś ekstra pieniądze jak te, które pozwoliłyby przywrócić świetność temu parkowi, 

to tych pieniędzy nie ma.  

I teraz pytanie: tu nie ma, bo nie są realizowane, tam nie ma, nigdzie nie ma i coś jest 

nie tak z tym wszystkim. Pytanie konkretne dotyczy pytania o fontannę w parku im. F. Chopina, 

bo ona ma być realizowana z KBO i jeszcze raz pytam, dlaczego my do tej fontanny 

dokładamy?” 

 

Skarbnik Miasta Irena Baranowska: „Do przetargu, ponieważ nie można rozstrzygnąć 

przetargu, bo oferta jest wyższa niż środki zabezpieczone, jeżeli chcemy, żeby to zadanie było 

realizowane.”  

 

Radny Tomasz A. Nowak, cytuję: „Dobrze to zostawimy ten temat na sesję.” 

 

 Radni nie mieli więcej pytań. Przystąpiono do głosowania. 

 

DRUK NR 655 - Komisja Finansów 5 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się” 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 

2017 rok. 

 

DRUK NR 656 - Komisja Finansów 5 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących się” 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020. 

 

 

Pkt 6 – DRUK Nr 632 

Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym 

przypadających Miastu Konin lub jego jednostkom organizacyjnym. 

 

 Projekt uchwały omówiła Kierownik Wydziału Podatków i Opłat - Ewa Walczak. 

Powiedziała, cytuję: „W ustawie o finansach publicznych został dodany artykuł, który daje 

kompetencje radom postanowienia o możliwości niedochodzenia należności, których kwota 

główna wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. Są to należności o charakterze 

cywilnoprawnym.  

W związku z tym, że niejednokrotnie kwota tych należności jest niska, a koszty 

dochodzenia wysokie, proponujemy taki projekt uchwały, aby rada podjęła, żeby można 

ekonomicznie to uzasadnić.” 

 

 Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 
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Komisja Finansów 7 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Pkt 7 – DRUK Nr 638 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk 

i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2018. 

 

 Projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Sławomir 

Matysiak. Powiedział, cytuję: „Jak co roku jesteście Państwo uprzejmi podejmować uchwałę 

w sprawie cen jakie proponuje MZGOK na bramie dla wwiezionych tam do zagospodarowania 

odpadów komunalnych i w tym roku MZGOK, jest to zgodne z wcześniej podjętymi zadaniami, 

wcześniej podjętymi aktami normatywnymi, między innymi powołujemy się tutaj 

w uzasadnieniu na tzw. umowę wykonawczą. W tym roku MZGOK nie podnosi cen za odzysk 

i unieszkodliwianie 1 tony odpadów, pozostają one na poziomie z roku 2017, wobec tego 

wnosimy o podjęcie tej uchwały, która jest uchwałą opiniującą pozytywnie ceny za odzysk 

i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.” 

 

Głos zabrał radny Marek Cieślak, cytuję: „Jak co roku, zawsze jest dyskusja przy tym 

rodzaju projekcie, a dyskutowaliśmy zawsze na temat kosztów i koszty miały być bardzo 

uzależnione od ilości dostarczanych nieczystości. Panie Kierowniku, jak dobrze pamiętam, na 

koniec roku wydział miał przygotować analizę w ciągu roku, czy rzeczywiście ta ściągalność 

opłat za nieczystości przez mieszkańców uiszczana, wzrosła, czy też mamy powody do radości, 

że podjęte były pewne działania przez wydział. Jeżeli tak, to proszę powiedzieć jakie te 

działania zostały podjęte, że tych osób nam przybyło i kwot też nam przybyło, bo jakie jest 

uzasadnienie w tym roku, że akurat ta kwota jest już odpowiednia, a w tamtym roku była 

nieodpowiednia, bo uzasadniano wtedy, że musimy dołożyć pieniędzy, bo jednak strumień tych 

śmieci był niedostateczny, albo powinien być większy, a jest mniejszy.  

A w tym roku jakie to uzasadnienie jest do tego projektu uchwały?” 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Sławomir Matysiak cytuję: 

„Uzasadnienie jest dołączone do projektu uchwały Panie Radny.” 

 

Radny Marek Cieślak, cytuję: „Tak, tylko ja chciałbym, usłyszeć od Pana Kierownika 

co wydział robi.” 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Sławomir Matysiak cytuję: „Mam 

je przeczytać? Nie bardzo rozumiem pana radnego pytanie. Miasto Konin przekazuje wszystkie 

odpady komunalne zgodnie z wojewódzkim planem zagospodarowania odpadami, do punktu 

wyznaczonego przez ten wojewódzki plan, a punkt ten wyznaczonym jest w MZGOK. 

Wszystkich odpadów w mieście produkujemy około 30.000  ton rocznie i wszystkie te odpady 

komunalne i zbierane selektywnie i nieselektywnie z dzikich wysypisk, przekazywane są do 

punktów, dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów i do MZGOK.  

Co innego, jeżeli chodzi o opłaty. Jeżeli chodzi o wysokość cen, to ona na bramie była 

prognozowana w momencie kiedy ruszała inwestycja, odbywało się między innymi tu na tej 

sali spotkanie, w którym były przedstawiane prognozy, jak te ceny będą się kształtowały. 

Te ceny kształtują się, można by było powiedzieć, tak jak moi przedmówcy mówili, że one są 

niższe niż przewidywano, co jest sukcesem oczywiście, że są niższe niż przewidywano.  

Natomiast to o co Pan pyta, to dotyczyło wypowiedzi Prezesa MZGOK i dotyczyło 

gmin ościennych, należących również i będących udziałowcami MZGOK, że od nich jak się 

przeliczy na liczbę mieszkańców, do MZGOK jest odwożona bardzo niewielka ilość odpadów 

komunalnych. W związku z tym MZGOK by uzyskać w spalarni określoną moc, jaką spalarnia 

ma, musi pobierać te odpady z innych źródeł, by móc je spalać.  
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Natomiast jeżeli chodzi o Pana pytanie, ja rozumiem, że to pytanie nie jest związane 

z ceną na bramie, tylko jest związane z opłatami. Opłaty jak Pan radny pamięta zostały 

podniesione dla mieszkańców do 12 zł, a jeżeli chodzi o zmianę systemu, to 28 czerwca 

podjęliście Państwo uchwałę, z której wynika, że zmieniamy nieco system, a zmiana polega na 

tym, że wyłączamy z systemu niezamieszkałe nieruchomości. A systemem obejmujemy tylko 

zamieszkałe. Jeżeli chodzi o niezamieszkałe to one wchodzą w wolny obrót i każdy kto 

dotychczas złożył deklarację, jeśli chodzi o nieruchomości niezamieszkałe, otrzymał pismo 

z wydziału Gospodarki Komunalnej, w którym informujemy, że teraz będzie musiał 

samodzielnie zawrzeć umowę, a do 15 lutego 2018 tę umowę przekazać do nas. Oczywiście 

zawrzeć umowę może z firmą, która jest zarejestrowana w rejestrze działalności regulowanej, 

prowadzonej przez wydział Gospodarki Komunalnej.  

Jeżeli chodzi o opłaty, to w tej chwili takiej pełnej wiedzy nie mam, po roku będę 

widział, czy system się zbilansuje. Natomiast robimy wszystko, wydajemy decyzje 

administracyjne, wychodzi z wydziału ponad 360 pism w tej kwestii. Przy zmianie ceny, wiele 

osób zapomniało i płaci wg starej ceny, może mieli specjalne zlecenie w banku.  Przypominamy 

tym osobom, że należy to zmienić, a tym którzy nie płacą, wystawiamy decyzje 

administracyjne współpracując w tym względzie z wydziałem Podatków i Opłat.” 

 

Radny Marek Cieślak, cytuję: „Jak dobrze pamiętam, właśnie przy okazji w czerwcu 

mieliśmy Pana zobowiązać, że właśnie na koniec roku, miał Pan przed Radą, to znaczy mamy 

jeszcze miesiąc….” 

  

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Sławomir Matysiak cytuję: „Z ustawy 

wynika, że co roku w I kwartale przygotowuje się ocenę funkcjonowania systemu i co roku ta 

ocena jest przygotowywana.” 

 

Radny Marek Cieślak, cytuję: „I między innymi chodzi nam o działania jakie zostały 

podjęte, chodzi o uszczelnienie, bo przez dwa lata cały czas mówimy, że mamy nieszczelny 

system i trochę osób nam brakuje w mieście, jeśli chodzi o deklaracje. One się nie zgrywają 

z liczbą mieszkańców i w tym temacie.” 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Sławomir Matysiak cytuję: „Ale 

precyzyjnie, z jaką liczbą mieszkańców? Z ewidencją ludności się nie zgadzają we wszystkich 

miastach gdzie przyjęto system opłaty od osoby.” 

 

Radny Marek Cieślak, cytuję: „I właśnie o to mi chodzi.” 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Sławomir Matysiak cytuję: „U nas 

brakuje 10 tysięcy mieszkańców na okrągło licząc, w Poznaniu 100 tys. mieszkańców, 

a większość samorządów decyduje się na zmianę systemu – Bydgoszcz, Lublin, Białystok 

gdzie zmienia się system poboru opłat.” 

 

Radny Marek Cieślak, cytuję: „Co Pan proponuje zmienić?” 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Sławomir Matysiak cytuję: „Ja Panie 

radny jak Pan pamięta, proponowałem tak jak proponowano, w poprzedniej kadencji był Pan 

też radnym i w poprzedniej kadencji ludzie z tytułami naukowymi opracowali nam w momencie 

kiedy system wchodził w życie i proponowali najlepsze rozwiązanie – wówczas radni się na to 

nie zgodzili i wybrano inne rozwiązanie.” 
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Radny Marek Cieślak, cytuję: „A jeżeli mamy to rozwiązanie, wie Pan co, to jest takie 

przerzucanie. Jeżeli jest to rozwiązanie, a ono się nie sprawdza, to należy pomyśleć jak go 

uszczelnić. A takie wytykanie palcem, że się nie zgodziliście, a zrobiliście coś innego, uważa 

Pan, że to jest rozwiązanie wydziału na problem jaki mamy?” 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Sławomir Matysiak cytuję: „Wydział 

wykonuje wszystkie czynności, związane z uszczelnieniem, jak Panu powiedziałem, co miesiąc 

z wydziału wychodzi ponad 360 pism, w tym decyzje administracyjne. Ponadto cały czas 

sprawdzamy, co też tutaj mówiłem, sprawdzamy, porównujemy deklaracje z ewidencją 

ludności, wysyłamy do mieszkańców pisma, kiedy te deklaracje z ewidencją ludności się nie 

zgadzają. Ponadto współpracujemy z USC, otrzymujemy pełne listy osób nowo urodzonych 

i do tych mieszkańców wysyłamy. Więcej nic innego zrobić nie możemy.  

Chcę powiedzieć, że jednym ze wskaźników oceny ilości mieszkańców jest nie tylko 

ewidencja ludności, ale i zużyta woda. Był tutaj Pan prezes, szkoda, że tego nie powiedział, bo 

w uzasadnieniu wniosku o przesunięcie obowiązywania taryfy, jest napisane, że ilość wody 

zużytej przez mieszkańców Konina spadła o ponad 4% w stosunku rok do roku.” 

 

Radny Marek Cieślak, cytuję: „A czy wymieniliście się danymi z PWIK-iem w stosunku 

do bazy danych, które posiadacie? W ogóle podjęliście takie działania z PWiKi-em? 

Czy wydział Gospodarki Komunalnej podjął konkretne działania z firmą PWiK 

o udzielenie, albo porównanie bazy danych i płacenia za wodę, jakie posiada PWiK w stosunku 

do tego…?” 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Sławomir Matysiak cytuję: „Tak, 

Wydział podjął działania, mamy pełne bazy danych, i te bazy składamy. 

Jakie są efekty tego porównania? Częściowo znajdujemy, ale generalnie ludzie jak 

wyjeżdżają to natychmiast odpisują osobę z deklaracji, która wyjechała.” 

 

Radny Marek Cieślak, cytuję: „Czyli raczej nam ubywa.” 

 

Głos zabrał Z-ca prezydenta Sebastian Łukaszewski: „Panie Kierowniku, zapomniał 

Pan powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy, że oprócz tego, że my te działania bardzo 

intensywne robimy w urzędzie i sprawdzamy z wieloma bazami, też przyjmując interesantów, 

którzy wnioskują w zakresie różnych spraw i podają w umotywowaniu wniosków ile osób 

zamieszkuje, sprawdzamy każdorazowo, ile osób płaci za śmieci i bardzo często się zdarza, 

że się okazuje, że nie wszyscy płacą i wtedy modyfikujemy deklarację, a potem przyjmujemy 

dany wniosek. To przynosi efekty. Nie jest to skala lawinowa, ale zauważyliśmy mieszkańcy 

nam tak lawinowo nie ubywają, jak to się działo w poprzednim roku.  

Drugą rzeczą bardzo istotną jest pozytywna współpraca ze spółdzielniami 

mieszkaniowymi. Szczególnie dobrze układa się z Konińską Spółdzielnią Mieszkaniową i SM 

Zatorze, gdzie każdorazowo gdy ktoś przychodzi się wykreślać, to nie jest tak, że Pani wręcza 

wniosek i mówi ok, proszę wypełnić, tylko dopytuje i sprawdza ilość zużytej wody, także to 

przynosi efekty, że z automatu się nie wykreśla. I to powoduje, że sąsiad sąsiadowi nie radzi 

już - ty idź i wykreśl 2 osoby, bo wystarczy, że masz 2 tutaj. Tylko ta skala została zahamowana. 

I to jest na razie wszystko co możemy zrobić, ale to przynosi efekty wymierne.” 

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr Korytkowski zapytał, cytuję: 

„Czy kwestie pojawienia się nowych obywateli Konina, mówię tutaj o noworodkach, które 

zostają mieszkańcami naszego miasta, czy Państwo wypracowaliście metody kontaktu z USC, 

bo rozumiem, że to co jest zarejestrowana w Koninie, to na pewno posiadacie wiedzę, ale co 

z noworodkami, które rodzą się poza miastem? Czy my mamy jakąś wiedzę na ten temat?”  
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Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Sławomir Matysiak cytuję: „Wszystkie 

noworodki, które w Urzędzie Stanu Cywilnego są zarejestrowane, ta informacja jest do nas 

przekazywana i wysyłane są stosowne pisma. 

Jeśli są zameldowane, a są urodzone poza Koninem, taką informację otrzymujemy 

i wysyłamy pisma przypominające. To są tylko prośby.”  

 

Radny Sławomir Lachowicz zapytał, cytuję: „Koszty mają spaść w 2018 roku około 15-

20%. Jest to spowodowane również tym, że wyłączyliśmy te obiekty, w których nie 

zamieszkują ludzie, czyli prosto mówiąc przedsiębiorcy. Interesuje mnie jedna rzecz. Na 

bramie cena odpadów niesegregowanych wynosi około 354 zł . Zawierając umowę na odbiór 

odpadów z Pana firmą, ile mnie to będzie kosztowało jako przedsiębiorcę?” 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Sławomir Matysiak cytuję: „To jest 

kwestia rynku, z kim Pan zawrze umowę, i ustali sobie Pan cenę.” 

 

Radny Sławomir Lachowicz zapytał, cytuję: „Ale na pewno będzie cena dużo wyższa 

niż 350 zł, no bo za obsługę, czyli wyjdzie ponad 400 i to chyba z nakładką.” 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Sławomir Matysiak cytuję: „Tego nie 

wiem, to w zależności jak będzie odbiorca Panu oferował.” 

 

Więcej uwag radni nie mieli. Przystąpiono do głosowania. 

 

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 10 głosami „za” przy 

2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

 

 

Pkt 8 – DRUK Nr 639 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na lata 2018 – 2023. 

 

 Projekt uchwały omówił Prezes PWiK Zbigniew Szymczak. Została przedstawiona 

prezentacja, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 Po prezentacji przystąpiono do dyskusji.  

 

 Głos zabrał radny Karol Skoczylas: „Moje pytanie jest bardzo krótkie, bo nie wiem, czy 

dobrze zrozumiałem. Równolegle będzie podchloryn sodu i reaktor UV, czy rezygnujemy 

z podchlorynu sodu i będziemy naświetlać lampami UV?” 

 

 Prezes Z. Szymczak odpowiedział, cytuję: „Będą to dwa systemy funkcjonujące 

równolegle, będziemy bardzo obserwować, bo czynimy takie badania jakości wody na 

końcówkach naszych sieci, być może na przykład w okresie zimowym, sieć będzie 

funkcjonowała tylko i wyłącznie przy dezynfekcji przy pomocy lamp UV, a nie będziemy 

dozować podchlorynu sodu. Natomiast takie zabezpieczenie z podchlorynu sodu jest konieczne 

i niezbędne. Wszyscy fachowcy i autorzy koncepcji, którą opracowywali dla potrzeb naszego 

przedsiębiorstwa twierdzą, że nie znają systemów wodociągowych, które obyłyby się bez tego 

typu zabezpieczenia. To jest kwestia przede wszystkim tzw. zakażeń wtórnych. Woda ze stacji 

uzdatniania wody wychodzi bardzo dobrej jakości, natomiast potem różne rzeczy mogą się z nią 
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dziać na sieci. Zwłaszcza w sytuacji kiedy nie wszyscy nasi odbiorcy, a w zasadzie 

zdecydowana większość nie posiada urządzeń antyskażeniowych, musimy się liczyć z taką 

sytuacją, że priorytetem jest dla nas zabezpieczenie bakteriologiczne całej sieci 

wodociągowej.” 

 

 Więcej uwag radni nie mieli. Przystąpiono do głosowania.  

 

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 16 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

 

 

Pkt 9 – DRUK Nr 654 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Konina  

 

 Projekt uchwały omówił Prezes PWiK Zbigniew Szymczak. Powiedział, cytuję: 

„Państwo doskonale wiecie, że przedsiębiorstwo zgodnie z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ma 

możliwość złożenia takiego wniosku do Rady Miasta Konina, wniosku uzasadnionego 

ekonomicznie przede wszystkim, o przedłużenie obowiązywania taryfy do roku. My zwracamy 

się do Państwa z prośbą o to, żeby ten wniosek był procedowany i przyjęty na 3 miesiące. 

Proponujemy, aby dotychczasowa taryfa i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązywały do 

31 maja 2018 roku. A dlaczego tak, a to dlatego, że z naszych analiz finansowych wynika, że 

spokojnie bez utraty płynności finansowej, bez pogorszenia sytuacji ekonomicznej 

przedsiębiorstwa możemy to zafundować mieszkańcom Konina i przedłużyć obowiązywanie 

tych taryf jeszcze przez kolejne trzy miesiące.  

Zgodnie z tym, co w tej chwili taryfa zawiera, stawka opłat i ceny opłat za wodę dla 

gospodarstw domowych pozostałyby niezmienione, czyli byłaby to opłata w wysokości 5,02 zł 

za 1 m3 brutto, ścieki to kwota 8,94 za 1 m3 brutto, i stawki opłat abonamentowych również nie 

uległyby zmianie. To jeśli chodzi o wniosek. 

Jeżeli chodzi o to, co się w branży dzieje, to przygotowaliśmy na dzisiejsze posiedzenie 

komisji prezentację dotyczącą istotnych zmian systemowych dla przedsiębiorstw 

wodociągowo-kanalizacyjnych, związaną ze zmianą aktów prawnych, które regulują 

funkcjonowanie tej branży w Polsce.” 

 

Ewa Mieczykowska z PWiK-u przedstawiła prezentację, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

 Prezes PWiK Zbigniew Szymczak dalej powiedział, cytuję: „W skrócie to 580 

artykułów prawa wodnego plus kilkadziesiąt nowej ustawy, o rozporządzeniach 

wykonawczych była tylko namiastka, bo tylko jeden projekt się pojawił w sprawie stawek, ale 

przed nami jeszcze w styczniu najprawdopodobniej pojawi się rozporządzenie taryfowe, które 

będzie stanowiło w jaki sposób wniosek taryfowy trzeba będzie przygotować i to jeszcze nie 

koniec, bo już zapowiadana jest duża nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Także mnóstwo zmian w branży, z tego warto 

zapamiętać, że to już są ostatnie historyczne chwile, kiedy Rada Miasta Konina w jakikolwiek 

sposób decyduje o tym, jakie będą stawki opłat za wodę i ścieki.  

 Ustawa, która sądzimy, że w grudniu wejdzie w życie, przenosi to wszystko do nowego 

regulatora cenowego, który będzie usytuowany w strukturze organizacyjnej państwowego 

gospodarstwa wodnego Wody Polskie. 
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Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr Korytkowski powiedział, cytuję: „Czyli 

stracimy pewne kompetencje, a takie pytanie, jak przedsiębiorstwo jest przygotowane 

w zakresie chociażby tych inwestycji, które są planowane, w związku z wejściem tej ustawy 

w życie. Czy jest jakiekolwiek zagrożenie, czy to zbyt optymistyczne to co przed chwilą 

przegłosowaliśmy?” 

 

Prezes PWiK Zbigniew Szymczak odpowiedział, cytuję: „Nie bez powodu jeden 

ze slajdów mówił o tym, jakie istnieją zagrożenia przy realizacji wieloletniego planu 

inwestycji. 

Nie chciałbym tutaj wychodzić na czarnowidza, który tylko w czarnych barwach to 

wszystko widzi, ale mamy do wyboru dwa warianty. Albo po okresie takiego ogólnego 

zamieszania, sytuacja się ustabilizuje i nadal będziemy realizować zadania i podstawowa 

zasada unijna: zanieczyszczający płaci – będzie respektowana i umożliwi przedsiębiorstwom 

posiłkowanie się wsparciem finansowym z funduszy UE, albo będziemy mieli do czynienia 

z wariantem węgierskim, gdzie 6 lat temu wprowadzono podobny system, opłaty za wodę i za 

ścieki obniżono dwukrotnie, od 6 lat nie ma żadnych ruchów w tej dziedzinie, przedsiębiorstwa 

wodociągowo - inwestycyjne w ogóle nie inwestują, a dla niektórych z nich budżet państwa 

pokrywa im rachunki za prąd.  

Co się dalej będzie działo, w jakim kierunku to pójdzie, trudno wyrokować. Miejmy 

nadzieję, że zapanuje zdrowy rozsądek i że faktycznie wskazywane koszty prowadzenia 

działalności wodociągowo – kanalizacyjnej będą podstawą do analiz i do ustalania wysokości 

opłat za wodę i za ścieki. W przeciwnym razie gdyby tak nie było, to przedsiębiorstwa mogą 

znaleźć się w dość nieciekawej sytuacji ekonomicznej. A jak się znacznie pogorszy sytuacja 

ekonomiczna przedsiębiorstw, to siłą rzeczy nie będą miały środków na to, żeby realizować 

zadania inwestycyjne. Już nie mówię o tym, że nie będzie pieniędzy również na odtworzenie 

majątku i na utrzymanie go w należytym stanie technicznym gwarantującym przede wszystkim 

niezawodność funkcjonowania firmy i realizację usług, do których zostały powołane. Miejmy 

nadzieję, że tak nie będzie. Na razie jest zbyt mało danych, które wskazywałyby, że będzie 

realizowany wariant a, albo wariant b, a być może pojawi się jeszcze wariant c.  

To co mówiła Pani Ewa, nie wiem czy zwrócili Państwo uwagę – do tej pory nie wiemy 

w jaki sposób będą ustalane stawki opłat zmiennych. Jeżeli będą ustalane na dotychczasowych 

zasadach to spokojnie przedsiębiorstwo sobie poradzi, Ale jeżeli będą ustalane na takich 

zasadach, że nikt nie będzie odczytywał rzeczywistych ilości pobranej wody i odprowadzanych 

ścieków, tylko zostanie to określone na podstawie dokumentu, czy tymi dokumentami dla nas 

są pozwolenia wodno - prawne, to ta kwota już jest liczona w milionach złotych. My tego 

w naszych analizach finansowych nie zakładamy, bo to jest praktycznie rzecz biorąc od razu 

wpadnięcie firmy w poważne tarapaty finansowe. Jak sądzę nikt nie jest w stanie odpowiedzieć 

na te pytania. My cały czas – to też jest odpowiedź na pytanie Pana przewodniczącego, my 

w tej chwili zarządzamy zmianą, czyli z różnych źródeł próbujemy uzyskać jakieś wiążące 

informacje, w jaki sposób będzie to liczone, jak będzie to analizowane i niestety 

jednoznacznych odpowiedzi brak, podobnie jak brak jednoznacznych rozporządzeń 

wykonawczych do tych ustaw. One dopiero pokażą faktycznie jakie będą na przedsiębiorstwu 

ciążyły obciążenia z tego tytułu.  

Wysłaliśmy do wielu instytucji, między innymi zapytaliśmy Urząd Miejski jakie 

przewiduje stawki opłat podatku od nieruchomości w 2021 roku – to się wszyscy uśmiechnęli, 

bo kto jest w stanie przewidzieć jakie będą stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku. 

A taryfa, którą będziemy przygotowywać, niezależnie od Państwa decyzji o przedłużeniu tej 

taryfy do końca maja, wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce będą musiały w 2018 roku złożyć 

wniosek do Wód Polskich i ustalić taryfę na 3 lata zgodnie z tą ustawą, która czeka tylko na 

publikację w dzienniku urzędowym. Wszystkie zmierzą się z tymi problemami ustalenia 

dokładnie, jakie koszty będą ponosić po to, żeby nie zawyżać tych opłat za wodę i za ścieki, 
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a po to, żeby zabezpieczyć dostateczną ilość środków finansowych na bieżące funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa, jak i na realizację zadań inwestycyjnych. Dziękuję bardzo.” 

 Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr Korytkowski powiedział, cytuję: 

„Dziękuję Panie prezesie. Dużo znaków zapytania. Mam nadzieję, że ta węgierska opcja nie 

będzie miała miejsca, bo byłby problem, chociaż trudno powiedzieć, bo widzę wzorce w wielu 

kwestiach z Budapesztu są zapożyczane. Są głosy w dyskusji.” 

 

 Radny Witold Nowak, cytuję: „Ja chciałem zapytać, już nie chcę wracać do całej 

prezentacji, do tych proponowanych zmian, bo na pewno będzie lepiej, natomiast chciałem 

zapytać ilu pracowników odejdzie z Urzędu Miejskiego z wydziału ochrony środowiska, czy 

to już jest wiadome Panie prezydencie?” 

 

 Z-ca Prezydenta Sebastian Łukaszewski powiedział, cytuję: „Jeśli chodzi o powstanie 

Wód Polskich nie przewidujemy tego, bo mamy zapisane, że to jest pół etatu, a nawet to nie 

jest wykorzystywane, ta osoba jest przydzielana do innych zadań.” 

 

 Z kolei radny Jan Majdziński powiedział, cytuję: „Ja mam pytanie do Pana Prezesa. 

Wsłuchaliśmy się w ten wywód Pani kierowniczki, informacji na ten temat jest bardzo dużo 

i myślę, że musielibyśmy się z tym na spokojnie zapoznać, natomiast nasunęły mi się dwa 

pytania. 

W przypadku ościennych gmin, zresztą nie tylko ościennych gmin, jest taka zmowa 

milczenia wokół zjawiska, gdzie w gminach istnieje nieoficjalnie, ale istnieje zjawisko 

dopłacania z budżetu do ceny wody i ścieków. Jak wtedy to będzie funkcjonowało w świetle 

tej nowej ustawy.  

I drugie pytanie mam takie, to co nam się tutaj dawało we znaki, sprawa 

zdyscyplinowania mieszkańców, żeby korzystali z infrastruktury kanalizacji sanitarnej i z tym 

mieliśmy dość duże problemy. Jak to będzie wyglądało w świetle tego nowego prawa, czy jakąś 

rolę kontrolną nad korzystaniem z infrastruktury przejmie na siebie ten nowy podmiot 

powołany ustawą?” 

 

Prezes PWiK Zbigniew Szymczak. Powiedział, cytuję: „Trudno mi jest odpowiedzieć 

na te pytania, bo nie wiem jaka będzie praktyka. Teoria jest taka, że wszystkie koszty 

identyfikowane na działalności wodociągowej czy ściekowej powinny stanowić podstawę do 

wyliczenia wysokości opłat za wodę i za ścieki. Państwo doskonale wiecie, niby taryfa jest 

jedna, ale my praktycznie rzecz biorąc tworzymy dwie taryfy. Oddzielnie liczymy koszty na 

wodzie, oddzielnie liczymy koszty na ściekach. Tam gdzie one się wzajemnie przenikają, to 

współczynnikiem je alokujemy. Mamy oddzielnie konta księgowe, na które wszystkie te koszty 

są identyfikowane. Jak to się dzieje w gminach, to z rozmów, które przez kilka ostatnich lat 

prowadziliśmy to różnie to bywa i sporo pieniędzy jest wydatkowanych z budżetu, pokrywane 

są pewne koszty, które faktycznie powinny być ulokowane w taryfie. Czy ta analiza i kontrole 

prowadzone przez przedsiębiorstwo państwowe Wody Polskie spowodują, że wszystko 

wyjdzie na jaw i te koszty trzeba będzie położyć na stole i powiedzieć pokrywamy takie, a nie 

inne koszty i na tej podstawie będziemy ustalać taryfę, trudno mi wyrokować.  

Znam jedną z kancelarii prawnych, która mówi, że dopiero ta szara strefa ujrzy światło 

dzienne, ale ja powiem szczerze wątpię, bo to spowodowałby dość znaczne koszty opłat za 

wodę i ścieki tam gdzie część tych kosztów jest pokrywana z budżetu samorządu.  

A co do korzystania ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej przez właścicieli szamb, to 

w ostatnich 4 miesiącach na terenie miasta Konina mieliśmy tylko 6 zgłoszeń, z tego 

3 zakończyły się podpisaniem umowy. A poza tym nic się ciekawego nie wydarzyło, jeżeli 

chodzi o podłączanie się do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.” 
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O głos poprosił radny Jarosław Sidor. Cytuję: „Panie prezesie, w przedstawionej 

prezentacji przez Panią Mieczykowską była mowa o karach w złotych za odprowadzanie 

kanalizacji sanitarnej do wód gruntowych. I chciałem się dowiedzieć, przedsiębiorstwo 

próbowało tę sprawę jakoś uregulować w mieście Koninie. Rada miasta i prezydent do tego się 

nie przychyliła i teraz jest pytanie. Jaki to może mieć skutek w stosunku do osób, które mają 

szamba, a przede wszystkim szamba nieszczelne? Czy coś wiadomo w tym temacie?” 

 

Prezes PWiK Zbigniew Szymczak. Powiedział, cytuję: „Te kary nie dotyczą tej 

problematyki. Ta problematyka uregulowana jest ustawą o czystości i porządku w gminach 

i póki co nie słyszałem, żeby się tam cokolwiek zmieniło. A więc obowiązek kontroli, 

ewidencjonowania, nakładania kar, bądź też nakładania decyzji administracyjnych ciąży cały 

czas na samorządzie i nikt z samorządu tego nie zdejmuje.  

Natomiast Pani Ewa mówiła o karach jakie są w tej ustawie wprowadzone na 

przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne. I za nie przestrzeganie obowiązku 

przedstawienia do zatwierdzenia taryfy, albo zawyżania cen stawek opłat, przedsiębiorstwo 

może być ukarane do 15% osiągniętego w poprzednim roku podatkowym przychodu. To są 

w przypadku naszej firmy, potencjalnie oczywiście, kary liczone w milionach złotych już. Nie 

przewiduję takiej sytuacji, bo my nie mamy nic do ukrycia, liczymy to bardzo skrupulatnie 

i wszystko to jest oparte na rachunku ekonomicznym.  

Pewną nowością jest to, że karą przewiduje się obciążyć kierownika przedsiębiorstwa, 

czyli mnie, od tego sądzę, że żadna z firm takiej oferty nie złoży, żeby ubezpieczyć, a jeżeli 

już, to porobi takie ograniczenia, że tylko składkę weźmie, do 300% miesięcznego 

wynagrodzenia. To jest dodatkowy element istniejący już w tej uchwalonej ustawie, czekającej 

na publikację w dzienniku urzędowym.  

Ja powiem tak, my absolutnie nie boimy się kar, jesteśmy gotowi się im poddać, tylko, 

żeby reguły gry były jasne, oczywiste, nieuznaniowe, tylko opisane. Proszę bardzo. Jeżeli 

najbliższe 3 lata - jednym z podstawowych kosztów działania przedsiębiorstwa 

są wynagrodzenia, parcie na wzrost wynagrodzeń, Państwo widzicie co się dzieje. Informacje, 

które GUS przedstawia 6-7% wzrastają płace, pracownicy też chcieliby lepiej zarabiać, dobrze, 

bardzo dobrze wykonują swoją pracę, należy im się jakieś wynagrodzenie i niech ktoś przed 

złożeniem takiego wniosku taryfowego łaskawie nam powie, że dla przedsiębiorstw 

wodociągowo - kanalizacyjnych, albo w ogóle, planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na 

najbliższe 3 lata jest taki i taki. Wtedy albo się do tego stosuję i przygotowuję tę taryfę zgodnie 

z wytycznymi i wtedy jestem za to rozliczany, a nie na zasadzie takiej, a może się go uda 

przyłapać. Jak zrobi 3% to będzie dobrze, czy jak zrobi 6% to będzie dobrze, a może 10%? Bo 

nie wiadomo jaki będzie wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w najbliższych latach w naszym 

kraju. Widzicie Państwo jaka jest dynamika, dość duża. To tylko jeden z przykładów, nie będę 

się dalej żalił, bo to nasz problem jeszcze raz, zarządzanie zmianą się kłania, musimy sobie 

z tym jakoś poradzić. Zresztą nie jesteśmy sami, bo ponad 1600 przedsiębiorstw wodociągowo 

-kanalizacyjnych w Polsce ma takie same problemy. Więksi od nas też po głowie się drapią jak 

do tego podejść. Dziękuję bardzo.” 

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr Korytkowski podziękował Prezesowi 

i pracownikom PWiKu – za obecność na komisji. 

 

 Więcej uwag radni nie mieli. Przystąpiono do głosowania.  

 

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 15 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 
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Pkt 10 – DRUK Nr 641 

Projekt uchwały sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Konina  

 

 Projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Sławomir 

Matysiak. Cytuję: „W związku ze zmianą, podjętą przez Państwa uchwałą w dniu 28 czerwca 

oraz zmianą rozporządzenia Ministra Finansów, należało regulamin dostosować do tych zmian, 

które od 1 stycznia wchodzą w życie. Regulamin ten otrzymał pozytywną opinię Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie.” 

  
 Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania.  

 

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 11 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

 

 

Pkt 11 – DRUK Nr 640 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 Projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Sławomir 

Matysiak. Cytuję: „W związku z uchyleniem uchwały Rady Miasta nr 348 z dnia 29 czerwca 

2016 roku oraz wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 

r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 

należało tę uchwałę dostosować do wymogów.” 

 

 Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania.  

 

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 12 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

 

 

Pkt 12 – DRUK Nr 637 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

  

 Projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Sławomir 

Matysiak. 

 

Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania 

 

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 11 głosami „za” przy 

1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

 

Pkt 13 - DRUK Nr 652  

Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  
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 Projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Sławomir 

Matysiak. Cytuję: Uzasadnienie jak w poprzednich uchwałach - w wyniku zmian przepisów 

należało dostosować do obowiązujących przepisów, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 

2018r.”  

 Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania 

 

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 12 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

 

 

Pkt 14 – DRUK Nr 653 

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

 

 Projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Sławomir 

Matysiak. 

 Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

 

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 12 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

 

 

Pkt 15 – DRUK Nr 657 

Projekt uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu 

zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

 Projekt uchwały omówił Dyrektor MZK - Mirosław Pachciarz. 

 

 Dyrektor MZK przedstawił prezentację, która stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

 Przystąpiono do dyskusji. 

 

 Głos zabrał radny Sławomir Lachowicz cytuję: „Mam pytanie do Pana prezydenta 

Chodzi mi o umowę spółki, czy ona będzie taka jak dla wszystkich spółek, taka standardowa, 

gdzie jednocześnie prezes staje się dyrektorem generalnym, czy będzie troszeczkę inna?” 

 

 Z-ca Prezydenta S. Łukaszewski odpowiedział, że będzie to zarząd jednoosobowy. 

 

 Radny Witold Nowak powiedział, cytuję: „Chciałem tylko zapytać o rzecz związaną 

z realizacją projektu transportowego, czy w związku z przekształceniem zakładu budżetowego 

na spółkę nie ma zagrożenia co do realizacji wskaźników i trwałości projektu? Dziękuję.” 

 

 Dyrektor MZK odpowiedział cytuję: „Właśnie dlatego, że kilka miesięcy czekaliśmy na 

decyzję Marszałka, który jednoznacznie określił taką zgodę. Dopiero po uzyskania zgody, 

we wrześniu przystąpiliśmy do działań w celu przekształcenia. Na dzień dzisiejszy, bo to był 

warunek sine qua non, posiadamy taką zgodę od Marszałka, że jest absolutna ciągłość realizacji 

zadań z Unii Europejskiej.” 
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Radny Janusz Zawilski cytuję: „Dotychczas mieliśmy podpisane różne porozumienia 

z gminami, czy te porozumienia będziemy od początku negocjować, czy one przejdą w trybie 

już zawartych i czy na pewno gminy, które już się dogadały, się nie wycofają?” 

 

Przewodniczący komisji Piotr Korytkowski cytuję: „Następstwo prawne myślę, że jest 

tutaj, także to z automatu powinno być.” 

 

Dyrektor MZK M. Pachciarz, cytuję: „My w tej chwili posiadamy od 2012 roku 

porozumienie międzygminne z 6 gminami. Kilka dni temu odbyło się spotkanie wójtów 

i burmistrzów z prezydentem Nowickim. Wszyscy wójtowie otrzymali identyczne projekty 

uchwał, które Państwo radni mają za chwilę głosować, opinie na ten temat i wszyscy wójtowie 

i burmistrzowie potwierdzili chęć kontynuacji porozumień międzygminnych, które są na tych 

dotychczasowych zasadach.”   

 

 Przewodniczący Komisji Piotr Korytkowski powiedział, cytuję: „Mam pytanie do Pana 

Dyrektora. W prezentacji było pokazane, że możecie Państwo poprowadzić działalność 

gospodarczą, na przykład sprzedaż paliw, jako spółka będziecie mogli. Ale przecież w tej chwili 

też to robicie jako zakład budżetowy. Nie?” 

 

Dyrektor MZK M. Pachciarz, cytuję: „Sprzedawaliśmy jako zakład budżetowy przez 

10 lat mając koncesję i po 10 latach Urząd Regulacji tę koncesję nam cofnął półtora roku temu.  

Oprócz tego zgodnie z ustawą mamy możliwość 20% dochodów własnych poszukać 

poza działalnością i na pewno to zrobimy w formie reklam i innych usług, przede wszystkim 

sprzedaż paliwa, przewóz osób niepełnosprawnych i jeszcze inne pomysły będą.” 

  

 Radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 

  

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 16 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

 

  

Pkt 16 – DRUK Nr 658 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych 

w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego 

 

 Projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Sławomir 

Matysiak. Powiedział, że podobnie jak w przypadku PKS-u, jest to upoważnienie prezydenta 

do zawarcia stosownych porozumień. 

 

 Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

 

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 16 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Pkt 17 – DRUKI Nr 614, 615, 628 

 

Projekty uchwał w sprawie: 

a) nabycia nieruchomości (druk nr 614), 

 

 Projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –

Tadeusz Jakubek. Cytuję: „Druk nr 614 – dotyczy wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta 

Konina nieruchomości, które stanowią fragment dróg publicznych – ul. Grójeckiej. Jest to 
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bardzo pilny wykup dla PWIK-u, który w przyszłym roku zamierza zrealizować inwestycje 

w postaci budowy sieci kanalizacyjnych. Są to 4 nieruchomości.” 

 

  Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania. 

 

DRUK NR 614 - Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 13 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

b) zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (druk nr 615), 

 

Kolejny projekt uchwały - Kierownik Wydziału GN T. Jakubek powiedział, cytuję: 

„Druk nr 615 - dotyczy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 

działki gruntu położonej na Starówce. Sprzedaż tej nieruchomości umożliwi firmie Energa-

Operator wybudowanie niezbędnej na tym terenie rozdzielni transformatorowej, z której 

zasilane będą w energię elektryczną okoliczne tereny w obrębie Starówka m. Konina.” 

 

Radny Jan Majdziński zapytał jaka powierzchnia jest tej działki. 

 

Kierownik odpowiedział, że powierzchnia wynosi 55 m2. Położona jest ona z tyłu Straży 

Pożarnej, między Strażą Pożarną, drogą, która w planie rozdziela Straż od działki na której ma 

powstać szkoła muzyczna. Tam jest działka, na której ma powstać stacja transformatorowa. 

 

 Radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 

 

DRUK NR 615 - Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 16 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

c) zbycia nieruchomości (druk nr 628). 

 

Kolejny projekt uchwały - Kierownik Wydziału GN T. Jakubek powiedział, cytuję: 

„Druk nr 628 - dotyczy wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

położonej na Pawłówku, jest to taka wąska nieruchomość o łącznej powierzchni 3,97 ar. Nie 

nadaje się do samodzielnego zagospodarowania, a może służyć do poprawy zagospodarowania 

nieruchomości przyległych dwóch działek, oznaczonych numerami 295/1 i 295/2. Jest to jeden 

właściciel tych dwóch działek, stąd też proponujemy sprzedać ją w trybie bezprzetargowym.” 

   

 Radny Tomasz A. Nowak zapytał, cytuję: „Ta działka jest taka podłużna, idąca wzdłuż 

zaplanowanej tam drogi, ulicy w przyszłości na działce 295/6. I mam pytanie, czy tam będzie 

wystarczająco pasa drogowego w związku z budową tam, jeżeli sprzedamy ten skrawek?” 

 

Kierownik odpowiedział: „To zostało uwzględnione i z pierwotnej działki została 

wydzielona ta część działki, która jest przewidziana pod pas drogowy. To co jest przedmiotem 

tej uchwały leży już poza pasem drogowym.” 

 

 Radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 

 

DRUK NR 628 - Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 16 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

 

Pkt 18 – DRUKI NR 635 i 636 

Projekty uchwał w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. 
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 Projekty uchwał omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –

Tadeusz Jakubek. Cytuję: „Druk nr 635 – dotyczy wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

przesyłu działek gruntu na rzecz Energa Operator – to jest realizacja zgodnie z porozumieniem 

zawartym z Energa Operator. Dokonujemy tego dwa razy do roku i to są działania, które były 

zrealizowane w pierwszym półroczu, czyli te wszystkie przyłącza i prace liniowe, które były 

zrobione na działkach miejskich w pierwszym półroczu za zgodą miasta, a teraz chcemy 

sformalizować to w postaci obciążenia służebnością przesyłu. W jednym przypadku jest to 

nieodpłatna służebność, która była realizowana na rzecz miasta, czyli dla nieruchomości 

naszych także stąd nie będziemy pobierali opłaty. Za pozostałe zgodnie z wyceną jaką dokona 

rzeczoznawca majątkowy nastąpi obciążenie służebnością przesyłu – czyli odpłatnie. 

Druk nr 636 – jest to obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz MPEC-

u dotyczy cieplika, na terenie dwóch działek położonych w obrębie Starówka.  To będzie 

odpłatna służebność.” 

 

 Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

 

DRUK NR 635 - Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 16 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

DRUK NR 636 - Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 16 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

 

Pkt 19 – DRUK Nr 634 

 

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o ustanowieniu relacji miast 

partnerskich pomiędzy Valasske Mezirici Republika Czeska a Koninem w Województwie 

Wielkopolskim Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

 Projekt uchwały omówił Z-ca prezydenta Miasta Konina Sebastian Łukaszewski. 

Powiedział, cytuję: „Kontakty z tym miastem nawiązane zostały w 2016 roku. Również 

mieliśmy okazję zobaczyć występy artystyczne Valasske Mezirici w Koninie. I oprócz tego co 

tutaj macie Państwo w uzasadnieniu to dopowiem, bo ja byłem w tym mieście i powiem 

szczerze, że nastawienie do miasta Konina jest bardzo fajne. Oni bardzo chcą żebyśmy byli 

partnerami, jesteśmy miastem dużo większym, bo to miasto liczy 30 000 mieszkańców, 

to pozwoli nam na kontunuowanie tej współpracy.  

W tym mieście jest szkoła artystyczna, która skupia różne kółka artystyczne, dzieci 

do 18 roku życia i myślę, że byłaby możliwa również dzięki podpisaniu takiej umowy 

o partnerstwie, współpraca między KDK, MDK a tą szkołą, która liczy prawie 1000 uczniów 

i się bardzo rozwija. Poza tym są dwie galerie, gdzie przyjeżdżają artyści wystawiać swoje 

prace, malarze głównie z Niemiec i Austrii i również mamy zaproszenie i taką propozycję, 

żebyśmy przekazali konińskim artystom możliwość bezpłatnego wystawiania się, pokrywamy 

tylko koszty transportu do tej galerii.  

Myślę, że ta współpraca będzie się kształtowała dobrze jeżeli Państwo wyrazicie na to 

zgodę. Poza tym jest kilka przedsiębiorstw, my odwiedziliśmy tylko jedno, jest to firma ROBE 

lighting, która produkuje sprzęt do dyskotek i do różnego rozświetlania. Mieliśmy możliwość 

obejrzenia podczas ostatniej imprezy rozświetlenia kamienicy radnego przy moście i taki sprzęt 

firma produkuje na całą Europę. W tej firmie byliśmy i taka umowa pozwoli nam również na 

nawiązaniu współpracy, to znaczy mi bardzo zależy, w zakresie gospodarki. I tam tych firm 

jest bardzo dużo okolicznych i to będzie dodatkowym walorem współpracy, bo zawsze tego się 

doszukujemy, żeby oprócz takich walorów kulturowych, występów, wzajemnego odwiedzania 

się, były te walory biznesowe również.” 
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Głos zabrał radny Tomasz A. Nowak, cytuję: „Ja przy okazji tej dyskusji chciałbym 

zwrócić uwagę na pewien fakt. Większość miast dobiera sobie miasta partnerskie na tej 

zasadzie, że są to miasta partnerskie zbliżone wielkością, zakresem jakiejś możliwości do 

miasta tego, które o to powiedzmy, inicjuje to partnerstwo. I wydaje mi się, nie mam nic 

przeciwko partnerstwu z tym miastem, ale wydaje mi się, że takie partnerstwo ukontentowało 

by 30-25 tys. Turek, ale Konin jako miasto z 75 tys. mieszkańcami powinno przynajmniej 

w ciągu ostatnich kilku lat celować w trochę większe miasta, w których drzemie jakaś większa 

siła, jakieś większe możliwości. Być może jakiś bardziej rozwinięty przemysł, po to, żeby też 

oprócz takich kurtuazyjnych wizyt, które dają nam punkty, jeśli chodzi o ocenę miasta w 

kontekście współpracy z zagranicą, żeby dało nam to wymierne efekty. Ta współpraca z 

młodzieżą oczywiście wspaniała, nie mam zamiaru tego kwestionować i to na pewno jest 

doskonały argument dla tej właśnie współpracy, ale wydawało mi się, że moglibyśmy mieć 

jako współpracujące miasta powiedzmy od 50 do 100 tys. mieszkańców, a nie od 10 czy 40. 

Takie jest moje zdanie. Ja sprawdzałem trochę klika miast wielkości Konina, jakich mają 

partnerów, no więc albo dobierają sobie podobnych, albo takie jak one, albo niewiele mniejsze. 

Może nie mam racji, ale tak powinno być.  

Ale oczywiście jestem za tą kandydaturą. Jeżeli wszystko się układa pozytywnie, to nie 

można być przeciwko. To taki głos na przyszłość, ale może tak powinniśmy na to patrzeć.” 

 

Przewodniczący Komisji Piotr Korytkowski powiedział, cytuję: „Ciekaw jestem Panie 

radny, co powiedzieliby Chińczycy z miasta Deyang na temat Konina.” 

 

Radny Jarosław Sidor, cytuję: „Ja może humorystycznie koledze odpowiem, 

niewykluczone że to miasto chce, aby miasto Konin było miastem partnerskim dwa razy 

większym od tego miasta, o którym teraz mówimy, dlatego oni się z tego cieszą. Robimy krok 

w ich stronę.” 

 

Więcej uwag radni nie mieli. Przystąpiono do głosowania. 

 

Komisja Finansów 8 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad. 2. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Konina na lata 2018-2021  (druk nr 629) oraz projektu uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej miasta Konina na 2018 rok (druk nr 630). 

 

Skarbnik Miasta Irena Baranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021  (druk nr 629) oraz projekt 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2018 rok (druk nr 630). 

 

Radni przystąpili do dyskusji.  

 

Głos zabrał radny Marek Cieślak, cytuję: „Tak się zastanawiam nad projektem budżetu 

na następny rok i Panie prezydencie w tym roku jako miasto, jako firma, która pracuje dla nas, 

ZDM miał przeogromne problemy z rozstrzyganiem przetargów. Można powiedzieć, prawie 

żaden nie odbył się w sposób zaplanowany. Wynikało to z tego, że firmy, które zgłaszały się 

do przetargu proponowały ceny jednokrotnie 30-40% wyższe aniżeli kosztorysy przedsięwzięć 

jakie były zaplanowane do wykonania, albo w ogóle się nie zgłaszały. 
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Panie Prezydencie rok 2018 dla miasta Konina jest przełomowym rokiem, jeśli chodzi 

o inwestycje, bo one są dość znaczące. W tej sytuacji podejrzewam, że rok 2018 jeśli chodzi 

o rynek przetargowy nie będzie lepszy, wręcz to będzie ogromne zagrożenie dla tych 

inwestycji. Jak Pan prezydent i służby finansowe miasta przygotowały się, albo przygotują się, 

czy my mamy narzędzia finansowe na taką sytuację, jaka w tym roku miała miejsce? 

A przetargi są naprawdę duże, co z zabezpieczaniem finansowym do tych przetargów, one są 

też obciążone dotacjami unijnymi i jeżeli się nie rozstrzygną, to mamy wtedy dość duży kłopot. 

To jest jedno pytanie i taka refleksja. 

A druga sprawa, panie prezydencie, w zadaniach na 2018 rok jest m.in. to oczekiwane 

od 40 lat zadanie wiadukt, kwota przeznaczona na ten cel jest 3,6 mln zł. Skoro my dopiero co 

dokumentację robimy, ta kwota 3,6 mln zł konkretnie na co ona będzie przeznaczona, skoro nie 

będzie jeszcze rozpoczęcia budowy?” 

 

Z-ca prezydenta Miasta Konina Sebastian Łukaszewski. Powiedział, cytuję: „Jeżeli 

chodzi o rozstrzyganie przetargów, to oczywiście tak się dzieje i wszystkie samorządy mają 

generalnie z tym problem, że ceny są wyższe. Jest to rynek wykonawców i mamy z tym 

problemy, zwłaszcza przy inwestycjach małych, tam gdzie jest dużo prac brukarskich. Jak my 

sobie z tym radzimy? W taki sposób, że w niektórych projektach już uzgadniamy z Urzędem 

Marszałkowskim, żeby prace brukarskie zamienić na masę bitumiczną.  To nam powoduje, że 

prawdopodobieństwo, że przestrzelimy te przetargi w tak znacznym stopniu, że nam zabraknie 

tych kwot nie będzie miało miejsca, a robimy przysługę tym osobom, które jeżdżą na rolkach. 

To są takie drobiazgi. Mamy problemy największe z tymi drobnymi zadaniami. W przetargu 

albo nikt się nie zgłasza, albo cena jest dwukrotnie wyższa, jest jeden wykonawca i nie możemy 

tego rozstrzygnąć, bo za chwilę nas się ktoś zapyta dlaczego rozstrzygaliśmy.  

Mieliśmy parking, gdzie mieliśmy kwotę niecałe 500 tys. zł, a najniższa jedyna oferta 

była w wysokości 900 tys. zł. Trudno takie rzeczy rozstrzygać i próbujemy namawiać inne 

firmy i kolejny raz robić postępowania.  

W tych większych zadaniach sytuacja nie jest taka dramatyczna. Na przykład Kolska – 

Europejska – jesteśmy w trakcie rozstrzygania i tu już to wygląda zupełnie inaczej. Powinniśmy 

mieć nawet drobne oszczędności.  

To samo przewidujemy przy Kleczewskiej, idąc tym samym tropem, tutaj kwota 

wystarczy. Najbardziej boimy się o te duże inwestycje. W tych dużych firmy się biją. Jeśli 

chodzi o wiadukt to ta kwota przewidziana jest wyłącznie na wiadukt, czyli bez rozjazdów, 

gdzie środki pewnie trzeba będzie pozyskać zewnętrzne, mamy różne pomysły, nawet w 

zakresie PPP.  

Rozpoczynamy budowę (wiadukt połączenie ulic Paderewskiego – Wyzwolenia), która 

jest przewidywana na okres 3 lat, ale to robi wykonawca PKP, my tylko dokładamy środki. 

Taką pozytywną informacją jest to, że prowadzimy negocjacje z PKP, cały czas tam zmienia 

się zarząd, więc trudno jest jednoznacznie zakończyć te negocjacje. Być może ta kwota wkładu 

miasta będzie mniejsza. Wolałbym o tym w szczegółach nie mówić, ale jest szansa, że ta kwota 

będzie mniejsza jeszcze. Będzie potrzeba na rozjazdy i teraz nasze zmartwienie, bo 

przewidujemy wg wstępnych kosztorysów, że to będzie kwota ok. 90 mln zł. 

Widzimy cały czas zagrożenia, ale w tych dużych zagrożenie jest mniejsze, bo zawsze 

jest kilka firm, które czekają na rozstrzygnięcie takich dużych przetargów. 

W przypadku ul. Kolskiej - Europejskiej te oferty, które spłynęły zapowiadają, 

że powinniśmy mieć oszczędności, więc aż takiego pesymizmu nie ma tutaj.” 

 

Następnie głos zabrał radny Jarosław Sidor, cytuję: „Pani Skarbnik – wydatki 

majątkowe rok 2018, to jest kwota 78.554.509 zł – chciałbym się dowiedzieć, z uwagi na to, 

wiem że w tej kwocie są pieniądze zewnętrzne. Czy mógłbym się od Pani dowiedzieć, nie musi 

to być dzisiaj, jaka kwota nasza jest miasta w tej kwocie, a jakie w tej kwocie są pieniądze 

zewnętrzne. To jest ważne. Tutaj mamy część gminną i część powiatową.  
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Kolejna rzecz. Wiemy, ten temat już był ruszony, chodziło o ten, każda złotówka się 

liczy, mówił o tym radny Witold Nowak, że na dworcu kolejowym, nowo wybudowanym 

będzie jeden nowy zegar, a się okazuje, że według projektu, który widzieliśmy, będą dwa 

zegary i teraz pytanie, czy jest sens wydawać, wydane już zostało 5 tys. zł na tą koncepcję 

opracowania na skrzyżowaniu ulic Dworcowa - Aleje 1 Maja, na wybudowanie małej 

architektury, czy naprawdę jest sens wydawać 45 tys. zł i w tym miejscu, na sam projekt 45 tys. 

zł, nie mówiąc już o kosztach przyszłościowych, jeżeli naprawdę nie mamy pieniędzy na 

ważniejsze inwestycje? To jest moja pierwsza taka sugestia. Uważam, że nie warto i nie ma 

takiej potrzeby. 

Kolejna rzecz. To, o czym wspomniał radny Marek Cieślak. Utrzymanie zieleni 

w miastach i gminach, jest tutaj przeznaczona kwota 628 tys. zł. Pytanie, czy znowu nie 

będziemy stali w rozkroku, tak jak miało miejsce w tym roku i nie będzie firmy, która zgłosi 

się, że będzie ta kwota za mała, żeby ewentualnie rozstrzygnąć przetarg?” 

 

Skarbnik Miasta Irena Baranowska, cytuję: „Kwota środków zewnętrznych 

w wydatkach majątkowych to 49.031.000,00 zł.”  

  
Z kolei głos zabrał radny Jan Majdziński, cytuję: „Tak obserwując atmosferę wśród nas 

zebranych, to myślę, że z tym budżetem chyba jeszcze tak źle nie jest, skoro wkrada się takie 

rozbawienie, ale myślę, że taki przerywnik nam się przyda na dalsze rozważanie nad budżetem. 

Taki ten budżet jest, jaki jest i ja mam krótkie pytanie tylko do Pana prezydenta. Chodzi mi 

o pozycję na wykup nieruchomości. W zeszłym roku ta kwota była mała i nie starczało tych 

pieniędzy, ale była prawie 1,2 mln zł. W tym roku jest połowa tej kwoty, 600 tys. zł, stąd moje 

pytanie, bo na pewno ta kwota nie będzie wystarczająca. Czy w ciągu roku prezydent 

przewiduje jakieś zasilenie tej szufladki na wydatki, na wykup gruntów, bo wiemy doskonale, 

że wiele jest takich pozycji, które czekają na wykup i dobrze, że przynajmniej cierpliwie 

ci ludzie czekają.”    

 

Z-ca prezydenta Miasta Konina Sebastian Łukaszewski. Powiedział, cytuję: „Może 

najpierw odpowiem na pytanie radnego Sidora, który zadał pytanie odnośnie zegara. Nie 

przewidujemy, nie zakładamy, że będziemy się wycofywać z tego projektu.  

Nawiązując do pytania, które zadał Pan radny Cieślak, to jeżeli sytuacja będzie 

dramatyczna i będziemy szukać środków, to będziemy wspólnie z Wysoką Radą zastanawiać 

się, którego zadania nie realizować, ale myślę, że do tego nie dojdzie, że takiej sytuacji nie 

mamy. Na temat zegara były dyskusje na sesji i przyjęliśmy pewne rozwiązanie i myślę, że 

powinniśmy je kontynuować, skoro tak Rada ustaliła. Nie powinniśmy weryfikować tego, co 

wcześniej było ustalone i myślę, że Wysoka Rada i dwie połączone komisje podzielają to, co 

teraz mówię.  

Czy z zielenią nie będzie problemów i zagrożeń, tego do końca nie wiemy, ale jeśli by 

tak było, nie pozostaje nam nic innego, jak zastanowić się nad powierzeniem tego zadania 

naszej spółce. Myślę, że nie pozwolimy na to, żeby firmy w jakiś sposób testowały nas i naszą 

wytrzymałość, bo nie możemy sobie pozwolić, żeby pewne zadania, które Miasto powinno 

realizować, były zagrożone, czy były wykonywane w sposób niewłaściwy i te możliwości są 

powierzenia tego w drodze in house. Wybiegamy za bardzo w przyszłość ale zawsze mamy 

plan B realizacji. 

Jeżeli chodzi o wykup gruntów, to kwota jest mniejsza i wynika ona z tego, że budżet 

nie jest z gumy i przewidzieliśmy tyle środków ile mamy. Są to środki o połowę mniejsze niż 

były w poprzednim roku. Jeżeli będą oszczędności na jakichś zadaniach, to będziemy te środki 

zwiększać, bo one są niewystarczające.” 
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Radny Witold Nowak powiedział, cytuję: „Pierwsze moje pytanie dotyczy dochodów 

majątkowych, które w 2018 roku szacujemy, że wzrosną o 13,31%. Moje pytanie brzmi, skąd 

ten optymizm i chciałbym zapytać, jakie przewidujecie Państwo wykonanie dochodów 

majątkowych w części gminnej oczywiście, bo tej powiatowej, to nie ma co ruszać. 

Wspominałem o tym przy wykonaniu budżetu, dlatego w odniesieniu do 2017 roku pytam, skąd 

ten wzrost, czy ze względu na to, że takie słabe mamy wykonanie w 2017 roku, czy mamy 

jakieś przewidywania, o których nie wiem, a chciałbym się dowiedzieć. To moje pierwsze 

pytanie. 

Drugie pytanie dotyczy WPF. W WPF znalazł się zapis jeśli chodzi o dochody miasta 

z tytułu, to może taki detal jest, ale przewidujemy, że wykonanie, tutaj tak jest napisane, 

że może nie do końca dotyczy to, ale jednak 2018 roku. Otóż mamy takie zdanie, 

że przewidywane wykonanie w 2017 roku w odniesieniu do wykonania w 2016 roku jest niższe 

o około 6%, a projektowana na rok 2018 kwota dochodów z tego tytułu jest niższa od planu 

o około 11%. Skąd te spadki się biorą? Chciałbym się dowiedzieć. Tak Urzędy Skarbowe nam 

przekazuję te pieniądze? Tak chciałem zapytać i z czego ta zmiana jakby wynika, gdzie ona ma 

podstawy. Odnośnie całego budżetu, to nie chciałbym jeszcze się wypowiadać. Myślę, że 

będziemy mieć czas, żeby o wnioskach mówić. Zazdroszczę kolegom ze starej części miasta 

tej kadencji, bo to jest rzeczywiście cała kadencja Starówki, starej części miasta, tej 

lewobrzeżnej części miasta, jeśli chodzi o wydatki i inwestycje, bo to rzeczywiście jest taki 

budżet. Nie mówię, że to źle. Tak po prostu zazdroszczę, bo nawet drobnych inwestycji po 

naszej części rzeki, że tak powiem, po prawej stronie rzeki nie udaje się realizować, nie 

wspomnę o chodnikach wokół osiedla Zatorze, o których mówimy 3 lata i nie udało się 

zwykłych remontów wykonać, a tu tymczasem jak spojrzymy na 2018 rok to prócz dwóch sal 

gimnastycznych, nowej inwestycji, kolejna planowana na ul. Warszawskiej, druga już 

w wykonaniu, oprócz TBS-ów oddawanych kolejne planowane, rewitalizacja Starówki, kolejne 

miliony planowane, więc rzeczywiście muszę powiedzieć, że koledzy z tej części miasta, 

z lewobrzeżnej części Konina mogą mieć powody do dumy w tej kadencji. Jest dysproporcja, 

może ona wynika z tego, że trzech prezydentów mieszka po tej części miasta, ale może to jest 

przypadek rzeczywiście. To tylko taki komentarz.” 

 

Skarbnik Miasta Irena Baranowska, cytuję: „A ja może odpowiem na temat 

planowanych dochodów majątkowych na 2018 rok i skąd taki wzrost. Pierwsza sprawa, że tu 

są te dotacje zewnętrzne, ale również są środki, które chcemy pozyskać ze sprzedaży majątku.” 

 

Radny Witold Nowak powiedział, cytuję: „Jakiego?” 

 

Skarbnik Miasta Irena Baranowska, cytuję: „Między innymi nie doszło do sprzedaży 

przychodni na Chorzniu.” 

 

Radny Witold Nowak, cytuję: „I nie dojdzie.” 

 

Skarbnik Miasta Irena Baranowska, cytuję: „Właśnie jest zaplanowana, zaplanowane 

w tych dochodach jest 2 mln zł.” 

 

Radny Witold Nowak, cytuję: „Przypomni sobie Pani moje słowa.”  

 

Skarbnik Miasta Irena Baranowska, cytuję: „Jest tutaj zaplanowana między innymi 

sprzedaż przychodni i to jest 2 mln zł, tak że zakładamy, że te dochody będą wyższe niż w tym 

roku, a reszta to są właśnie środki zewnętrzne, między innymi też unijne.” 

 

Radny Witold Nowak, cytuję: „I odnośnie WPF?” 
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Skarbnik Miasta Irena Baranowska, cytuję: „Podatek dochodowy, bo to głównie chodzi 

o podatek dochodowy od osób prawnych. Nie jest progresywny tylko degresywny, tak że zależy 

od sytuacji, jaka jest w firmie, jaka kondycja firmy i tu jest ten dochód nieprzewidywalny, tak 

że trudno nawet zaplanować, dlatego, że są miesiące, że ładnie się odbywa realizacja, a nieraz 

jest spadek, a nieraz musimy oddawać jeszcze ten podatek. Dlatego tak zapisaliśmy.” 

 

 

Przewodniczący Komisji Piotr Korytkowski powiedział, cytuję: „Na podstawie tego 

roku możecie to przewidywać, bo w tym roku została wprowadzona stawka 15% CIT i było 

19% i być może ten rok był takim rokiem szczególnym, że to trudno było planować, ale pewna 

stabilizacja w 2018 roku powinna nastąpić, jeśli chodzi o podział przedsiębiorstw, które płacą 

15%, a które 19% CIT.” 

 

Skarbnik Miasta Irena Baranowska, cytuję: „Jeździmy do Urzędu Skarbowego, 

dowiadujemy się od źródła czy nastąpiła zmiana przepisów prawnych, co ma wpływ na 

ustalenie tego planu itd., tak że to jest naprawdę takie jedno z trudniejszych źródełek do 

wyszacowania dochodów i albo się wstrzelimy w ten plan taki prawidłowy albo nie. Są duże 

wahania i nie mamy na to wpływu, a to Urzędy Skarbowe przekazują nam te dochody.” 

 

Radny Tomasz A. Nowak, cytuję: „Chciałbym podziękować radnemu Witoldowi 

Nowakowi za takie troszeczkę małe sprowadzenie do absurdu tego takiego trochę wyrzutu, 

że tyle jest inwestycji w Starym Koninie, powiem dlaczego, bo to nie chodzi o wymienianie się 

jakimiś złośliwościami, ale mieszkańcy Starego Konina wcale nie postrzegają przebudowy 

ronda między ulicą Wojska Polskiego a Warszawską, lub budowy nowego wiaduktu na 

ul. Kolskiej jako inwestycje Starówki. Oni to widzą jako duże inwestycje drogowe w skali 

miasta. A problemem Starówki i prawdziwymi inwestycjami, które za chwilę będą do 

zrobienia, to jest zapadająca się ul. Staszica, ul. Kościuszki, ul. Żwirki i Wigury. To są rzeczy, 

na które ludzie w Starym Koninie czekają i nie ma co zazdrościć.  

Chcę przypomnieć, że jeśli chodzi o takie inwestycji jak hala w Szkole Podstawowej 

Nr 1 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, to chcę powiedzieć, że jedna to była 

sala gimnastyczna 10x15 metrów z 1927 roku, a druga, to była stajnia końska, gdzie dzieci się 

uczyły w prześmierdniętym na wylot budynku, bo kiedyś tam była żołnierska stajnia końska, 

więc nie zazdrośćmy w tym momencie, tylko się cieszmy, że do tego doszło.  

Mam pytanie takie, w budżecie znalazło się wykonanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej na budowę odwodnienia wraz z przebudową ulic Stefana Żeromskiego, 

Władysława Reymonta, Adolfa Dygasińskiego i Bolesława Prusa w Koninie. To jest 

w kwadracie ulic Żwirki i Wigury - Wał Tarejwy - Kolska i mam pytanie, ponieważ znam to 

osiedle, ale ja takiego wniosku nie składałem. Z tego co wiem, to nie składał takiego wniosku 

radny Strzech do tego budżetu i radny Lachowicz, więc mam pytanie właśnie, jak to się dzieje, 

że taki wniosek trafia, a inne wnioski, gdzie są zbierane podpisy mieszkańców, mieszkańcy są 

bardzo aktywni i wnioski nie trafiają, więc być może pytam się o kuchnię, nie chodzi mi 

o wykreślenie na mój wniosek, tylko mam właśnie takie pytanie, dlaczego akurat te ulice tutaj 

trafiają. Jeżeli będzie to jakoś wyjaśnione, widzę, że tutaj jest na odwodnienie wraz 

z przebudową, tylko pytanie, czy tych ludzi zalewa? Myślę, że gdyby ich zalewało, to bym 

wiedział, tak jak zalewało ul. Kościuszki, gdzie mieszkańcy mieli wody po kolana, równo 

z ogrodzeniem parku. Takie mam pytanie.  

Chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że osobiście uważam, tak idąc w stronę radnych 

z nowej części miasta, że osobiście uważam, że pierwszeństwo powinien mieć wiadukt na 

V osiedlu i najpierw on powinien być wykonany, bo jest potrzebny od lat ten wiadukt, a później 

dopiero powinniśmy się zająć wiaduktem na ul. Kolskiej i takie jest moje zdanie, radnego 

z terenu Starego Konina, bo są to tak duże inwestycje, że w tym momencie nie ma podziału na 

radnych z osiedla czy dzielnicy. To są inwestycje, które decydują o kształcie komunikacji 
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w mieście. Ten na V osiedlu powinien być pierwszy zrobiony i oddaję w tym momencie 

ważność, a z drugiej strony wiem, że tak duże inwestycje się innymi prawami kierują. 

Ja tylko mam zapytanie, co do tych ulic: Żeromskiego, Reymonta, Dygasińskiego 

i Prusa.” 

 

Z-ca prezydenta Miasta Konina Sebastian Łukaszewski. Powiedział, cytuję: „Wysoka 

Rada również ma duży wpływ na wykreślanie wniosków. Ja nie wiem, czy to jest wniosek 

o wykreślenie czegoś, bo już teraz nie wiem, w jaki sposób mam to rozumieć? Jeżeli Pan radny 

nie zawnioskował o odwodnienie, to tego odwodnienia ma nie być? Bo to jest chyba taki głos 

w dyskusji.  

Otrzymaliśmy dofinansowanie na ul. Kolską i Warszawską, to mamy nie wziąć i robić 

inne rzeczy, a później nie będzie, bo tak się budżet ustala. Jeżeli mamy możliwość, żeby wziąć 

dofinansowanie, to nie jest tak, że my wybieramy, wskazujemy inwestycje, tylko bierzemy te 

inwestycje, które spełniają pewne kryteria danych programów, akurat skrzyżowanie ulic 

Kolska-Warszawska spełniała, te środki otrzymaliśmy i się trzeba z tego cieszyć, że mamy 

dofinansowanie do tej inwestycji i to zrobimy, natomiast nie mogliśmy w zamian za to wziąć 

wiaduktu na V osiedlu, bo nie spełnia on kryteriów dofinansowania.” 

 

Radny Tomasz A. Nowak, cytuję: „Mnie nie chodziło o to, czy ten wiadukt robić czy 

nie, tylko chodziło mi o te potrzeby mieszkańców, gdzie ludzie się aktywizują, zbierają 

podpisy, czekają, a tu się okazuje, że pewne rzeczy do budżetu nie wchodzą, a wchodzą ulice, 

no mówię szczerze, że ja takiego wniosku nie składałem, inni też nie, a się znalazło w budżecie. 

Nie chodzi o to, żeby to wykreślić, tylko dlaczego ci, a nie inni, którzy zgłaszają się do radnych, 

zbierają podpisy, chodzą i proszą i trzeba będzie im to powiedzieć w twarz. To nie chodzi 

o wykreślanie, absolutnie, niech oni to mają, tylko dlaczego, na jakiej podstawie, jaki 

mechanizm, jakie kryteria, czy tam jest to aż tak zniszczone i woda się leje po kolana, że trzeba 

im zrobić, tak jak było z ul. Kościuszki. Chodzi mi o te kryteria. W takim razie trzeba będzie 

porozmawiać z Panem prezydentem Nowickim, może do niego ktoś przyszedł. To jest 

dokumentacja na budowę odwodnienia wraz z przebudową ulic: Żeromskiego, Reymonta, 

Dygasińskiego i Prusa. To jest w kwadracie Żwirki i Wigury - Wał Tarejwy - Kolska.” 

 

Z-ca prezydenta Miasta Konina Sebastian Łukaszewski. Powiedział, cytuję: „Zadanie 

zostało wprowadzone przez ZDM w Koninie. Wynika ono z potrzeb. Nie zawsze zbieramy 

podpisy po to, aby wykonać zadanie. Są pewne zadania, które są niezbędne do realizacji, 

zwłaszcza jeśli dotyczą odwodnienia.” 

 

Następnie głos zabrał radny Jarosław Sidor, cytuję: „Z tego co wiem, to firma Sidrog, 

podpisała umowę jeżeli chodzi o budowę tego połączenia ulic Przemysłowa - Kleczewska. 

Teraz tak. Chodzi mi o ten rów melioracyjny, jest tutaj kwota zarezerwowana 1 mln zł. 

Dowiedzieliśmy się miesiąc temu, nawet dwa, że ta kwota będzie za mała, że będzie trzeba 

znaleźć dodatkowe środki, około 2 mln zł może to być koszt. Nie będziemy tego zadania w 

ogóle ruszać? Jeżeli z ust Pana prezydenta padła kwota 2 mln zł, a my mamy 1 mln zł 

w budżecie, to znowu braknie na ważną rzecz, która już dawno powinna być wykonana - 

przypomnę w 2016 roku. Przecież tam wszystko pływa. 

Chciałbym się dowiedzieć, ile pieniędzy miasto zabezpieczyło w budżecie na przyszły 

rok na konserwację kanalizacji deszczowej w mieście Koninie, a przede wszystkim na 

czyszczenie rowów melioracyjnych? Jaka to jest kwota na przyszły rok? To nie jest inwestycja, 

tylko zabezpieczenie pieniędzy na bieżące utrzymanie.” 

  

Z-ca prezydenta Miasta Konina Sebastian Łukaszewski. Powiedział, cytuję: „Wartość 

kwoty szuka Pani skarbnik, natomiast ja odpowiem na to pytanie pierwsze. Z tej inwestycji się 

nie wycofujemy. Wzrost wartości inwestycji wynikał z tego, że nie mogliśmy porozumieć się 
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z właścicielem terenu i to tłumaczyliśmy na jednej z sesji i komisji, natomiast to zadanie musi 

być zrealizowane, bo tereny wymagają odwodnienia i to zadanie zostanie przywrócone 

w kwocie, która będzie wymagana do realizacji i będzie wykonana w 2018 roku.” 

 

Skarbnik Miasta Irena Baranowska, cytuję: „Na kanalizację deszczową nie mamy 

rozbitej, bo mamy źródełko różnych zadań, między innymi kanalizacja deszczowa to jest 

1.450.000,00 zł, ale odpowiemy na sesji, jaka kwota jest sensu stricte na kanalizację deszczową 

i pielęgnację rowów melioracyjnych.” 

 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

Następnie radni przystąpili do zgłaszania wniosków do projektu budżetu. 

 

Wnioski radnych – członków Komisji Finansów 

 

Radny Michał Kotlarski 

 

1. Budowa chodnika przy ul. Szymanowskiego (zgodnie z kosztorysem) – kwota 450.000 zł 

źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 

Komisja Finansów przyjęła wniosek 5 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” 

i 1 „wstrzymującym się”.   

 

2. Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową na ul. F. Chopina od ul. I. Paderewskiego 

do ul. Kleczewskiej - kwota 1.500.000 zł 

źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 

Komisja Finansów przyjęła wniosek 5 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” 

i 1 „wstrzymującym się”.   

 

Radny Zdzisław Strzech 

1. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej - od ul. Magnoliowej do ul. Kolskiej – 

kwota 100.000 zł  

źródło finansowania: rozliczenie za 2017 rok lub nadwyżka budżetowa. 

Komisja Finansów przyjęła wniosek 7 głosami „za”.   

 

2. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej od nr 8 b do nr 22 – kwota 80.000 zł 

źródło finansowania: rozliczenie za 2017 rok lub nadwyżka budżetowa. 

Komisja Finansów przyjęła wniosek 7 głosami „za”.   

 

Radny Jarosław Sidor 

1. Remont w zakresie nawierzchni i chodników oraz wymiana opraw oświetleniowych na 

drogach osiedlowych: ulica Chełmońskiego, Michałowskiego, Malczewskiego - kwota 

1.500.000 zł 

źródło finansowania: rezerwa budżetowa lub nadwyżka budżetowa. 

Komisja Finansów przyjęła wniosek 5 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” 

i 1 „wstrzymującym się”.   

 

2. Wykup gruntów pod drogę pomiędzy ulicą Leśną a torami kolejowymi Warszawa – Poznań. 

Kwota 250 tysięcy złotych (I etap rok 2018 – 150.000 zł, II etap rok 2019 – 100.000 zł)  

źródło finansowania: rezerwa budżetowa lub nadwyżka budżetowa. 

Komisja Finansów przyjęła wniosek 4 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”.  
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3. Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ulic: Witkiewicza oraz 

wykonanie dokumentacji na ulicę Gajową wraz z łącznikiem drogowym pomiędzy ulicami 

od ulicy Wyspiańskiego - Matejki – Witkiewicza - Gajowa uwzględniającym kanalizację 

deszczową, chodniki oraz oświetlenie uliczne - kwota 70.000 zł 

źródło finansowania: nadwyżka z roku 2017. 

Komisja Finansów przyjęła wniosek 5 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” 

i 1 „wstrzymującym się”.   

 

4. Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie (droga powiatowa) w granicach administracyjnych 

miasta Konina. Wykonana dokumentacja projektowa w roku 2016. Kwota 2.000.000 zł 

źródło finansowania: kredyt. 

Komisja Finansów przyjęła wniosek 4 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” 

i 1 „wstrzymującym się”.   

 

5. Montaż lampy oświetleniowej, obok siłowni zewnętrznej na wysokości ulicy 

Wyspiańskiego. Kwota 15.000 zł. 

źródło finansowania: oszczędności ZDM. 

Komisja Finansów przyjęła wniosek 5 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”.  

 

6. Wykonanie remontu drogi krajowej DK-25 na wysokości zabudowań mieszkalnych 

w Malińcu na odcinku od ulicy Brunatnej na długości około 600 metrów (za ostatni 

budynek mieszkalny) w kierunku północnym. (Temat poruszany na sesji Rady Miasta 

w dniu 27 stycznia 2016 roku, jak również w interpelacji z dnia 08.04.2016r.) Kwota 

1.500.000 zł. 

źródło finansowania: nadwyżka budżetowa. 

Komisja Finansów przyjęła wniosek 4 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” 

i 2 „wstrzymujących się”.   

 

7. Wykonanie barier ochronnych na ulicy Przemysłowej (Niesłusz). (Temat został poruszony 

na Sesji RM Konina 26.06.2011r., jak również 24.04.2013 r. Otrzymano odpowiedź, 

iż Wydział Drogownictwa UM Konina wykona kalkulację kosztową tego zadania. Zadanie 

było popierane przez Wydział Drogownictwa przy wnioskach do budżetu już w roku 2012.) 

Kwota 800.000 zł. 

źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 

Komisja Finansów przyjęła wniosek 5 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”.  

 

8. Wykonanie drogi dojazdowej do MDK w Koninie od strony ulicy Torowej. Opracowana 

dokumentacja projektowa. Kwota 1.000.000 zł 

źródło finansowania: rezerwa budżetowa/kredyt. 

Komisja Finansów przyjęła wniosek 4 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” 

i 1 „wstrzymującym się”.   

 

9. Kontynuacja przebudowy ulic i chodników wewnętrznych na wysokości ulicy Gosławickiej 

II etap. Kwota 1.500.000 zł 

źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 

Komisja Finansów przyjęła wniosek 4 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” 

i 2 „wstrzymującym się”.   

 

10. Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w Gosławicach wzdłuż ulicy Pogodna (po 

lewej stronie), od skrzyżowania ulic Wesoła-Kręta do ulicy Staffa na długości 130 

metrów. Dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej i gimnazjum zmuszone chodzić 

są po ulicy, co stwarza duże niebezpieczeństwo. Kwota 150.000 zł 
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źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 

Komisja Finansów przyjęła wniosek 4 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” 

i 1 „wstrzymujący się”.   

 

Komisja Finansów projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Konina na lata 2018-2021  (druk nr 629) przyjęła 5 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących 

się”. 
 

Komisja Finansów projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 

2018 rok (druk nr 630) wraz z przyjętymi wnioskami przyjęła 5 głosami „za” przy 

2 „wstrzymujących się”. 

 

Wnioski radnych – członków Komisji Infrastruktury 

 

Radny Jan MAJDZIŃSKI 

1. Wykonanie dokumentacji na wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II 

z ul. Grójecką i Rudzicką – kwota 30.000 zł 

źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 

Komisja Infrastruktury przyjęła wniosek 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” 

i 1 „wstrzymującym się”.   

 

Radny Witold NOWAK 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa kanalizacji sanitarnej 

w ul. Międzylesie – kwota 30.000 zł 

źródło finansowania: nadwyżka budżetowa. 

Komisja Infrastruktury przyjęła wniosek 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”.   

 

Radny Tomasz Andrzej NOWAK 

1. Budowa nowej nawierzchni, chodnika i oświetlenia ul. Gimnastycznej wraz z wykonaniem 

dokumentacji technicznej – kwota 300.000 zł 

źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 

Komisja Infrastruktury przyjęła wniosek 9 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” 

i 1 „wstrzymującym się”.   

 

2. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę parkingu przy ul. Kolskiej 

w Koninie, przy przystanku autobusowym MZK, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 1 

i Kościoła pw. Św. Marii Magdaleny (klasztor OO. Franciszkanów) – kwota 50.000 zł.  

źródło finansowania: rezerwa budżetowa 

Komisja Infrastruktury przyjęła wniosek 8 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” 

i 2 „wstrzymujących się”.   

 

3. Wykonanie oświetlenia dla siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim im. Fryderyka Chopina 

w Koninie - kwota 15.000 zł  

źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 

Komisja Infrastruktury nie przyjęła wniosku.  

5 głosów było „za”, 7 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”.   

 

4. Wykonanie profesjonalnej dokumentacji technicznej na rewitalizację parku im. F. Chopina 

w Koninie - kwota 70.000 zł 

źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 

Komisja Infrastruktury przyjęła wniosek 9 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” 

i 1 „wstrzymującym się”. 
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Radny Marek CIEŚLAK 

1. Wykonanie slipu do wodowania łodzi ratunkowej dla służb ratowniczych wraz z budową 

ul. Mokrej os. Pątnów – kwota 300.000 zł 

źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 

Komisja Infrastruktury przyjęła wniosek 11 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”.  

  

Radna Urszula MACIASZEK 

1. Wymiana oświetlenia na ledowe w salach lekcyjnych budynku dydaktycznego w SP nr 9 

– kwota 369.000 zł 

źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 

Komisja Infrastruktury przyjęła wniosek 11 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”.  

 

2. Zakup busa i chłodni dla Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego – kwota 

80.000 zł 

źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 

Komisja Infrastruktury przyjęła wniosek 10 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” 

i 1 „wstrzymującym się”.   

 

Radny Michał KOTLARSKI  

1. Zakup wozu strażackiego dla straży OSP Konin – Gosławice – kwota 600.000 zł 

źródło finansowania: rozliczenie nadwyżki budżetowej. 

Komisja Infrastruktury przyjęła wniosek 9 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”.   

 

Radny Piotr KORYTKOWSKI 

1. Budowa dwóch pomostów na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań 

Gosławice” – kwota 200.000 zł  

źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 

Komisja Infrastruktury przyjęła wniosek 11 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”.  

 

2. Remont kładki na Kanale Ulgi – kwota 2.800.000 zł 

źródło finansowania: kredyt. 

Komisja Infrastruktury przyjęła wniosek 8 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” 

i 1 „wstrzymującym się”.   

 

 

 

Komisja Infrastruktury projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Konina na lata 2018-2021  (druk nr 629) przyjęła 8 głosami „za” przy 

5 „wstrzymujących się”. 
 

Komisja Infrastruktury projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina 

na 2018 rok (druk nr 630) wraz z przyjętymi wnioskami, przyjęła 8 głosami „za” przy 5 

„wstrzymujących się”. 
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Na tym posiedzenie zakończono. 

 

OBRADOM PRZEWODNICZYLI: 

 

     Wiceprzewodniczący Komisji Finansów 

 

                                        Janusz ZAWILSKI  

 

 

 

      Przewodniczący Komisji Infrastruktury  

  

       Piotr KORYTKOWSKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

M.M. 

Biuro Rady Miasta    


