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BR.0012.3.14.2017 
 

Protokół Nr 36/2017 Komisji Finansów 
         Protokół Nr 43/2017 Komisji Infrastruktury  

 
ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 18 grudnia 2017 roku 
________________________________ 

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

 
Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 18.30. 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 
 
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie materiałów na XLV sesję Rady Miasta Konina.  
2. Sprawy bieżące. 

 
 Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli Przewodniczący Komisji Finansów 

Tadeusz WOJDYŃSKI oraz przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI. 

 Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI powitał wszystkich 
uczestniczących w posiedzeniu. Poinformował, że komisje omówią te punkty porządku obrad 
XLV Sesji Rady Miasta Konina, do których są komisjami właściwymi do ich rozpatrywania. 

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

ad. 1 

 
Pkt 3 
DRUKI Nr 673 i 674 

Projekty uchwał w sprawie: 
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr 673); 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020 

(druk nr 674). 
 
 

 Projekty uchwał omówiła Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA. Przedstawiła 
również autopoprawki do projektów uchwał. 
 
 Radny Tomasz Andrzej NOWAK zapytał o inwestycję przy Parafii Św. Bartłomieja – 
instalację przeciwwilgociową. 
 
 Skarbnik Miasta odpowiedziała, że dotyczy to kościoła i jest to zamiana środków 
z ochrony środowiska na środki budżetowe.  
 
Nie było innych pytań. 
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DRUK Nr 673 
KOMISJA FINANSÓW 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstr zymującym się” pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok; 
 
 
DRUK Nr 674 
KOMISJA FINANSÓW 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstr zymującym się” pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Konina na lata 2017-2020.  
 
 
 
Pkt 4 
DRUK Nr 675 

Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2017. 
 

 Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA. Przedstawiła 
również autopoprawkę do projektu uchwały. 
 
 Zabierając głos radny Piotr KORYTKOWSKI powiedział, cytuję: „Wydatki 
niewygasające to mój „konik” i powiem, że trochę jestem rozczarowany. W ubiegłym roku 
tak bobrze to wyglądało, dosłownie tych wydatków niewygasających była bardzo znikoma 
ilość w stosunku do tego co było w latach minionych, ale widzę powracamy do niechlubnej 
tradycji Panie Prezydencie. A szczególnie, że jeszcze doszły nam, jakby mogła Pani Skarbnik 
powiedzieć ile tych wydatków niewygasających teraz w autopoprawce „dosypaliście” nam do 
tych które były? (Pani I. Baranowska odpowiedziała poza mikrofonem) 
 Czyli pewnie będziemy koło tej średniej, która była w latach ubiegłych. 
 Ale powiem szczerze, że tutaj uzasadnienia co do niektórych wydatków 
niewygasających są dla mnie całkowicie niezrozumiałe. I tak szczerze mówiąc do większości 
tych można by było zadawać pytania. Ale biorąc pod uwagę, że tego jest tak dużo, nie będę 
robił tego, tylko zapytam się co do tych, które rzuciły mi się w oczy. 
 Np. chciałem się dowiedzieć, od razu w pierwszym punkcie i usługi prawnicze 
Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy, to jest kwota 42.066 zł - W związku z ustawowymi 
terminami trwającej procedury wyboru ofert na wykonanie zadania. 
 Jakie to są ustawowe terminy związane z tą ofertą, że nie można tej kancelarii 
zapłacić? Co pod tym się kryje?” 
 
 Odpowiedzi udzielił Grzegorz PAJĄK – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, cytuję: 
„W związku z tym, że miasto otrzymało dofinasowanie do dwóch zadań, bardzo ważnych 
zadań, bardzo drogich zadań, zatrudniliśmy do pomocy prawnej kancelarię, która ewentualnie 
sprawdzi postępowanie przetargowe, które prowadzimy, ponieważ każdy błąd skutkuje 
naliczeniem korekty finansowej, a z naszych informacji jakie uzyskujemy od beneficjentów, 
idzie niedobra informacja, że 50% beneficjentów już dostało korekty finansowe. W związku 
z tym, żeby mieć możliwość późniejszej obrony przed instytucją, która finansuje, 
zatrudniliśmy kancelarię prawną. 
 Kancelaria prawna prowadzi nam usługę doradczą w zakresie postępowania 
przetargowego na rozbudowę ulicy Kolska-Warszawska i na łączniku Przemysłowa-
Kleczewska. Na Kleczewską już mamy wykonawcę, natomiast terminy jeszcze związane 
z odwołaniem właśnie dobiegają końca, ale mamy jeszcze dokumentację przetargową 
w kontroli w urzędzie marszałkowskim, w związku z tym nie mogliśmy rozliczyć tej całej 
umowy.  
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 Natomiast procedura wyłonienia w przetargu wykonawcy w ramach udzielonego 
zamówienia publicznego na Warszawska-Kolska trwa. W związku z tym, mając zawartą 
umowę z kancelarią prawna, nie wypłacamy tego wynagrodzenia dopóki praca i robota nie 
będzie zakończona. Po wyłonieniu wykonawcy na to drugie zadanie, po dokonaniu kontroli 
i uzyskaniu wszystkich informacji od instytucji finansujących, wtedy tą umowę rozliczymy. 
Dofinasowanie jest na kwotę, umowne w tej chwili, 70.000.000 zł, w związku z tym ta usługa 
prawnicza, doradcza, była nam naprawdę niezbędna.” 
 
 Radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Będą kontynuował panie przewodniczący, 
w tej formule chyba będzie najlepiej – pytanie i odpowiedź. 
 Pkt 3 - Wykonanie usługi geodezyjnej i kartograficznej, obejmującej „Scalenie 
i podział nieruchomości w obrębie Wilków” . To dosyć istotne zadanie, na które wszyscy się 
cieszyliśmy. Też opis do tego jest bardzo enigmatyczny - Z uwagi na problemy wynikłe na 
etapie negocjacji z właścicielami nieruchomości… Cóż to za problemy były?” 
 
 Odpowiedzi udzieli Paweł SMOGÓR – Kierownik Wydziału Geodezji i Katastru, 
cytuję: „Problemy są tego typu, że przy scaleniu i podziale nieruchomości następuje 
połączenie wszystkich nieruchomości, a następnie ich rozdzielenie według wkładu i na tym 
etapie rozdziału nieruchomości występują pewne „tarcia”, ludzie mieli jedną działkę, 
w zamian dostają np. 3, albo 4 działki. Teraz czy w tym miejscu dostaną, czy w tamtym 
miejscu, zamieniają się. Oprócz tego powstają koncepcje, żeby wydzielić jakieś mniejsze 
działeczki, do których będzie prowadziła droga wewnętrzna. Sugerują, żeby miasto nabywało 
tą drogę wewnętrzną i te wszystkie sprawy powodują, że nie dogadujemy się w pełni. Chociaż 
muszę powiedzieć, że już jest sprawa finalizowana i tylko w zasadzie były kwestie formalne 
co do dogadania się z ludźmi, którzy są na emigracji, czyli są poza granicami kraju, mają 
teraz na święta przyjechać i wypowiedzieć się w tej kwestii.” 
 
 Kontynuując radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Ja już nie pytam, to jest jakoś 
tam zrozumiałe, sprawy związane z planami zagospodarowania przestrzennego, bo to wynika 
z procedury, że ponowne wyłożenie jest, to można zrozumieć, że przedłuża się to wykonanie 
tego zadania w sposób oczywisty, ale jest też tutaj troszeczkę tego. Chciałem się zapytać np. 
zagospodarowanie parku w Laskówcu, tutaj występuje to w dwóch punktach. Ale tu jest 
mowa o warunkach atmosferycznych, że nie jest możliwe zrealizowanie robót zaplanowanych 
na 2017 rok, to jest kwota 119.000 zł, czyli to jest jakaś kwota, która jest przerzucona na 
następny rok. 
 Proszę powiedzieć kiedy my byliśmy przygotowani do tego, żeby wykonywać te prace 
i dlaczego akurat wykonawca nie może tego zrealizować?” 
  
 Odpowiedzi udzielił Roman JANKOWSKI – Kierownik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, cytuję: „Z parkiem w Laskówcu musieliśmy tak naprawdę w połowie roku 
przeprojektować ten zakres, który był przygotowany w dokumentacji technicznej, 
to spowodowało przedłużenie jakby tych prac. Wyłoniliśmy wykonawcę, natomiast nadzór 
stwierdził jeszcze konieczność wycinki dodatkowych 12 drzew (radny Piotr Korytkowski 
dodał, że jest to kolejne zadanie, które nie jest zrealizowane i jest jednym z kolejnych 
punktów na wydatkach niewygasających). To jeszcze spowodowało to, że jakby wykonawca 
nie został dopuszczony do wykonania tych prac ze względu na to, że konieczność wycinki 
tych drzew powodowała niebezpieczeństwo dla wykonawcy. Czekaliśmy za decyzją 
konserwatora, którą otrzymaliśmy parę dni temu i tak naprawdę ta kwota przerzucona na 
2018 rok to są te rzeczy, które będą związane z wykonaniem nasadzeń i zagospodarowaniem 
zieleni, których już teraz, w tych warunkach atmosferycznych nie jesteśmy w stanie 
zrealizować.” 
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 Radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Takie pytanie tak obok, my się 
z przewodniczącym zdziwiliśmy, że to u Pana w Wydziale jest, Panie kierowniku?” 
 
 Kierownik Roman JANKOWSKI odpowiedział: „Inwestycje są w Wydziale Rozwoju 
Gospodarczego, za wyjątkiem inwestycji drogowych.” 
 
 Kontynuując radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Mam pytanie dotyczące remontu 
Pompy ABS VUP 0601. Gdzie ta pompa jest i czemu takie trudności są, żeby części do niej 
zdobyć? Co to w ogóle jest?” 
 
 Odpowiedzi udzielił Dyrektor ZDM w Koninie Grzegorz PAJAK. Powiedział, cytuję: 
„Mamy taką przepompownię w mieście Koninie. Pompa znajduje się na przepompowni 
Powa-Topiec, to jest potężny element, potężny obiekt. Ona się uszkodziła i konserwację 
wykonuje, czy naprawę, autoryzowany jeden, jedyny diler w Polsce. Oczywiście pompa 
niepolska, części z zagranicy i po świecie krążą materiały, żeby do Polski dojechały.  
 My w momencie kiedy posiedliśmy informację, że jest awaria tej pompy, robiliśmy 
rozeznanie rynku i wiedzieliśmy kto to może zrobić, zapytaliśmy wykonawcę i wykonawca 
nam wtedy wskazał, to się działo w sierpniu, że realizacja tego zadania może być 
przeprowadzona w terminie między 16 a 18 tygodni. My mając pieniądze na rok budżetowy 
zawarliśmy tą umowę właśnie do końca roku. Mamy potwierdzenie, że te części płyną gdzieś, 
czy jadą z zachodu Europy i one nie dojadą do końca grudnia, dojadą nam do końca stycznia. 
To trzeba wyprodukować, to jest specjalistyczne urządzenie, to nie są części, które leżą na 
półce.  
 Jest to przepompownia wód deszczowych na kanale Powa-Topiec przy 
ul. Nadrzecznej.” 
 
 Radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Chciałem się zapytać odnośnie punktu 20 
tych wydatków niewygasających, to jest - Budowa wiat, budowa kojców z płyt betonowych, 
modernizacja istniejących boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej 7a 
w Koninie. Dlaczego nastąpiła konieczność zmiany zakresu rzeczowego zadania i w związku 
z tym nie może to być zrealizowane?” 
 
 Odpowiadając Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Sławomir MATYSIAK 
powiedział, cytuję: „Środki na realizacje tego zadania otrzymaliśmy po półroczu, została 
zmieniona na zadanie związane nie tylko z modernizacją, ale częściowo z inwestycją. 
Realizujemy je po dokonaniu postępowania przetargowego, a wcześniej otrzymania 
pozwolenia na budowę, ponieważ wcześniej nie było wiadome, że to będzie się wiązało 
z obowiązkiem uzyskania tych pozwoleń. W związku z tym musimy to zrealizować 
w następnym roku, bo w tym roku nie wiadomo jakie będą pogody i stąd ta prolongata 
realizacji tego zadania.” 
 
 Kontynuując radny Piotr KORYTKOWSKI: „Kolejny punkt to jest 22 - Budowa 
fontanny na skwerze im. Harcmistrza Ryszarda Stachowiaka. Powiem, że tutaj wspólnie 
z radnym Wanjasem zgłaszaliśmy ten wniosek, on znalazł się w budżecie, liczyliśmy że 
będzie to zrealizowane. Jaka jest przyczyna, że w ciągu roku nie mogliśmy się wyrobić z tak 
małą inwestycją? Gdzie już od kilku lat o tym mówiliśmy i można było się do tego 
przygotować, 95.000 zł nie zostanie wydanych w tym roku.” 
 
 Odpowiedzi udzielił Roman JANKOWSKI – Kierownik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, cytuję: „W związku z tym, że te fontanny mamy dwie, jedna w parku 
Chopina, druga na skwerze im. Harcmistrza Ryszarda Stachowiaka. Z małego zadania 
rzeczywiście, które było jedno z KBO, drugie z budżetu, nie mogliśmy dokonać prostym 
zleceniem. Musieliśmy ze względu na kody CPV z zamówień publicznych łączyć kilka zadań. 
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Tak naprawdę cztery zadania tam były łączone i jedno zadanie powodowało to, że terminy 
jakby się przeciągnęły do listopada. W listopadzie po otwarciu ofert byliśmy, natomiast 
brakowało nam środków. Czekaliśmy do końca listopada, wykonawca podpisał z nami 
umowę, natomiast parę dni po podpisaniu umowy przedstawił nam dokument, a w zasadzie 
pismo, z którego wynika, że, cytuję: „W związku z chwilowym brakiem dostępności na runku 
półproduktu do wytwarzania bryły fontanny okres oczekiwanie się przedłuży.” Dlatego nie 
zdążymy zrobić tego w tym roku.” 
 
 Radny Piotr KORYTKOWSKI powiedział, cytuję: „To w przyszłym roku będzie 
rzeczywiście dużo rzeczy oddawanych, szczególny rok się szykuje. 

Kolejna rzecz, 23 punkt - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
budowę Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej w Koninie. I to jest tak tutaj wytłumaczone, że 
z uwagi na przedłużenie procedury uzyskania map do celów projektowych… Cóż to jest za 
procedura, która taka skomplikowana jest, że nie można mapy uzyskać do celów 
projektowych? Bo wydaje mi się, że to jest po stronie miasta, mapy to my mamy, oraz 
trudności technicznych w zaprojektowaniu schodów wraz z podjazdem… Jakie to są ciężkie 
trudności techniczne związane właśnie z tym zadaniem? Prosiłbym o wytłumaczenie.” 

 
 Odpowiedzi udzielił Dyrektor ZDM w Koninie Grzegorz PAJĄK, cytuję: 
„Na początku powiem, że to zadanie zostanie zdjęte autopoprawką, pani Skarbnik czytała, że 
to jest zdjęte. 
 Natomiast trudności ja mogę wyjaśnić. Mieliśmy zadanie wpisane, chodziło 
o nadwarciańską ścieżkę rowerową i nadwarciańską ścieżkę rekreacyjną. Natomiast 
zobowiązani byliśmy, zobligowani byliśmy do rozmowy z wnioskodawcą pierwszej części, tą 
część, którą teraz realizujemy. I w planach, gdzieś tam w wypisach, z dokumentów wynikał 
nam inny przebieg, natomiast po uzgodnieniach z wnioskodawcami okazało się, że tę trasę 
trzeba zmienić. W związku z tym ta mapa na początku, pierwszy raz wystąpienie, potem 
korekta tej trasy i się wszystko przedłużyło. Ale w momencie kiedy składaliśmy wniosek do 
prezydenta o to, żeby nam to zaakceptował, mieliśmy inny stan wiedzy, inny stan 
dokumentacji projektowej. Dzisiaj wiemy, że do końca roku to zadanie zostanie zrealizowane 
i rozliczone, w związku z tym autopoprawką to zadanie zostaje wycofane, to które będzie 
zrealizowane.” 
 
 Pan radny Piotr KORYTKOWSKI powiedział, cytuję: „Mam wrażenie, że to 
najsłabiej uzasadnione zadanie, które przechodzi na rok następny, bo to nie trafia do mnie 
akurat. Ja rozumiem, że nie przechodzi, ale to mamy w dokumentacji, czyli do momentu 
wejścia na salę mamy taką wiedzę, że to jest wydatek niewygasający. Natomiast procedury 
uzyskania map do celów projektowych, to ta argumentacja kompletnie do mnie nie trafia. Tym 
bardzie, że ona chyba nie istnieje, tak szczerze mówiąc to słabe jest. 
 Z tego co Pani Skarbnik mówiła, jeżeli chodzi o autopoprawki, to wyłapałem sobie 
takie dwa zadania, które przechodzą, dotyczące konserwacji sygnalizacji świetlnej. To też nie 
jestem w stanie zrozumieć cóż to się stało, że konserwacja? Konserwacja to ja rozumiem, że 
ona jest na bieżąco wykonywana? A tu się okazuje, że to jest zadanie, które trzeba w tym roku 
zrobić, a to przechodzi na następny rok i to do 31 stycznia będzie zrobione?  
  
 Dyrektor Grzegorz PAJĄK odpowiedział, cytuję: „To jest naturalna procedura. 
31 grudnia, bo taką mamy zawartą umowę na utrzymanie, konserwację sygnalizacji świetlnej, 
wypada w niedzielę, więc nie sposób jest ten protokół odbioru spisać w niedzielę, nie sposób 
jest, żeby nam wykonawca wystawił fakturę w tym roku. To wszystko się odbędzie we 
wtorek 2 stycznia, wystawi nam fakturę i my po prostu zrealizujemy płatność w miesiącu 
styczniu. To taka techniczna sprawa, bo nie możemy 29 grudnia spisać protokołu, bo będzie 
niezgodny z umową, umowę musimy mieć do końca roku, bo jeśli coś się stanie 30, czy 
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31 grudnia, to wtedy będziemy mieli duży problem, a tak mamy wykonawcę. To jest typowo 
techniczna czynność. 
 Mamy jeszcze w budżecie, to wszystko jest związane z tymi komplikacjami 
przetargowymi, brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy. Nasesję 20 grudnia w projekcie 
uchwały do WPF-u jest jeszcze dopisanie zadania i zwiększenie środków na zadanie – remont 
parkingu pomiędzy MOPR-em a SP 8. 20go robimy zwiększenie na zadaniu, komisja 
przetargowa wyłania 21go nam wykonawcę, my będziemy musieli po świętach zrobić sesję 
na niewygasające wydatki, aby to zadanie można było zrealizować w roku następnym.” 
 
 Kolejno o głos zabrał radny Jarosław SIDOR. Powiedział, cytuję: „Ja chciałem 
dopytać Pana dyrektora Pająka o jeszcze jedna rzecz. Chodzi mi właśnie o ten ostatni punkt. 
Przed chwileczką usłyszałem, że to zadanie prawdopodobnie wypadnie, czyli Opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej 
w Koninie. Proszę mi powiedzieć, czy w tym zadaniu, w tym zakresie było również zejście od 
Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, do tej 
ścieżki, która jest w tej chwili wybudowana, czy nie? Czy to chodzi o to samo zadanie, czy 
o jakieś inne?” 
 
 Odpowiadając Dyrektor ZDM w Koninie Grzegorz PAJĄK powiedział, cytuję: „Nie, 
bo w KBO mamy zakres zadania, który się będzie kończył. Zalało nam ścieżkę 
nadwarciańską, tę którą realizujemy, w związku z tym też to się pojawia na niewygasających 
wydatkach, nie da się tam wejść, tam po prostu stoi woda. Ale ten zakres jest do momentu, 
który realizujemy w ramach KBO, do byłej kładki. I to jest w ramach KBO i będzie 
realizowane, dokumentacja projektowa, którą opracowujemy od tego miejsca, do ulicy 
Przemysłowej, wyjazd przy PWiKu właśnie, w drugim kierunku.” 
  
 Radny Jarosław SIDOR zapytał, cytuje: „Czyli to już nie będzie realizowane?” 
 
 Dyrektor ZDM w Koninie Grzegorz PAJĄK odpowiedział, cytuję: „Jak będą środki 
finansowe, to pewnie kiedyś będą, jak się znajdą środki finansowe no to co jest 
w opracowaniu dokumentacji projektowej. Natomiast na ten odcinek, który jest zalany i to są 
roboty budowlane, na niewygasające wydatki będziemy przedłużać okres realizacji zadania 
do kwietnia przyszłego roku.” 
 
 Radny Jarosław SIDOR: „Czyli to z KBO, do którego momentu będzie?” 
 
 Grzegorz PAJĄK: „Do byłej kładki.” 
  
 Radny Michał KOTLARSKI zapytał, cytuję: „A czy ta ścieżka będzie nadsypana, po 
to, żeby uniknąć takiej sytuacji jak teraz, że znajduje się pod wodą?” 
 
 Dyrektor ZDM odpowiedział, cytuję: „Nie unikniemy tego, bo dzisiaj mamy stan 
5 cm, będzie trochę więcej 10 cm, to co byśmy sypali, to byśmy mogli usypać nie wiadomo 
jaki wał, wtedy byśmy mieli jeszcze uzgodnienia. Natomiast temat w KBO był przewidziany 
jako remont, nie jako budowa. W związku z tym jak remont, to tą infrastrukturę, którą mamy 
tam, materię którą mamy, możemy tylko poddać renowacji i ona przewiduje tylko i wyłącznie 
wyremontowanie, czy wymianę tej nawierzchni, która jest, nie podwyższamy, nie zniżamy. 
Weszlibyśmy w naprawdę poważny temat, jeśli chodzi o uzgodnienia w korycie rzeki, 
RZGW, itd.” 
 
 Radny Piotr KORYTKOWSKI zapytał, cytuję: „Pan radny Kotlarski zapytał już, czy 
rzeczywiście nie jest możliwe wyniesienie tych ścieżek. Podejrzewam, że na tym nie 
skończymy, bo powstaną jakieś nowe, Pociejewo, czy też po drugiej stronie kanału Ulgi, 
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ścieżki. Czy jest możliwość wyniesienia ich, aby woda nie zalewała? Uzyskaliśmy 
odpowiedź, ale czy w takim układzie, jeżeli Państwo tego nie przewidujecie, aby były wyżej 
te ścieżki, czy jakaś technologia do budowy tych ścieżek użyta, czy materiały, które 
spowodują, że jak to zostanie zalane, to ta ścieżka, ten chodnik nie zostanie rozmyty przez 
wodę. Być może nawet nurt tam jakiś, albo raczej w większości będzie to woda, która 
podsiąka, mimo wszystko może nanieść różnego rodzaju materiał skalny, bądź też brudzić 
się, czy też wymywać kostkę. Ta technologia, która zostanie użyta przewiduje to, że tak się 
nie stanie?” 
 
 Odpowiadając dyrektor Grzegorz PAJĄK powiedział, cytuję: „Technologia jak każda 
inna, beton i masa bitumiczna, w związku z tym nie ma jakichś „fajerwerków”, podejrzewam, 
że w ogóle jest, nie znam się tak na tym, ale podejrzewam, że jest ciężko jakikolwiek inny 
materiał zastosować, taki który byłby odporny na wysoką wodę. To ten rok jest taki 
deszczowy, my tam nie mieliśmy nigdy problemu z tą ścieżką. Jest wysoka woda, pada tak 
naprawdę od samego kwietnia, czy nawet od marca, nie ma dnia żeby nie spadł deszcz, więc 
ta ziemia jest tak nasiąknięta wodą, że każda robota, którą robimy, to ta woda się pojawia, czy 
to jest nad Wartą, czy w Gosławicach, wszędzie ta woda jest.  
 A tutaj niestety, gdybyśmy prawdopodobnie chcieli zrobić tą ścieżkę wyniesioną, to 
pewnie byśmy musieli ją wynieść na skarpę bardzo wysoko, a to są inne pieniądze, inny temat 
i w ogóle inna myśl, żeby to była ścieżka nadwarciańska. Tym bardziej, że taką wytyczną, 
która determinuje nam wysokość posadowienia, czy umiejscowienia tej ścieżki 
nadwarciańskiej, jest opracowana dokumentacja na kładkę, kładka nad kanałem, w tym 
miejscu gdzie była kiedyś jest przewidziana, uzyskała pozwolenia na budowę, tam jest 
początek i koniec na pewnej wysokości i tej wysokości musimy się trzymać w dalszym 
postępowaniu.” 
 
 Kolejno głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Jeszcze jedno pytanie, Panie 
dyrektorze takim „wąskim gardłem” w Koninie jest bez wątpienia wiadukt w ciągu ulicy 
Przemysłowej nad torami, które w tej chwili są remontowane. To zadanie mamy tu w formie 
dokumentacji. Co zarząd w tym momencie robi, na jakim etapie to wszystko jest, żeby doszło 
do modernizacji tego wiaduktu w czasie kiedy jest remont torów, bo myślę, że to jest 
najważniejszy i istotny moment, żeby do tego przystąpić. Tu widzę, że już przerzucamy coś, 
to znaczy, że w tym roku nic w tym temacie się nie wydarzyło i nie dzieje się w tej kwestii 
nic?” 
 
 Radny Witold NOWAK dodał, cytuję: „Jeszcze chciałem dopytać w tej kwestii. 
Chciałem zapytać, to wykonanie dokumentacji na wzmocnienie istniejącego wiaduktu to 
rozumiem, że cały czas zostajemy przy tym „wąskim gardle”, nie szerszy wiadukt? Bo też 
zwróciłem uwagę, jak przejeżdża się przez ten wiadukt, nie wiem czy to było uzgadniane, ale 
teraz PKP wstawiło tam całą konstrukcję utrzymującą linię i ona jest tuż obok wiaduktu, 
właściwie blokując nam rozbudowę tego wiaduktu, tak zauważyłem.”  
 
 Dyrektor ZDM w Koninie Grzegorz PAJĄK odpowiedział, cytuję: „Dokumentacją 
projektową, którą mamy w budżecie, wprowadzamy tak naprawdę minimalny zakres prac. 
Ponieważ ten obiekt jest tak skonstruowany, że część tego obiektu, czyli środkowa, jest 
starsza od tej zewnętrznej, która była kiedyś dobudowywana, tam jest teraz przejście, tunel 
i ta wcześniejsza część jest w porządku, a ta nad torami kolejowymi nam się po prostu teraz 
„odezwała”. I mamy przyjętą wersję minimalistyczną, czyli wzmacniamy tylko i wyłącznie 
ten obiekt, oszacowany koszt to jest około 3.000.000 zł. Ale w trakcie procedowania 
dokumentacji projektowej, projektant każdy jest zobowiązany zapytać się dzisiaj w RDOŚ, 
czyli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, o skutki oddziaływania inwestycji na 
środowisko. Ta dokumentacja poszła do RDOŚ i tam zaczęto chyba trochę wymyślać, że 
hałas skumulowany od PKP, od pociągów, od samochodów. Na dzisiaj mamy taką 
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informację, że chyba udało się to przebrnąć, więc dostaniemy jakąś informację, że nie 
potrzeba robić raportu oddziaływania na środowisko, itd., i będziemy mogli wystąpić 
o pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę wydaje w tym wypadku wojewoda i nie 
wiem kiedy będziemy z tą dokumentacją gotowi, zadanie zostało wprowadzone w marcu tego 
roku, a końcówkę, mam nadzieję, że uda nam się niezwłocznie, w jak najkrótszym terminie 
zakończyć, mając na uwadze, że stosunkowo jest to nieduży koszt, bo to nie jest milionów 
kilka, tylko około 3.000.000 zł. Mam nadzieję, że to zadanie też uda się zrealizować 
w niedługim czasie. Mamy też informację, że nie jest to skomplikowana technicznie praca 
i być może wystarczy około 4-5 miesięcy na to, żeby to zadanie zrealizować.” 
 
 Przewodniczący Komisji Finansów zapytał na czym będzie polegało to wzmocnienie? 
 
 Dyrektor Grzegorz PAJĄK odpowiedział, cytuję: „To jest rozebranie płyty nośnej, 
czyli tą konstrukcję, którą mamy i tak samo jak było na ulicy Jana Pawła II, tam też mieliśmy 
wzmocnienie, dołożenie pewnie kilku prętów, czy jakiegoś tam zbrojenia, naciągnięcie tej 
konstrukcji i od nowa odbudowanie izolacji nawierzchni. Podpory są dobre, tam ustrój nośny 
jest tylko w kiepskim stanie.  
 A co do rozbudowy, ja myślę, że dożyjemy takiego czasu, bo zaczynamy realizować te 
inwestycje, które miały być realizowane kiedyś tam, czyli Kolska-Europejska, teraz wiadukt 
i ja myślę, że po wykonaniu tego układu drogowego, który mamy zrobiony, a szczególnie 
z wiaduktem na Wyzwolenia, dojedziemy do momentu, będziemy musieli też ten wiadukt 
rozbudować. To jest faktycznie „wąskie gardło” i ono się daje we znaki mocno.” 
 
Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. 
 
  
KOMISJA FINANSÓW 6 głosami „za” przy 1 głosie „wstr zymującym się” pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2017. 
 
 

 
Pkt 8 
DRUK Nr 667 

Projekt uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 
2019. 
 

 Projekt uchwały omówił Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych Bartosz 
JĘDRZEJCZAK. 
 
 Radny Jarosław SIDOR zapytał, cytuję: „Zasada jest taka w KBO, że mieszkańcy 
składają wnioski, te wnioski idą do wydziałów i następnie odbywa się głosowanie. Ja mam 
takie pytanie, ile wniosków jest składanych do KBO, a ile chociażby ostatnio zostało 
zaakceptowanych i zostały zrealizowane.” 
 
 Kierownik Bartosz JĘDRZEJCZAK odpowiedział, cytuję: „Mamy co roku coraz 
więcej składanych wniosków, w tym roku to było ponad 120, jeżeli dobrze pamiętam, mówię 
o ogólnej liczbie. Około 100 zostało zweryfikowanych pozytywnie i poddanych pod 
głosowanie, natomiast do realizacji, tutaj musiałbym zajrzeć do materiałów na stronie, myślę 
kilkadziesiąt, około 50 projektów jest realizowanych, o ile się nie mylę.”  
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 Kontynuując radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Ja tak mówię po wcześniejszej 
rozmowie chociażby z kierownikiem Matysiakiem, czy z inną osobą. Dlaczego? Dlatego, że 
tak jak Pan kierownik powiedział, jest składanych 120 wniosków, urzędnicy muszą te 120 
wniosków opracowywać, odpowiadać, podpowiadać co można zmienić. Przechodzi w sumie 
100, a do realizacji przechodzi powiedzmy 30, 40, 50.   
 Czy nie można by było zmienić zasady, że najpierw, ja wiem, że będzie to ciężkie, ale 
zmienić zasady, żeby najpierw głosować na dane wnioski, które przejdą, a później dokładnie 
opracować i poddać realizacji.   
 Tutaj chodzi o oszczędność pracy urzędnika, żeby nie spędzał dużo czasu nad 
opracowywaniem wniosków, które czasami nawet nie przechodzą, bo często tak jest.” 
 
 Kierownik Bartosz JĘDRZEJCZAK odpowiedział, cytuję: „Ja myślę, że to 
przypomina trochę sytuację jak przedsiębiorca stara się o uzyskanie kredytu, proponuje jakieś 
rozwiązanie bankowi i bank ocenia, czy to jest dobry pomysł i czy on nie rodzi jakichś 
niebezpieczeństw i czy można taką inwestycję wesprzeć i dopiero później uruchamia się całą 
procedurę.  
 Gdybyśmy nagle przegłosowali teraz jakiś pomysł, bo jest ciekawy naszym zdaniem, 
albo mieszkańcy tak uznają, a później się okaże, że chociażby ze względu na lokalizację na 
gruncie nienależącym do miasta, albo to, że nie możemy go w ciągu roku wykonać, 
przynajmniej w założeniach, albo koszty wykonania takiej inwestycji to jedno, a później 
utrzymanie jej, to jest rzecz, której miasto nie będzie w stanie udźwignąć, to ja myślę, że efekt 
taki, gdybyśmy poddali pod głosowanie taki pomysł, a później powiedzieli mieszkańcom - 
niestety po weryfikacji Państwa pomysł nie będzie realizowany, bo okazuje się, że np. 
zaangażowanie paru tysięcy osób, które zagłosowały na jakiś „lotny” pomysł i mówimy im –
Proszę Państwa to świetne, ale nie będziemy tego robić, całą ideę związaną z budżetem 
mogłoby przekreślić.   
 Kolejna rzecz, myślę ważna, jak ważymy co się opłaca, a co nie. To, że my coś 
budujemy to jest jedno, to, że powstają jakieś nowe fit-parki, czy ścieżka, czy sadzimy 
drzewa, to jest jedna rzecz. Ale pamiętajcie Państwo o jednym, próbujemy w mieszkańcach 
obudzić gotowość do rozmawiania z urzędnikami, uczymy się wzajemnie tego jak pewne 
rzeczy wyglądają po obydwu stronach. Czyli urzędnicy dzięki budżetowi mają się nauczyć 
tego jak działa tworzenie budżetu, czyli to też jest po części poznanie pracy radnych.  
 Kolejna sprawa i myślę, że tutaj Pan radny potwierdzi, że nieraz projekty, które nie 
przechodzą, później są realizowane. Dlatego że warto się skontaktować z takim 
pomysłodawcą, jeżeli to jest dobry pomysł, a nie zmieścił się, bo głosujący wybrali inaczej, 
ale jest to naprawdę ważne dla jakiejś tam społeczności. I te projekty trafiają z powrotem do 
dyskusji już Państwa radnych i często jest tak, może to nam ucieka, ale jest tak, myślę że Pan 
radny potwierdzi, pamięta się o tym wnioskodawcy, pamięta się o tym pomyśle. Często 
wracamy do jakiś idei i okazuje się, że ten pomysł po roku, po dwóch latach jest realizowany. 
Czyli to też jest możliwość zobaczenia co dla mieszkańców jest ważne. Gdybyśmy tego nie 
zweryfikowali, nie sprawdzili tego jako urząd, to dyskutowalibyśmy o marzeniach, 
o pomyśle, który gdzieś tam urodził się w głowie. Nie każdy wnioskodawca ma taką wiedzę, 
żeby móc taki wniosek przygotować.” 
 
 Kolejno głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja wypowiadałem się 
na Komisji Edukacji, natomiast chciałbym kontynuować temat definicji „mieszkańca” 
w regulaminie, ponieważ ten, który jest skonsultowany i nowy jest tak naprawdę stary, jest 
tylko zamieniony szyk w zdaniu, które określa mieszkańca – Ilekroć jest mowa w regulaminie 
o mieszkańcach, rozumie się przez to osoby zamieszkujące, przebywające w Koninie 
w związku z wykonywana pracą lub edukacją.  
 Pozwoliłem sobie od czasu tamtej komisji wykonać cztery telefony, do czterech miast, 
które także realizują KBO i były to trzy miasta duże, może ja nie będę mówił specjalnie jakie 
to były miasta, ale powiem tak dla przykładu. Głosujący w jednym z miast musi być 
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weryfikacja czy zamieszkuje. Jest kliknięcie na stronie, że poświadcza to, podaje adres 
i poświadcza to, że mieszka. 
 Kolejne miasto, głosować mogą również tylko ci, którzy zamieszkują i potwierdzają 
to, albo pisemnie w formularzu gdzie deklarują, że chcą zagłosować w KBO. 
 I pytanie było tylko o przedsiębiorców lokalnych i uważam, że to jest uzasadnione. 
Ktoś kto tutaj ma firmę i uważam, że powinno być jakoś to zapisane, że ci, którzy mają tę 
firmę z Konina, którzy często nie są z Konina, mogliby głosować na tej zasadzie, że mają 
tutaj firmy.  
 Kolejne duże miasto – głosujący musi podać adres, w formatce online od razu 
wskakuje nazwa tego miasta, w którym głosuje i może tam głosować każdy kto ma pesel. 
Wpisuje pesel, jest mieszkańcem tego miasta, od razu w formatce wyskakuje nazwa miasta 
i on online klika, że podaje zgodne informacje, będąc świadom odpowiedzialności za 
podawanie danych fałszywych. Przypominam, że decydujemy o pieniądzach z budżetu, 
o które my takie boje toczymy.  
 I trzecie duże miasto – mieszkający w „karcie” tej fizycznej lub online oświadcza, że 
jest mieszkańcem, podaje pesel plus adres i potwierdza kliknięciem, że jest mieszkańcem 
danego miasta i w ten sposób jest uprawnionym do zagłosowania. 
 Co do studentów w dużych ośrodkach miejskich wygląda to tak, że wtedy ewentualnie 
podają adres swojego akademika, uczniowie pełnoletni swoje bursy. W każdym razie jest to 
jakiś przykład, a w Koninie wygląda to na tę chwilę tak, że naprawdę może głosować każdy. 
I uważam, że to jest nie far i powtarzam to po raz kolejny. Ja uważam, że decydujemy 
o pieniądzach „wykrojonych” z budżetu miasta, budżet miasta wiadomo jako powstaje i nie 
uważam żebyśmy powinni pozwalać głosować osobom, które jednak w Koninie nie 
mieszkają. One powinny mieć możliwość złożenia tutaj wniosku, ale głosować powinny 
jednak osoby, które są z Konina, są z tej gminy, co do której budżetu musimy decydować.” 
 
 Kolejno głos zabrał radny Witold NOWAK. Powiedział, cytuję: „Ja w tej samej 
sprawie, ale chyba zupełnie przeciwny głos, bo dojdziemy do paranoi za chwilę. To znaczy, 
bo co w sytuacji, już Pan kierownik Jędrzejczak mówił na poprzedniej komisji, a co 
z uczniami, którzy chodzą do naszych szkół i płacą tu podatki, tzn. subwencja oświatowa za 
nimi idzie. Właściwie to możemy dojść do tego stanu, idąc tym tokiem myślenia, że nie 
będziemy wpuszczać na orliki, na fitparki, nikogo kto jest spoza Konina. Moim zdaniem to 
jest niepoprawny tok myślenia, ja się z nim nie zgadzam i dlatego tu stawiam głos przeciwny. 
 Oczywiście, że decydujemy o części jakiejś małej budżetu Konina, bo jest to fakt, 
natomiast no nie wiem, może Pan kierownik potwierdzi bądź zaprzeczy, ale wydaje mi się, że 
akurat ten zapis o mieszkańcach w żaden sposób, przez te cztery lata, w których realizowany 
był Koniński Budżet Obywatelski, nie powodował jakiś wypaczeń. Nie mamy tutaj czegoś, co 
by nagle kazało nam „czerwona kartkę” pokazać i powiedzieć - „nie, to przegięliście, bo 
mieszkańcy Kazimierza Biskupiego nagle po prostu wystąpili sobie z wnioskiem, który 
właściwie oni będą z tego korzystać i z naszego budżetu wyciągnęli 150, czy 500 tysięcy.” 
Wydaje mi się, że to nie w tą stronę to myślenie idzie i ja akurat tutaj podzielam zdanie, które 
jest zapisane w tym regulaminie.  
 Natomiast osobiście mnie cieszy to, o czym od paru lat mówiłem, ale czego się 
dopracowaliśmy, że jednak małe wnioski, to już pamiętam przy pierwszym regulaminie 
mówiliśmy sobie jak podzielić to i pamiętam wtedy, że optowałem za tym, żeby były małe 
wnioski, bo bardziej wydaje mi się, przynajmniej już wtedy wydawało mi się, że budują 
obywatelskość, a to jest, tą partycypację mieszkańców, a to jest moim zdaniem największy cel 
budżetu obywatelskiego.” 
 
 Zabierając głos radny Michał KOTLARSKI powiedział, cytuję: „Ja doceniam te 
zmiany, które nastąpiły w regulaminie. Natomiast co do tej dyskusji, to myślę, że w ogóle 
sprawa głosowania osób spoza jest jakaś całkowicie marginalna, myślę że to jest raczej 
kilkadziesiąt głosów. 
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 Natomiast w tym roku podeszliśmy do regulaminu tak, żeby uniknąć jakichkolwiek 
wypaczeń w głosowaniu. Nauczeni tym co się stało w zeszłym roku chcemy uszczelnić to 
prawo tak, żeby nie dawało możliwości nadużyć. I jeśli ta sprawa dotyczy rzeczywiście 
kilkudziesięciu osób, bo tak obstawiam, że raczej jest to bardzo mały odsetek, tych którzy 
głosują, to jak nie widzę też powodu żeby zostawiać tę „furtkę” dla ewentualnych wypaczeń. 
Tak jak ostatnio rozmawialiśmy, jest gatunek ludzi, którzy są nieuczciwi z natury i będą 
próbowali szukać jakiś obejść, wcześniej było to na zasadach wykorzystywania peseli, tym 
razem może to być na zasadach organizacji osób spoza Konina.  
 I pytanie o filozofię tych zmian, czy podchodzimy do tego tak, że chcemy uszczelnić 
to jak najlepiej, żeby to prawo było takie, żeby głosowanie było jak najbardziej uczciwe, to 
myślę, że w ogóle nie powinniśmy się tutaj zastanawiać i zapisać tę definicję „mieszkańca” 
i w trakcie głosowania też weryfikować po prostu adresem to skąd ten głos został oddany. 
Taka moja propozycja.” 
 
 Głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Sebastian ŁUKASZEWSKI. Powiedział, 
cytuję: „Chciałbym zabrać głos dlatego, że uczestniczyłem w konsultacjach, w których 
uczestniczyło bardzo wielu mieszkańców osiedla Zatorze i tam padały takie głosy i to padały 
z ust nie mieszkańców miasta Konina. Tam przyjechał pan z Turku, jak pamiętam i też miał 
do tego wątpliwości, że pozwalamy mieszkańcom spoza Konina głosować, zwłaszcza 
uczniom, jemu się to nie podobało, ale tylko dlatego, że Turek ma inną zasadę i nie pozwala 
na coś takiego. 
 Natomiast ja myślę, że to jest wspaniałe jeżeli uczniowie utożsamiają się z miastem, 
którzy nie mieszkają w Koninie, bo to są najczęściej uczniowie, którzy w przyszłości chcą 
mieszkać w Koninie i to jest fajnie, że pozwalamy im. Natomiast u nas głównym problemem 
było to, że nie potrafiliśmy zweryfikować, zastanawialiśmy się czy nie ma przypadkiem 
sytuacji takiej, że ktoś podaje czyjś pesel. I dzisiaj tej sytuacji już nie ma, bo będziemy 
potwierdzać SMS-em. A chcę powiedzieć, że ten system weryfikacji musi być systemem 
prostym, takim żeby nie powodował, że ktoś chce zagłosować, może, ma prawo, a system go 
odrzuci z jakiegoś tam powodu. I takiego doskonałego źródła nie ma, natomiast to, że 
ograniczamy do podpisu SMS-em, to też jest pewnego rodzaju zabezpieczenie i dlatego, że 
komórka nie może być dzisiaj anonimowa. Jeżeli takie istnieją, to one są w takiej szczątkowej 
wersji, że to nie będzie wpływało. 
 Natomiast Szanowni Państwo radni ja nie chciałbym, żebyśmy zburzyli całą ideę i to 
wszystko co powstało fajnego wokół głosowania i definicji mieszkańca.” 
 
 Kierownik COP Bartosz JĘDRZEJCZAK dodał, cytuję: „Wi ększość nas w tym 
mieście jest skądś. Nie wiem jak u Państwa, ale moja rodzina w całości mieszkająca 
w Koninie to są ludzie spoza Konina, ja nie mam tutaj swoich korzeni, ja jestem w pierwszym 
pokoleniu mieszkańcem tego miasta, nie urodziłem się tutaj.    
 Co chcę Państwu powiedzieć, większość nas ma pewnie podobną sytuację tak, że 
nasze rodziny w tym pokoleniu, wcześniej jeszcze, skądś przyjechały do Konina. Coś było 
takiego w tym mieście, że ludzie chcieli tutaj przyjechać i że chcieli w nim zostać.  
 Szukajmy rzeczy, które spowodują, że młodzi ludzie będą chcieli w tym mieście żyć 
i pracować, którzy będą wiązali z tym miastem swoją przyszłość. Szukajmy różnych rzeczy 
i to nie jest jedyna, które powodują, że ludziom będzie się żyło w tym mieście dobrze. 
 Ja natomiast od czterech lat z moim zespołem pracujemy i z mieszkańcami nad tym, 
żeby ten budżet „uszyć” dla miasta Konina, nie patrzę na to co tylko i wyłącznie jest w innych 
miastach.   
 Gdybyśmy chcieli przenieść jako „kalkę”, to np. miasto wielkości Konina to jest Piła 
i możemy przenieść budżet, pod warunkiem zgłaszania projektów, które dotyczą 
infrastruktury drogowej. Uproszczona procedura. My chcieliśmy inaczej, zbieramy te 
informacje i teraz odnoszę się do tego co teraz Pan Kotlarski powiedział. Chodziło o to, żeby 
nie oszukiwać w tych wyborach i będziemy mieli narzędzie, które spowoduje, że nie będzie 
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oszukiwania. Czy oszustwem jest to, że ktoś kto mieszka w Łężynie, bo z rodzicami wyniósł 
się z Konina, tam mieszka, bo kupili dom, ale oczywiście związany z miastem i tu chodzi do 
szkoły i nie mógłby głosować na swoje miasto? Może za chwilę, po maturze wróci tutaj? 
Przepraszam, myślę za mostem, Honoratka.” 
   
 Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. 
 
    
KOMISJA FINANSÓW 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2019. 
 
 
Pkt 9 
DRUKI Nr 661 i 662 

Projekty uchwał w sprawie: 
a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu (druk nr 661); 
b) obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu (druk nr 662). 

 
Projekty uchwał omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

Tadeusz JAKUBEK. 
 
Druk 661 – radni nie mieli uwag do projektu uchwały. 
 

DRUK Nr 661 
KOMISJE 10 głosami „za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Glinka. 
 
 

Druk 662. 
 
Radny Janusz ZAWILSKI zapytał, cytuję: „Jeżeli podzielenie swojej działki, w celu 

dobrego wykorzystania, żeby im dać, on miał swoje przejście i przechód przez swoją działkę. 
Dlaczego sobie nie zabrał „idąc” po swojej działce do drugiej działki, a musi mieć od tej 
drugiej strony?” 

 
Odpowiadając Tadeusz JAKUBEK: „To jest typowe działanie deweloperskie, gdzie 

on działkę kupił jako jednorodzinną, wybudował podwójny budynek i sprzedaje obydwie 
części. To nie jest zachowanie dla siebie, tylko sprzedaje obydwie części i stąd jest ta 
służebność odpłatna. Generalnie co do zasady przyjmujemy, że jeśli jest to zapewnienie 
dostępu do działki macierzystej, to rada miasta generalnie wyraża zgodę na nieodpłatne. 
Ponieważ trochę na tym zarobi, to my też chcemy zarobić i idziemy w kierunku odpłatnej 
służebności przechodu i przejazdu.” 

 
Radny J. Zawilski zapytał jakiego rzędu są pieniądze? 
 
Kierownik Wydz. GN odpowiedział, jednorazowo jest to 6-8 tysięcy zł. 
 
Nie było uwag do projektu uchwały. 

 
 
DRUK Nr 662 
KOMISJE 11 głosami „za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu. – obr. Laskówiec. 
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Pkt 10 
DRUKI Nr 663, 668 i 669 
Projekty uchwał w sprawie zbycia nieruchomości. 
 

Projekty uchwał omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Tadeusz JAKUBEK. 

 
Druk 663 – radni nie mieli uwag do projektu uchwały. 
 

DRUK Nr 663 
KOMISJE 11 głosami „za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości – obr. Przydziałki. 
 
 

Druk 668. 
 
Radny Jarosław SIDOR zapytał od kiedy są dzierżawione te działki? Dodał, cytuję: 

„Panie kierowniku ja już to kiedyś mówiłem i tutaj niektórzy radni mnie poparli, jak również 
sami wnosili takie uchwały. Ja nie wiem czy ktoś robi nam na złość, czy po prostu nie można, 
bo uzasadnienie do tych wszystkich 5 działek jest takie, że sprzedaż jest niezbędna do 
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem 
działki…, itd. 

Ja bym wnioskował o zamianę tej uchwały, zmianę tych zapisów na – ponieważ 
nieruchomość przyległa (nr działki) samowolnie poprawiła już warunki zagospodarowania 
działki przyległej. Poproszę o zdjęcia (wyświetlono zdjęcia wykonane przez radnego). To jest 
właśnie ulica Królowej Jadwigi, od Bolesława Chrobrego i tutaj praktycznie za tym 
samochodem już się zaczyna, tutaj powinien być pas, ten, o którym mówimy, tam powinna 
być ta zatoczka, tutaj również. I jeszcze jedno zdjęcie, tutaj właśnie widzimy, ktoś kiedyś 
postawił ogrodzenie żeby wjechał samochód i właśnie od strony wschodniej taka zatoczka 
jest, powiedzmy zarys zatoczki, a reszta jest już praktycznie zagospodarowana od lat nastu. 

I teraz jest pytanie, nie wiedząc o tym moglibyśmy tak głosować. Ja po prostu będę 
głosował przeciwko takiemu zapisowi uchwały, gdyż jest to niezgodne z rzeczywistością.  

Dopytuję się od kiedy jest ten teren dzierżawiony. Jest tutaj w uzasadnieniu, że było 
przedłużenie w kwietniu 2017 roku, ale wiadomo, że dzierżawa jest w pierwszych latach na 
3 lata. Nie wiem jak długo. Możliwe że to było kilkanaście lat, możliwe że ta dzierżawa było 
3 lata, a przez kilkanaście lat nikt nawet o tym nie wiedział.  

Mam kolejne pytanie, dzisiaj byłem w ZDM, wiem że plan zagospodarowania 
przestrzennego jest z tą zatoczką, podobna zatoczka, tej wielkości jest troszeczkę dalej 
w kierunku wschodnim, chodzi o działki 440, 441, 442, 443, 444 i tam te ogrodzenia są 
cofnięte, przynajmniej w części, są zagospodarowane, ale nie ma ogrodzeń.  

Moje pytanie jest takie, czy tam znajdują się jakieś sieci, w tej części, którą my mamy 
sprzedać tym osobom?” 

 
Kierownik Wydz. GN odpowiedział, cytuję: „Ale o tym już mówiłem, powiedziałem, 

że na sieciach, które się znajdują są ustanowione służebności przesyłu. Także to my wiemy, 
że są sieci, sieci wodociągowe m.in., ale taką wiedzę mamy.” 

 
Kontynuując radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Tutaj jak jest zarys działek w projekcie 

uchwały, ktoś kiedyś wybudował sieć wodociągową fi100, która właśnie idzie po tym 
gruncie. Ja proponowałbym Panie kierowniku, aby był już w uchwale rady miasta, bo może 
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dojść do takiej sytuacji, ja rozmawiałem z kierownikiem. Niedawno była ta ulica robiona, ja 
dzisiaj rozmawiałem z kompetentnymi osobami w PWiK-u i może dojść do takiej sytuacji, że 
to co my za te kawałeczki, nie zbilansuje tego, kosztów awarii, ewentualnie przekładania sieci 
wodociągowej, jeżeli ktoś takie wnioski złoży. Przypomnę ta ulica była niedawno 
remontowana, zresztą widzieliście Państwo na zdjęciach. I dlatego ja wnioskuje już o zapis 
w uchwale, aby coś takiego po prostu było. 

Pierwsza rzecz, nie podoba mi się, że te działki już są ogrodzone. Takich przypadków 
są tysiące, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, tutaj już powinny być jakieś konsekwencje 
wyciągnięte dlaczego to jest ogrodzone w ten sposób, niezgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego. A druga rzecz, dlaczego spółka miejska, można powiedzieć Miasto, ma 
ponosić koszty jeżeli chodzi w przyszłości o jakiekolwiek awarie, czy nie daj Boże 
z przekładaniem sieci wodociągowej. I tutaj jest moja propozycja, albo oni się cofają 
z ogrodzeniem, albo musi być w uchwale taki zapis, aby to zostało ujęte, bo proszono mnie 
o to abym tego pilnował.” 

 
O głos poprosił radny Witold NOWAK. Powiedział, cytuję: „Właśnie takie pytanie 

uzupełniające, bo może u Pana Sidora nie wybrzmiało, ale też porównując tę sytuację 
z mieszkańcami Niesłusza, to jak się mają ci mieszkańcy w stosunku do tych, których 
ścigamy za zajęcie pasa drogowego, a jak się mają teraz ci, którzy zbudowali w drodze, bo to 
jest droga – KD, droga dojazdowa. To będą równi i równiejsi? Nie rozumiem tej sytuacji, 
bardzo proszę o wyjaśnienie.” 

 
Odpowiadając Kierownik Wydz. GN Tadeusz JAKUBEK powiedział, cytuję: 

„Chciałem tylko wyjaśnić, że to nie jest pas drogowy, to jest teren mieszkaniowo-usługowy, 
to nie jest pas drogowy. W planie zagospodarowania to nie jest pas drogowy.” 

 
Radny Jarosław SIDOR dodał, że w planie zagospodarowania przestrzennego 

ogrodzenia powinny być tak jak w planie. Te ogrodzenia nie zostały postawione zgodnie 
z prawem, własnością działki. 

 
Kierownik Tadeusz JAKUBEK odpowiedział: „Nie, mówimy o dwóch rzeczach. 

Oczywiście one nie powstały zgodnie z własnością działki, ale patrząc na to z punktu 
widzenia planu zagospodarowania przestrzennego to ta część, którą chcemy sprzedać to nie 
jest pas drogowy, to jest teren mieszkaniowo-usługowy. Czyli nie ma takiej samej sytuacji jak 
Pan wspominał o Niesłuszu, że zajęcie pasa drogowego. Tu nie ma zajęcia pasa drogowego.” 

 
Radny Witold NOWAK odpowiedział, że patrząc w plan zagospodarowania 

przestrzennego tak wywnioskował.  
 
Pan kierownik odpowiedział, że gdyby to było KD, to nie dokonywano by sprzedaży, 

na pewno jest to teren mieszkaniowo-usługowy. 
 
Zabierając głos radny Jan MAJDZIŃSKI powiedział, cytuję: „Nieopodal jest następna 

taka zatoczka i jeżeli już wstrzymujemy opinię w sprawie projektu tej uchwały, to może 
w międzyczasie też wyjaśnić kwestie tej drugiej zatoczki. Bo jeżeli my tutaj teraz to 
przyjmiemy, to okaże się, że mieszkańcy tej drugiej zatoki też się zgłoszą o wykup 
i wyrównanie sobie tego, zgodnie z tym zarysem jaki tutaj powstanie po sprzedaży tej 
działki.” 

 
Kierownik Wydz. GN odpowiedział, że sytuacje tych działek są nieco inne.  
 
Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Ja chciałem poruszyć inną kwestię. 

Zastanawia mnie głębszy problem tej sprawy, bo my tak widzę bardzo szybko przeszliśmy już 
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gdzieś dalej, ale zastanówmy się co tu się takiego wydarzyło. To jest niedopuszczalne Panie 
prezydencie. To dobrze, że akurat Pan radny Sidor pracuje tam gdzie pracuje i taką sprawę 
wyłapał. Takiej sytuacji nie powinno tu w ogóle być, to jest podłożony nam „kwiatek”, który 
my „klepniemy”. My nie musimy mieć takiej wiedzy specjalistycznej, żeby wiedzieć gdzie 
rury idą, gdzie instalacje idą, to chyba leży w gestii kogoś innego, że radnych, nie akurat Pana 
Sidora. Bo to jest sprawa głębsza i Panie prezydencie należy wyciągnąć wnioski z tego, co 
zostało tu, w tym momencie przez Pana Sidora można powiedzieć „ujawnionego”, to jest 
bardzo poważna rzecz.” 

 
Radny Zdzisław STRZECH powiedział, cytuję: „Każdy z nas ma inną wiedzę, 

inne doświadczenie. Jeszcze Pana poprzednik i jeszcze za Pana było, sprzedawaliśmy grunty, 
żeby uporządkować część, żeby miasto tym się nie zajmowało, ale zawiera się w aktach 
notarialnych możliwość wejścia w grunt, który jest sprzedany, gdzie jest nasza infrastruktura. 
Takie przykłady są przy ulicy Zagórowskiej, Marii Dąbrowskiej. Także są takie 
doświadczenia i tylko to, że po prostu kawałek pasa drogowego uporządkujemy.” 

 
Przewodniczący Komisji Finansów stwierdził, że musi to wyraźnie być zapisane 

w uchwale, bo uchwała przekazywana jest do notariusza i też służy do sporządzenia m.in. 
aktu notarialnego. 

 
Kierownik Wydz. GN odpowiedział, cytuję: „Odpowiadając radnemu Majdzińskiemu 

powiem, że nie wszystkie zatoczki w tym terenie mają te same funkcje w planie, niektóre 
mają funkcję pasa drogowego, a zatem nie ma możliwości tutaj podziałania, tam są chyba 
3 albo 4 takie zatoczki na tym osiedlu. I ta którą próbujemy uregulować to jest ta, która daje 
takie możliwości z punktu widzenia zapisów w planie.  

Natomiast odpowiadając Panu radnemu Cieślakowi powiem, że trochę się dziwię, bo 
omawiając projekt uchwały informowałem, że tam przebiegają sieci wodociągowe i będą 
ustanawiane służebności. Oczywiście zgadzam się, że można było dopisać, dopiszemy to, ale 
tu nikt nie próbuje Państwa „na minę wprowadzić”, tak jak to powiedział radny Cieślak, 
bo o tym mówiłem omawiając uchwałę. I taką procedurę postępowania mamy umówioną już 
z naszymi firmami sieciowymi, czy to z MPEC, czy z PWiK, że każdorazowo jeśli są sieci, to 
wprowadzamy to w formie zapisu o służebności przesyłu. Nie robimy tego wcześniej tylko 
z takiego powodu, żeby nie ponosić kosztów, bo normalnie można by wprowadzić najpierw 
zapis o służebności przesyłu i z tą służebnością sprzedawać. Ale to są dodatkowe koszty, 
które trzeba ponieść z tytułu samego stanowienia, wpisania do księgi. Jest to zobowiązanie, 
które nieodpłatnie ustanawia nabywca, na rzecz wskazanego przedsiębiorstwa komunalnego.” 

 
Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Przez moment Panie kierowniku 

wypracowaliśmy pewną formę, naprawdę to było przejrzyste, fajne. Przygotowywał Pan 
projekty uchwał jeśli chodzi o zbycie, zamianę, różne rzeczy, blokowaliśmy to w pewną 
grupę na osiedlu danym i jechaliśmy na wyjazdową komisję i komisja widziała to. I widzę, że 
zaczynamy znów od tego odchodzić. Przecież takie rzeczy Pan wie co nam będzie 
przygotowywał i nigdy nie było tak, żebyśmy się uchylali od tego, czy coś takiego. To była 
dobra formuła i myślę, że powinniśmy z powrotem wrócić do tego, nie będzie niedomówień, 
jakiś niejasności i tutaj na pewno na komisji będzie wszystko jasne, bo już tak przez moment 
było. Były materiały kolorowe, były przez Pana prowadzone prezentacje i coś tak pomału Pan 
od tego odszedł. Myślę, że powinniśmy wrócić do tej formuły.” 

 
Radny Jarosław SIDOR powiedział, cytuję: „To co mówił kolega Marek Cieślak 

potwierdzam, bo ja już taki wniosek składałem w 2015 roku, na początku kadencji, aby takie 
komisje wyjazdowe były cały czas.  

Druga rzecz, do tego co mówił Pan radny Strzech o zapisie, ten zapis wnioskuję, żeby 
był, ale jest inna rzecz Panie radny Strzech. Powtarzam, ziemia – ziemią, ta ziemia jest już 
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zagospodarowana, ten teren jest zagospodarowany, tam są różnego rodzaju nasadzenia, 
kwietniki, mury, wszystko praktycznie, teren jest zagospodarowany, to jest niezgodne z tą 
uchwałą.  

I teraz mi się przypomniała jedna rzecz właśnie z awarią na Chorzniu, gdzie rura fi150 
„strzeliła’, pół Chorznia nie miało wody, bo to jest wszystko praktycznie „naczynie 
połączone”. I co się okazuje? Facet nie chce wpuścić na posesję. Trzeba było robić mu 
porządki, trzeba było płacić pieniądze za drzewka. Co się później okazało jak to 
sprawdziłem? W planie zagospodarowania przestrzennego w ogóle ta działka nie była jego, to 
był teren miasta, tylko po prostu nikt tego nie sprawdził. Mi chodzi o to, o to dbał, miasto nie 
dbało i PWiK niepotrzebnie płacił pieniądze. 

Ja nie chciałbym, ale awarie się zdarzają bardzo często, akurat będzie teraz musiał 
naprawiać tam awarię, będzie musiał wycinać dwa drzewa i co? PWiK będzie musiał płacić 
odszkodowania jeżeli te drzewa nie miały prawa w ogóle tam rosnąć, tam stać, bo były 
posadzone na gruncie miejskim? To jest podstawowe pytanie i sami sobie Państwo 
odpowiedzcie jak to wygląda w naszym mieście.” 

 
O głos poprosił Zastępca Prezydenta Miasta Sebastian ŁUKASZEWSKI. Powiedział, 

cytuję: „Najpierw może wyjaśnię kwestię jak my postępujemy w sprawie aktów notarialnych, 
które podpisujemy na podstawie uchwał, które Wysoka Rada podejmuje. To nie jest tak, że 
wprowadzamy radnych w błąd, pewnych rzeczy nie zapisujemy. I tak jak obiecałem radca 
prawny zastanowi się w jaki sposób dołączyć to we właściwym sformułowaniu do każdej 
z uchwał. Natomiast my, tak jak powiedział Pan kierownik, wiemy jakie są sieci. To nie jest 
tak jak Pan radny Sidor odkrył, że tam są sieci. My wiemy i każdorazowo, bo ja podpisuję te 
akty notarialne wszystkie w imieniu Pana prezydenta, każdorazowo ustanawiana jest 
służebność nieodpłatna, jeżeli są jakiekolwiek sieci, na rzecz MPEC, PWiK, Energa. Są to 
takie standardy, o których wiem od zawsze, nie wiem od kiedy Panie kierowniku, ale ja od 
trzech lat nie pamiętam, żeby było inaczej. Podpisujemy, ludzie, którzy te nieruchomości 
otrzymują, kupują o tym wiedzą i to jest coś zupełnie oczywistego, że jak są sieci, to mamy 
takie możliwości. 

Natomiast chciałbym powiedzieć Panu radnemu Sidorowi, że nie może być takiej 
sytuacji, że PWiK płaci za jakieś grunty, za drzewka, które są na terenie miasta, bo my 
podejmujemy takie decyzje na podstawie map. I powiem, że PWiK jest tak dobrze zarządzaną 
spółką, że nie ma możliwości żeby zapłacił za coś za co nie musi zapłacić. I to Państwo 
dobrze wiecie, zresztą Pan radny spraw PWiK też pilnuje w imieniu Pana prezesa, co 
obserwuję.” 

 
Radny Jarosław SIDOR powiedział, cytuję: „Ja nie powiedziałem, że PWiK, ja 

powiedziałem, że właściciel, który posadził drzewka na gruncie miejskim żądał pieniędzy za 
te drzewka, mimo że grunt nie był jego.  

A druga rzecz Panie prezydencie, na początku swojej wypowiedzi powiedział Pan 
z taką dygresją o mnie, jakbym się kolokwialnie mówiąc „czepiał”. Czepiam się, bo dbam 
o interes miasta, nie dbam tylko o interes własnej rodziny, czy interes prywatny. O to chodzi 
i tutaj zwracam na to uwagę. 

Tutaj kolega radny Cieślak mówił, że kiedyś były wyjazdy. Pamiętam były takie 
komisje, ale również pamiętam jak pokazywałem zdjęcia chociażby z Glinki, gdzie uchwała 
również została zablokowana, bo gdybyśmy sprzedali grunt, mielibyśmy problemy. To było 
na tej samej sesji, trzy dni później co były te komisje wyjazdowe.  

Niestety taka jest prawda Panie prezydencie.” 
 
 
Nie było innych uwag do projektu uchwały.  
 
Kierownik Wydz. GN poinformował, że zapis uzasadnienia zostanie uzupełniony.  
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DRUK Nr 668 
KOMISJE 6 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – obr. Nowy 
Dwór (AUTOPOPRAWKA do uzasadnienia). 

 
 
 
Druk 669 – radni nie mieli uwag do projektu uchwały. 

 
DRUK Nr 669 
KOMISJE 11 głosami „za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości – obr. Starówka. 

 
 
 

Pkt 11 
DRUK Nr 676 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego 
lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji 
w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i  ulgowych przejazdów. 
 

Projekt uchwały omówił Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie 
Mirosław PACHCIARZ. 

 
Radny Witold NOWAK powiedział, cytuję: „Czy Panu się ta zmiana podoba? 

Dlaczego jest Pan za tą zmianą? Niech Pan sobie wyobrazi, że nie ma tu Pana prezydenta. 
Mnie uzasadnienie nie przekonuje, za mało mam danych do tego, żeby głosować za tą 

uchwałą. Spojrzałem na strategię miasta, w strategii miasta właściwie nie pojawia się zapis 
o promocji transportu miejskiego. Może mocno jakby naciągał, to może powiedziałbym, 
chociaż w działaniach tam nie zauważyłem, ale dobrze, powiedzmy, że mocno naciągane to 
byłaby promocja transportu miejskiego. Promujemy, ale to też mówienie o MZK w radio tak 
samo jest promocją. Ten zapis jest na tyle „miękki”, że ok. 

Dla mnie w uzasadnieniu też nie ma przekonujących argumentów, twardych 
argumentów dla tego, żeby taką zmian przyjąć. Chciałbym, żeby tak „po chłopsku” jakby Pan 
wyjaśnił, jakbym nie miał żadnej wiedzy na temat MZK. To tak jakby mi Pan cyfry pokazał 
i rozpisał i powiedział tak – Panie radny do tej pory sytuacja wyglądała tak, miasto dawało mi 
tyle i tyle budżetu, tyle miałem z biletów, tyle z ulg, tyle dokładałem do ulg. Ile osób korzysta 
z tych ulg, do tej pory korzystało? 

Co ta zmiana spowoduje? Jakie to są koszty dla przedsiębiorstwa, dla miasta, jakie są 
korzyści? Jakby Pan wyjaśnił, bo ja z tej uchwały absolutnie tego nie widzę.” 

 
Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI powiedział, cytuję: 

„Zanim Pan dyrektor odpowie, to trzeba inaczej spojrzeć na tę uchwałę, bo są miasta nawet 
w Wielkopolsce, które mają ten transport publiczny za darmo, całkowicie za darmo. I to też 
jest kierunek, żeby rozwiązać pewne problemy komunikacyjne miasta, żeby się zmniejszyło 
to natężenie samochodów, żeby się przesiedli do autobusów i w perspektywie takiej dłuższej 
najpierw dzieci, a później wszyscy będziemy jeździć za darmo.” 

 
Radny Witold NOWAK dodał, cytuję: „Z miast w wielkości takiej jak Konin to żadne 

miasto, może poza Wrześnią, z Gnieznem nie chciałbym się porównywać, ale ani Leszno, ani 
Piłą, ani Kalisz, ani Ostrów takiej bezpłatnej komunikacji nie ma.” 
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O głos poprosił radny Michał KOTLARSKI. Powiedział, cytuję: „Ja się bardzo cieszę, 

że w ciągu czterech lat zmienił się całkowicie pogląd na ten temat, bo ja cztery lata temu 
proponowałem w jakimś zakresie darmową komunikację w mieście i wtedy słyszałem, że to 
jest całkowicie niemożliwe, miasta na to nie stać. A nagle teraz, rok przed wyborami jest to 
możliwe. Ja się z tego bardzo cieszę, chociaż oczywiście te argumenty, które przytaczał radny 
Witold Nowak są tutaj kluczowe. I ciężko podejmować taką decyzję na zasadzie chciejstwa 
i stwierdzenia, że rzeczywiście jest teraz wyłączona część przeprawy i są problemy 
komunikacyjne. Powinniśmy tę decyzję podejmować, mimo tego że ona jest prawdopodobnie 
społecznie korzystna, całkowicie merkantylnie, na podstawie liczb i wyliczeń i rzeczywiście 
poprosimy Pana dyrektora, żeby nas do tego przekonał również w ten sposób.” 

 
Radny Marek CIEŚLAK powiedział, cytuję: „Ja z lekka sceptycznie wypowiadałem 

się do tego tematu. Jeśli chodzi o kierunek owszem może i tak, tylko nie mogę zrozumieć 
jeżeli robimy rzeczywiście darmowe przejazdy dla dzieci w wieku do 15 lat, ja nie uważam 
żeby się tu cokolwiek zmieniło, wpłynęło pozytywnie, bo jeżeli robimy tę ulgę, to zróbmy dla 
całej młodzieży i tej ze średnich szkół, ponieważ to oni najwięcej wnoszą w życie tego 
miasta, to oni się najczęściej poruszają popołudniami, korzystają z naszych obiektów. Bo 
dzieci w wieku do 15 lat jak tylko przyjdą ze szkoły generalnie wątpię, że w większym 
stopniu z tej publicznej komunikacji korzystają, w takim stopniu jak właśnie uczniowie szkół 
średnich. Tak mi się wydaje, takie jest moje zadanie.” 

 
Radny Michał KOTLARSKI dodał, cytuję: „Zdecydowanie się zgadzam z tym co 

powiedział radny Marek Cieślak, tym bardziej jak spojrzę na dworzec autobusowy, to 
osobami, które najczęściej korzystają, to są uczniowie, którzy dojeżdżają do liceów, 
techników, szkół średnich generalnie. Więc jeśli socjologicznie na to spojrzeć, to 
rzeczywiście oni są grupą, która mogłaby na tym najwięcej skorzystać.  

Jeśli chodzi o argument pt. rozładowanie natężenia ruchu, to domyślam się, że te 
dzieci, które są dowożone przez rodziców do podstawówek, że tutaj część pewnie tego ruchu 
zostanie zmniejszona z tego tytułu. Chociaż ciężko mi sobie wyobrazić, żeby dzieci też 
jeździły same autobusami. Ja jeździłem do Starego Konina do pierwszej klasy gimnazjum 
i wspominam to, że to było dla mnie duże wyzwanie. Więc tak naprawdę to realnie będzie 
dotyczyło na tym etapie tylko, już nie ma gimnazjów, więc właściwie nie będzie to dotyczyło 
gimnazjalistów, oni będą w tych samych szkołach podstawowych, także te możliwości, 
potrzeba dojazdu też będzie ograniczona. Jest to zasadne, co mówił radny Marek Cieślak.” 

 
Kolejno głos zabrał radny Janusz ZAWILSKI. Powiedział, cytuję: „To jest kwestia 

tylko jedna, bo wiem już na 100% z wcześniejszych rozmów, że ta propozycja obejmuje 50% 
tych dzieci, dokładnie 50%. Więc jeżeli tutaj efekt 1.180.000 zł razy dwa daje ten efekt, żeby 
wszyscy mieli darmowe. Tu jest tylko taka decyzja, którą radni mogą podjąć, albo-albo. 

Niech Pan dyrektor odpowie, może ma akurat taką wiedzę, to nam tutaj wyjaśni.” 
 
Zabierając głos Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Mirosław 

PACHCIARZ odpowiedział, cytuję: „Ja komunikacją miejską zajmuję się od ponad 30 lat 
i zawsze swoim kolegom w całej Polsce mówię, komunikacja jest na takim poziomie, jest tyle 
ulg i bezpłatnych przejazdów, na ile stać dane miasto. My jesteśmy operatorem, my mamy 
jeździć punktualnie, czysto i zgodnie z rozkładem jazdy. 

Natomiast jeżeli miasto stać, bo w tej chwili proszę Państwa według tej uchwały 
starej, bez tych dwóch punktów, jest 20 pozycji przejazdów bezpłatnych. Jeszcze jest 
6 pozycji gdzie osoby mają przejazdy ulgowe, 50%. Za to płaci miasto, nie MZK. Wszystkie 
ulgi, które Państwo jako radni zatwierdzacie, ja zaznaczam, że transport zbiorowy jest jedyną 
w tej chwili usługą miejską, gdzie Państwo radni od początku do końca decydują o kształcie, 
czyli o finansach i o ulgach, czy bezpłatnych przejazdach dla każdej grupy. My jesteśmy od 
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realizacji, tak jak powiedziałem, natomiast patrząc na sytuację w naszym kraju, w miastach 
bardzo dużych, dużych, średnich jak Konin, faktycznie włodarze miast i radni tych miast idą 
w kierunku, ze względu na ilość samochodów osobowych poruszających się po danym 
mieście, w kierunku, niektóre miasta poszły od razu na bezpłatne, jak Pan przewodniczący 
zauważył, poszły od razu w komunikację bezpłatną, niektóre miasta tak jak Konin z roku na 
rok zwiększają te grupy. Przypominam Państwu, że kilka lat temu powstała znaczna grupa 
przejazdów bezpłatnych, mówię o Karcie Rodziny 3+. Faktycznie ja mam tutaj obserwację ze 
Starego Konina gdzie bardzo dużo dzieci, młodzieży z tej Karty korzysta, bo miasto było na 
to stać. W tej chwili jest następna grupa najmłodszych dzieci. Nie chodzi o to, żeby te dzieci 
dojeżdżały do szkoły same, tylko chodzi o to, żeby rodzice korzystając z transportu MZK, 
dowozili do szkół.  

Jeżeli budżet miasta Konina będzie na to stać i podejrzewam, że w przyszłości, to co 
tutaj Pan radny powiedział, że miasto pójdzie w kierunku następnych, jeżeli to będą licealiści, 
studenci, itd. 

W tej chwili w mieście 1.180.000 zł wziął się z tego, że my skorzystaliśmy z pomocy 
kolegów z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie i skorzystaliśmy z ich metodologii 
liczenia. Sami Państwo dobrze wiedzą, że wyliczyć bezpośrednio koszty przejazdów 
ulgowych w danym transporcie publicznym, nie ma takiej możliwości, żeby dokładnie 
powiedzieć, że to kosztuje tyle i tyle.  

Ja mogę powiedzieć tylko, że z doświadczenia kilkuletniego, Karta Rodziny 3+ 
obowiązuje od ponad 3 lat, to koszt roczny jest w granicach 600 zł, tak jak wtedy 
powiedziałem na komisji i na sesji Rady Miasta, w tej chwili tak wygląda.  

Natomiast skąd się wzięło 1.180.000 zł. W Koninie w wieku od 4 do 15 lat uczęszcza: 
1878 dzieci w wieku od 4 do 6 lat i 6185 dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Założyliśmy, że 30% 
z tej grupy skorzysta z usług MZK na podstawie biletu okresowego ulgowego, którego cena 
wynosi 39 zł. Muszę się pochwalić i Państwa radnych, że to jest najniższa cena w kraju za 
przejazd ulgowy w komunikacji tzw. migawką, czyli obowiązujący przez 30 dni bilet. 
Dlatego wychodzi kwota 1.118.000 zł. 

Natomiast zaznaczam, że wszystkie decyzje odnośnie przejazdów bezpłatnych, czy 
ulgowych, w tamtym roku mieliśmy kilka ulg wprowadzonych, była wprowadzona grupa 
krwiodawców, też mieliśmy 25 litrów, w tej chwili mamy 15. Spowodowało to, że kilkaset 
osób doszło do tej grupy krwiodawców, którzy poświęcają swoją krew na rzecz innych 
i korzystają, przychodzą regularnie. Jeżeli miasto będzie stać, uważam, że wzorem, pierwsza 
zaczęła nasza stolica od przejazdów dla tej grupy młodzieży, wiem że rozważają następne 
grupy. Pozostałe miasta w tym kierunku idą.  

Proszę Państwa ja podam przykład, już nie jest związane z przeprawą. Konin jest w tej 
chwili tak zablokowany, że w piątek ostatni mieliśmy 60 minut opóźnienia na wszystkich 
liniach, nawet ulica Paderewskiego podwójna była zablokowana.  W każdy piątek jest miasto 
tak zablokowane, że my nie możemy normalnie funkcjonować. 30 minut opóźnienia i jak tu 
np. mieszkańcowi Łężyna wytłumaczyć, że autobusu nie ma na przystanku. Nie ma, bo nie 
może dojechać do Łężyna. Więc uważam, że miasto Konin, prezydent i radni muszą 
reagować. 

Był przykład blokady przeprawy przez Wartę, drugiej, w pierwszych kilku dniach 
mieszkańcy niedowierzali, w następnych tygodniach zaczęli. Natomiast od 1 listopada, gdzie 
my boom, gdzie nie nadążaliśmy 1 listopada przewozić pasażerów, bo przejazd był bezpłatny 
w tym dniu i faktycznie gro mieszkańców dojechało bezpłatnie do cmentarza. I mam tylko 
jedną poprawkę odnośnie ulicy Warszawskiej, wtedy faktycznie zdecydowana większość 
koninian 1 listopada będzie korzystała z naszych usług. Bo my dajemy w tej chwili 
10 autobusów, ale powinno być tych autobusów 15, odblokować Warszawską i wtedy 
wszyscy będą jeździli na drugi cmentarz. Jeżeli były opłaty, to tych pasażerów była co 
najmniej połowa mniej.  

I teraz faktycznie, jeżeli rodzice przekonają się, bo to nie będzie z dnia na dzień, ale 
jeżeli rodzice się przekonają po kilku tygodniach, czy po kilkunastu, zaczną dzieci przywozić 
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komunikacją miejską do szkół, a nie tak jak w tej chwili pod szkołami nie idzie przejść, nie 
idzie przejechać, jest tyle samochodów osobowych. 

Na dzisiaj Szanowni Państwo Konin jest miastem zablokowanym i to nie wynika 
z wyjęcia jednej nitki na przeprawie, absolutnie nie. Co ma ulica Paderewskiego, co ma Stary 
Konin do tego, że jest zblokowana druga przeprawa. 

I my z tym fantem, jestem mieszkańcem Konina z dziada-pradziada, my musimy tutaj 
coś zrobić żeby to miasto odblokować. Jedyną możliwością jest transport zbiorowy, innej 
możliwości nie ma.” 

 
Radny Jarosław SIDOR powiedział, cytuję: „W 2015 roku składałem taki wniosek do 

Wydziału Komunikacji, aby dowiedzieć się ile w Koninie jest zarejestrowanych samochodów 
do 3,5 tony. Jest to liczba ok. 48.000 samochodów osobowych.  

Moje zapytanie związane było z inną rzeczą, ale jeżeli jesteśmy przy MZK, przy 
transporcie zbiorowym. Wiadomo, że wszystko kosztuje, te kwoty mnie również interesują, 
tak jak Pana radnego Witolda Nowaka, ale powrócę do tego co mówiłem w 2012 roku, czyli 
do dużych miast, a konkretnie do dużego miasta na zachodzie, w którym mieszkałem, 
konkretnie Hamburg. Tam osoba posiadająca samochód, ja już tę propozycję dawałem, tam 
osoba dorosła, mieszkaniec Hamburga, która ma samochód, która przesiada się na kolejkę 
podziemną, naziemną, autobus, ma możliwość zostawienia samochodu na parkingu 
i jeżdżenia komunikacją zbiorową za 50%. Kiedyś taką propozycję składałem tutaj 
w Koninie. Tak jak powiedziałem, mamy około 48.000  samochodów w tej chwili, czy 
w ogóle miasto stać na to, żeby dla tych osób wprowadzić, dla tych osób, które by po prostu 
chciały zrezygnować z samochodu i jeździć komunikacją zborową. Czy jest w ogóle taka 
szansa i ile, ja wiem że teraz Pan dyrektor nie jest w stanie tego obliczyć, bo też mnie 
ciekawi, bo podobno były prowadzone jakieś statystyki, jak była wprowadzona ta 
komunikacja darmowa w całym mieście, gdzie również korzystali nie mieszkańcy Konina, po 
zamknięciu prawej nitki przeprawy.   

I teraz jest pytanie, czy w ogóle ktokolwiek mógłby powiedzieć jaki to jest koszt 
wprowadzenia czegoś takiego?” 

 
Radny Michał KOTLARSKI powiedział, cytuję: „Jestem mocno zaskoczony, mam 

wrażenie, że MZK w ogóle nie wie jaki jest zakres problemu. Te wyliczenia są dla mnie 
trochę „na oko”, jeżeli się przyjmuje, że 30%. 

Jakby podejść do tego całkowicie profesjonalnie, to ja sobie wyobrażam, że przez ten 
okres kiedy przejazdy były darmowe, albo przez jakikolwiek inny okres, trzeba by zrobić 
porządną statystykę kto jeździ autobusami, jaka to jest grupa wiekowa i zastanowić się, czy 
nie lepiej byłby rzeczywiście, jeżeli podstawowym argumentem jest to, że mamy rozładować, 
ludzie mają się przesiąść do autobusów, mamy rozładować to napięcie komunikacyjne, które 
jest, to trzeba by mieć porządne badania. To znaczy tak, jaka grupa wiekowa najczęściej 
jeździ, bo właściwie to, że dzisiaj wprowadzimy taką zasadę akurat co do najmłodszych, to 
może nie być właściwa grupa i nie mieć to takiego przełożenia i to mogą nie być dobrze 
wydane pieniądze, bo może się okazać, że w grupie tej między 16-18 za mniejsze pieniądze 
efekt byłby radykalnie większy. Także jeśli mamy wydać milion złotych, to ja bym sobie 
życzył, żeby MZK miało takie dane, twarde dane, kto rzeczywiście jeździ tymi autobusami, 
jakie są warianty korzystania z tej opcji. A nie tylko, że właściwie wpadamy na pomysł, że 
fajnie żeby dzieci jeździły, ale to może nie jest do końca merytoryczna decyzja.” 

 
Zabierając głos Zastępca Prezydenta Miasta Sebastian ŁUKASZEWSKI 

odpowiedział, cytuję: „Ja myślę, że idea jest taka, nad którą warto się pochylić i dyskutować. 
Natomiast jeżeli mamy rozpatrywać czy tylko dzieci szkół podstawowych do 15 roku życia, 
czy dalej, to Pan dyrektor słusznie powiedział, bo to że Państwo mówicie, że ma się wczuć 
w rolę tak jakby nie było prezydenta, czy osób które doniosą Panu prezydentowi, a Pan 
prezydent dopiero podejmuje decyzję i nie podjął jeszcze kto ma być prezesem, to się może 
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na Panu dyrektorze bardzo źle odbić, to chcę powiedzieć, że patrząc już nieżartobliwie na 
finanse MZK, to dla MZK zakładu budżetowego, czy przyszłej spółki, jest wszystko jedno 
kto płaci, czy to są kwoty z biletów, czy nie są to kwoty z biletów, jeżeli chodzi o sens 
budżetowy. Ale tu nie rozmawiamy tylko w kwestiach budżetowych, bo to nie jest powodem, 
bo gdybyśmy myśleli w kategorii maksymalizacji zysków, czy kwot wydanych, to byśmy 
takich decyzji nie podejmowali. Tu chodzi o pewną ideę społeczną, ale też z drugiej strony 
patrzymy na co nas dzisiaj stać.  

Gdybyśmy mieli podejmować decyzje odnośnie komunikacji całkowicie bezpłatnej, to 
idea jest jak najbardziej słuszna, ale nas na to nie stać. Zresztą sam Pan radny powiedział, że 
przykłady innych miast, podobnych do Konina są takie, że miasta nie idą w tym kierunku. Ale 
być może jeżeli my pójdziemy, to inne miasta, przyjdą radni, powiedzą zobaczcie co radni 
zrobili w Koninie. My tkwimy dalej w jakimś złym punkcie, musimy iść dalej. 

Natomiast dzisiaj nie sposób obliczyć i policzyć ile dokładnie będzie to kosztowało. 
Zakładamy kwotę w oparciu o szacunki, dlatego że ta młodzież w dużej części jeszcze 
autobusami nie jeździ. I chcę powiedzieć, że sposób wyliczenia był konsultowany z doradcą, 
który pomagał MZK przy przekształceniu i on potwierdził, że ta metoda, którą my stosujemy, 
jest jak najbardziej słuszna, że nie ma innych, że wszyscy podeszli w ten sam sposób. 

Jeżeli Pan radny ma inną metodę, to proszę ją przedstawić, ale my nie znamy 
i patrzymy żeby się nie napracować, nie zapłacić za jakieś ekspertyzy, czy badania, które 
mogą się zwyczajnie nie potwierdzić. 

W trakcie realizacji, jeżeli Państwo radni, Wysoka Rada podejmie tę decyzję, 
będziemy tę kwotę z pewnością weryfikować. Dzisiaj jest to 1.180.000 zł i taką kwotę 
przewidujemy na to zadanie. 

Natomiast spójrzmy na to też z drugiej strony, o czym nie powiedział tutaj Pan 
dyrektor, bo nie chce już powielać tego co zostało powiedziane już przez Państwa radnych 
i Pana dyrektora, że być może dzięki temu, że w ten sposób postąpimy, będziemy mieli 
uczniów, którzy przyjadą do Konina do szkół podstawowych z innych gmin ościennych. I tu 
mamy kwestię dodatkowej subwencji oświatowej, która wpłynie do naszego budżetu i zasili 
oświatę. O tym głośno nie mówimy, ale to jest argument biznesowy.  

Natomiast proszę też spojrzeć z punktu widzenia społecznego, bo to jest dla mnie 
najważniejszym argumentem, że bardzo często blokadą, żeby dojechać drugi raz do szkół na 
zajęcia pozalekcyjne, czy na różne zajęcia, które organizuje MDK, czy KDK, to młodzieży 
nie stać. A tutaj będzie płacił jeden rodzic bilet, a młodzież pojedzie bezpłatnie. I ja myślę, że 
to jest głównym takim argumentem dla Państwa, żeby podjąć tę uchwałę. 

A subwencja oświatowa to już jest kwestia biznesu i myślę, że przy odpowiednim 
rozpropagowaniu tego w innych gminach, poza Koninem, będziemy mieli dodatkowy bonus, 
dlatego że to są środki, które wpłyną i zasilą oświatę.” 

 
Radny Witold NOWAK dodał, cytuję: „Trochę jesteśmy biznesowi Panie prezydencie, 

a trochę nie jesteśmy, trochę mamy myśleć, a trochę nie myśleć. Ja poproszę o informację: ile 
nas do tej pory kosztuje komunikacja miejska, ile nas kosztowała, ile nas będzie kosztować. 
Potrzebuję takich konkretnych informacji. 

I chciałem się cały czas dowiedzieć ile procentowo, ile jeżdżących korzysta z ulg?” 
 
Radny Michał KOTLARSKI dodał, cytuję: „Panie prezydencie ja kończyłem 

socjologię, więc udzielę takiej „korepetycji” dla MZK za darmo. Nic prostszego Panie 
prezydencie, żeby zrobić w momencie kiedy autobusu jeździły za darmo, żeby kontrolerzy 
biletów byli uzbrojeni w ankiety i tak jak to się dzieje w kościołach w trakcie liczenia 
wiernych, żeby był w autobusie kontroler, który by zrobił statystykę. Wystarczyłoby przez 
miesiąc, żeby spisywał na zasadzie – pytał osoby młode o wiek i byłaby gotowa statystyka. 
Są też współczynniki makro, do których można by te statystyki odnieść i byłby gotowe dane 
i byłby informacje namacalne, czy rzeczywiście grupą docelową i tym czynnikiem 
społecznym, do którego powinniśmy kierować tę ofertę powinny być dzieci w tym przedziale 
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do 15 roku życia, czy nie lepiej byłoby tę granicę wieku nieco przesunąć. Bo jak dla mnie to 
jestem przekonany, że te dzieci z podstawówek wcale nie będą jeździły z rodzicami i to nie 
jest argument, że zaoszczędzą na tym jednym bilecie ulgowym 1,40 zł. To myślę, że nie jest 
to jakaś wybitny argument i raczej stawiałbym na te dzieci, które samodzielnie mogą 
dojechać, bo są na tyle dojrzałe.” 

 
Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. 
 

  
KOMISJE 6 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2 „wstrzymuj ących się” pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu 
ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład 
Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i  ulgowych 
przejazdów. 
 

 
Pkt 12 
DRUK Nr 677 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 
1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2018. 
 

Projekt uchwały omówił Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie 
Mirosław PACHCIARZ. 

 
 Nie było uwag do projektu uchwały. 
 
KOMISJE 10 głosami „za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2018. 
 

 

 
Pkt 15 
DRUK Nr 629 
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 
2018-2021. 
 
Omówiono na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2017 roku.  
   
KOMISJA FINANSÓW projekt uchwały w sprawie Wielolet niej Prognozy Finansowej 
miasta Konina na lata 2018-2021 - przyjęła 5 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących się”. 

 
 

KOMISJA INFRASTRUKTURY projekt uchwały w sprawie Wi eloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 - przyjęła 8 głosami „za” przy 
5 „wstrzymuj ących się”. 
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Pkt 16 
DRUK Nr 630 
Projekt uchwały budżetowej miasta Konina na 2018 rok. 
 
Omówiono na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2017 roku.  
 
KOMISJA FINANSÓW projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina 
na 2018 rok wraz z przyjętymi wnioskami przyj ęła 5 głosami „za” 
przy 2 „wstrzymuj ących się”. 
 
 
KOMISJA INFRASTRUKTURY projekt uchwały w sprawie uc hwały budżetowej 
miasta Konina na 2018 rok wraz z przyjętymi wnioskami, przyj ęła 8 głosami „za” 
przy 5 „wstrzymuj ących się”. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.  
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