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Protokół Nr 38/2018 Komisji Finansów 
         Protokół Nr 45/2018 Komisji Infrastruktury  

         Protokół Nr 44/2018 Komisji Edukacji Kultury i Sportu 
         Protokół Nr 45/2018 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

         Protokół Nr 42/2018 Komisji Praworządności 
 

ze wspólnego posiedzenia 
które odbyło się w dniu 26 lutego 2018 roku 

________________________________ 
 

w sali sesyjnej w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6. 
 
Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.40. 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 
 
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 

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

 
 Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli przewodniczący Komisji Finansów 

Tadeusz WOJDYŃSKI, przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, 
przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, 
przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, przewodniczący 
Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI.  
 Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI powitał wszystkich 
uczestniczących w posiedzeniu. Poinformował, że komisje omówią punkty porządku obrad 
XLVII Sesji Rady Miasta Konina. 
Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 4 –  
DRUK Nr 703 – 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Małe kroki- du że 
sukcesy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. 
 
 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA powiedziała, cytuję: „Pani kierownik Wydziału Oświaty przybliży nam o czym 
jest ten projekt uchwały.”    
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Głos zabrała kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, 
cytuję: „To jest kolejny projekt Przedszkola nr 32. Ten projekt nastawiony jest przede 
wszystkim na zajęcia związane z integracją sensoryczną, skierowany jest na wyrównywanie 
szans, na umożliwienie bardziej płynnego przejścia dziecka przedszkolnego do szkoły. 
Warunkiem realizacji tego projektu jest zwiększenie liczby dzieci o 35 miejsc, głównie 
skierowany jest na dzieci 3 i 4 letnie. Przede wszystkim ta integracja sensoryczna, czyli 
działanie na wszystkie zmysły dziecka.”     

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 
projektu pn. „Małe kroki- duże sukcesy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 - zaopiniowała pozytywnie – 6 głosami „za”. 
 
 
Pkt 5 
DRUK Nr 700 
Projekt uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 
oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Konin. 
 
 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA powiedziała, cytuję: „Bardzo proszę Panią kierownik o wprowadzenie do tego 
projektu.”  
 

Głos zabrała kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, 
cytuję: „Podobna uchwała była wywoływana już w poprzednim roku. Teraz ustawa 
o finansowaniu zadań oświatowych wymusiła na nas ponowne wywołanie takiej uchwały 
i w tej uchwale mamy zaproponowany 5 godzinny czas bezpłatnego pobytu dziecka 
w przedszkolu, od godz. 8.00 do godz. 13.00 oraz 1 zł za każdą godzinę ponad tych 5 godzin. 
I oczywiście są jeszcze dalej pokazane ulgi, które stosujemy w przypadku dziecka drugiego, 
dzieci niepełnosprawnych, trójki i więcej dzieci z rodzin, kto jest zwolniony, dzieci 
korzystające z pomocy MOPR. Uchwała podobna do uchwały, która już się bardzo sprawdziła 
w poprzednich latach.”       

 
 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA, cytuję: „Stawki się nie zmieniają?” 

  Kierownik Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję: „Nie, nie zmieniają się. 
Złotówka musi być, bo tak stanowiła już kiedyś ustawa, tzw. ustawa przedszkolna, że rodzic 
płaci tylko 1 zł. Wiem, że niektóre samorządy zwalniają rodzica z tego 1 zł. Myślę, że to jest 
taka symboliczna opłata.”  
 
 Radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja chciałem zapytać ile my dostajemy na każde 
dziecko przedszkolne, jaka to jest kwota z budżetu państwa?”     
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 Kierownik Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ odpowiedziała, cytuję: „Dotacja 
celowa to jest 1370 zł natomiast dzieci 6 letnie objęte są subwencją oświatową. To jest około 
5 tys. zł na dziecko.”   

 Radny Witold NOWAK, cytuję: „A czy my dopłacamy do tej oświaty przedszkolnej 
i ile tak sumarycznie?”  

 Kierownik Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ odpowiedziała, cytuję: „Przedszkola 
to jest zadanie własne gminy. To jest około 28 mln zł, odliczając te wszystkie dotacje 
to w granicach 24-25 mln zł miasto kosztuje opieka przedszkolna.” 

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat 
w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin - 
zaopiniowała pozytywnie – 8 głosami „za”. 
 
 
Pkt 6 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego za 2017 rok. 
 
 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA powiedziała, cytuję: „To jest sprawozdanie, które co roku przyjmujemy.”  
 
 Zabierając głos kierownik Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ powiedziała, cytuję: 
„Zgodnie z art. 30 karty nauczyciela do 31 stycznia organ prowadzący musi rozliczyć się 
z nauczycielami odnośnie tak zwanych średnich zagwarantowanych. Te średnie 
zagwarantowane Państwo radni mają w tej kolumnie czwartej na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego, jak one się kształtuje. Bo przypominam, że wynagrodzenie nauczyciela 
to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale to wysługa lat, tzw. stażowe, wydatki motywacyjne, 
uciążliwe, trudne itd. I policzono, że nauczyciel powinien wypracować na poszczególnych 
stopniach awansu takie jak znajdują się w czwartej kolumnie. W Koninie nauczyciele, stażyści 
nie wypracowali tej średniej zagwarantowanej, ta średnia musiała już być wypłacona 
do 31 stycznia, a my to sprawozdanie przedstawiany przewodniczącemu Rady Miasta, 
przedstawiamy RIO i związkom zawodowym. Te wszystkie czynności zostały dopełnione 
i pieniądze zostały wypłacone. W ubiegłym roku tylko nie dopłacaliśmy do żadnego stopnia 
awansu zawodowego. Tak na ogół dopłacamy do nauczyciela stażysty i w tym roku również 
była to kwota ponad 26 tys. zł. Ja tylko wspomnę, że mając na uwadze trudny rok, kiedy 
borykaliśmy się z sytuacją kadrową, kiedy 74 nauczycielom dopełnialiśmy etat, to ja uważa, 
że to jest sytuacja bardzo dobra, nie mamy prawa narzekać. Ja to tak oceniam, tak globalnie 
kiedy widzę oświatę w mieście.”       
 
Nie było zgłoszeń do dyskusji. 
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Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła Sprawozdanie z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 rok. 
 
 
Pkt 7 
DRUK Nr 701 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Zakładam firm ę - 
wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” 
Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 
 Projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Roman 
JANKOWSKI. Powiedział, cytuję: „Projekt przypomnę był na liście projektów w mandacie 
konińskim, w obszarze strategicznej interwencji, dotyczy to projektów miękkich dla osób 
bezrobotnych rozpoczynjących działalność gospodarczą. Projekt jest tym razem projektem 
partnerskim skierowanym do mieszkańców miasta Konina i gmin ościennych, czyli wszystkich 
7 gmin, które okalają nasze miasto. Założenie jest takie, jeżeli Państwo pozwolą króciutko 
powiem o tym projekcie, jest ono kilkuetapowe. W pierwszym etapie chcielibyśmy około 100 
osób zrekrutować, w ramach tych 100 osób 85 osób będzie przeszkolonych do prowadzenia 
działalności gospodarczej, takie podstawowe szkolenia przejdą. Z tych 85 osób 68 osób 
zakwalifikuje się na przyznanie dotacji, na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacja 
w wysokości 25 tys. zł jako zakupy inwestycyjne bezpośrednie, oraz przez 12 miesięcy 
w wysokości 2 tys. zł na prowadzenie działalności gospodarczej, to są koszty związane 
z bieżącym prowadzeniem firmy, koszty telefonów, benzyny, ZUS-u. Projekt będzie 
realizowany do końca lutego 2020 roku. Żeby płynnie przejść przez ten projekt zrobiliśmy 
jakby dwie tury takiego naboru. Czyli I tura osób, ocena, umowy, następna tura osób tak, żeby 
w miarę możliwości płynnie to przeznaczyć. Wkład własny tam jest w wysokości 200 tys. zł, 
na ten wkład własny składają się też gminy ościenne. Na chwilę obecną jest to kalkulacja taką, 
że 60 tys. zł wkładu własnego przez miasto Konin dysponowane na tą rzecz i po 20 tys. gminy 
ościenne. Natomiast później będziemy to korygowali w zależności od tego ile osób z danej 
gminy zostanie zakwalifikowanych do tego projektu.”  
 

Radny Witold NOWAK powiedział, cytuję: „Gratuluje projektu przede wszystkim. 
I mam pytanie do pana kierownika. Projekt będziecie realizować sami jako wydział?”          

 Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Roman JANKOWSKI, cytuję: „Został 
zawarty zespół roboczy spraw zarządzania projektem, tam są pracownicy z Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, księgowości i informatyk.”  

 Radny Witold NOWAK, cytuję: „Ale wy będziecie prowadzić jako wydział.”  

   Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Roman JANKOWSKI, cytuję: 
„Merytorycznie.” 

 Radny Witold NOWAK, cytuję: „Jakie są zadania partnerów?” 
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 Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Roman JANKOWSKI, cytuję: „Zadanie 
partnerów, to pomoc przy rekrutacji, udostępnienie miejsc do promocji w gminach. Jest 
minimum wśród naszych partnerów.”  

 Radny Witold NOWAK, cytuję: „Czyli nie przeciążymy partnerów. A wskaźniki jak je 
Pan ocenia, trudne do osiągnięcia, czy tak „na miarę szyte”?” 

 Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Roman JANKOWSKI odpowiedział, 
cytuję: „Ja myślę, że wskaźniki są „na miarę szyte”. Natomiast z doświadczenia mogę 
powiedzieć, że bywają trudności na etapie rekrutacji, ze względu na to, że wymogi są dość 
duże, bo chodzi o osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia z niskimi kwalifikacjami, czyli 
z wykształceniem podstawowym, bądź kobiety powyżej 50 roku życia, bądź osoby długotrwale 
bezrobotne. Muszą być dwa wspólne warunki, wystąpić w tym naborze. Mogą być trudności 
w naborze, ale to nie chcę zapeszać, ale myślę, że wszędzie są.” 

 Radny Witold NOWAK, cytuję: „Jak Pan kierownik patrzy na poprzedni projekt, 
podobny, który realizowaliście, jakie są jego dzisiejsze skutki? To znaczy ile z tych osób, które 
założyło działalność gospodarczą na etapie projektu, utrzymało ją po tym etapie, który był 
wymagany w projekcie?”  

 Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Roman JANKOWSKI odpowiedział, 
cytuję: „Informację mamy, ale one są obarczone dużym błędem. Natomiast pierwsze projekty, 
które były realizowane 4-5 lat temu, były z tym wskaźnikiem wyższym, czyli około 70% osób, 
które uczestniczyły w projekcie prowadzą tą działalność gospodarczą. Natomiast 
w późniejszym okresie ten procent jakby się zmniejsza. Ludzie argumentują to w ten sposób, 
że jednak te obciążenia fiskalne, głównie ZUS powoduje to, że czasami prowadzą tą działalność 
gospodarczą, ale czasami przechodzą do „szarej strefy” po zakończeniu projektu lub kończą 
tą działalność gospodarczą.” 

Nie było uwag do projektu uchwały. 
 
Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
do realizacji projektu pn. „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność 
gospodarczą na terenie K OSI” Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17 w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - zaopiniowały pozytywnie – 
16 głosami „za”. 
 
 
Pkt 8 
DRUK Nr 707 
Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w Mieście Koninie w 2018 roku. 
 
 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 
WANJAS, cytuję: „Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować tym którzy brali 
udział w tym, że udało się ten projekt jeszcze umieścić w ramach terminu obecnej sesji, dlatego, 
że jak wiemy doskonale jest to bardzo ważny punkt przy przydziale tych środków. Jak później 
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wiemy, pracujemy wspólnie z MOPR-em przez cały rok i dlatego im prędzej przystąpimy 
do jego omówienia i zapewnienia jego środków, to dla nas lepiej. Bardzo proszę aby najbliższe 
sprawy związane z tym projektem przedstawiła Pani Anna Kwaśniewska dyrektor MOPR 
w Koninie.”      
 

Projekt uchwały omówiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Anna 
KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Ja powiem tylko tyle, że środki finansowe na ten rok są ponad 
25 tys. zł większe niż były w roku ubiegłym, a zważywszy na kolejne rozdanie w ubiegłym 
roku, ponad 30 tys. zł wyższe od roku poprzedniego. Przygotowując ten projekt uchwały 
wzięliśmy pod uwagę wykonanie w poszczególnych zadaniach tego budżetu za rok ubiegły, jak 
również wnioski, które od początku roku wpływają na określone zadania wymienione 
w projekcie uchwały. Jest to na tyle ważne, bo chcemy zaraz po sesji uruchomić dla 
mieszkańców Konina wsparcie w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.”  
 
Nie było uwag do projektu uchwały. 
 
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały w sprawie określenia zadań 
i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie w 2018 
roku - zaopiniowała pozytywnie – 9 głosami „za”. 
 
 
Pkt 9 
DRUK Nr 702 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina.  
 
 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Druk 
nr 702 projekt w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina. Oczywiście wszyscy Państwo 
radni dostali materiały. Chciałbym tylko, zanim zapytam o zdanie i o pytania, chciałbym 
dokonać drobnego wstępu w tej sprawie.  
 Na poprzedniej komisji, przed sesją styczniową, była dość długa dyskusja, oczywiście po 
to, żeby w programie zostawić środki finansowe na ten program, a w szczególności na kastrację 
zwierząt. Ten program kiedyś był prowadzony wspólnie przez lecznice i z dopłatą miasta 50/50, 
co powodowało w jakiś pewien sposób na pewno zmniejszenie populacji kotów, psów itd.  
 W chwili obecnej, w przygotowanej uchwale są pewne zmiany, trudno powiedzieć, żeby 
było to tak samo i jakby to powiedzieć z przyzwyczajenia, żebyśmy mogli zagłosować, 
że będzie tak samo. Króciutko może teraz tylko powiem, że teraz jest tak - kastracja kotki mniej 
więcej kosztuje 170 zł, miasto wynegocjowało w zeszłym roku cenę 130 zł, z czego płacił klient 
65 zł i miasto płaciło 65 zł. Od 1 kwietnia będzie 170 zł kosztowała ta kastracja, mieszkaniec 
dostanie od miasta 65 zł, jeżeli oczywiście przyjmiemy ten program, a mieszkaniec musi 
dopłacić 105 zł. Jest to więcej, ja nie twierdzę, że może to jest tutaj coś złego, że jest jakaś 
różnica. 
 Z samicami psów wygląda to jeszcze niekorzystniej dla mieszkańców, teraz 
dofinansowanie zabiegu wynosi, w zależności od wielkości samicy, od 110 do 135 zł przy 
wynegocjowanych cenach 220 i 250 zł oraz 270, w zależności od wielkości i solidarnie po pół.  
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Od 1 kwietnia, po przyjęciu tego programu, będzie do 10 kg 270 zł ten zabieg kosztuje, minus 
110, mieszkaniec będzie płaci 160 zł. Będzie to troszeczkę już duża różnica. Duża suka kosztuje 
330 lub 350 zł, dofinansowanie będzie 110 zł, czyli mieszkaniec zapłaci 220 do 240 zł.  
 Trzeba jeszcze zaczipować, tzn. teraz jest troszeczkę inaczej sformułowane, że o ile 
w poprzednich latach mieszkaniec poszedł do lecznicy i był w stanie załatwić ten zabieg prawie 
z dnia na dzień, przy pierwszej wizycie, bo rachunki były przesyłane z lecznicy do miasta, teraz 
najpierw trzeba będzie odwiedzić nasz Wydział Gospodarki Komunalnej, gdzie będzie trzeba 
się ubiegać o tą dopłatę, ale tą dopłatę jeszcze warunkuje to, że trzeba będzie tego psa mieć 
opłaconego podatkowo, co nie jest złe i oczywiście jeszcze pies powinien być zaczipowany. 
W tym momencie co do psów to można powiedzieć, że praktycznie rzecz biorąc te podjęte 
działania „zabijają” całkowicie ten program. Koty jeszcze praktycznie zostają i chyba tylko 
koty będziemy mogli dokładnie przejąć, bo jeżeli przedtem zabieg kastracji można było 
połączyć razem z czipowaniem, przy jednym zabiegu, przy jednym usypianiu, tak teraz trzeba 
będzie robić przy dwukrotnym usypianiu zwierzęcia, raz przy czipowaniu, drugi raz przy 
kastracji. 
 Nie wiem, trudno mi to wyrazić, czy to utrudnienie jest wzięte pod uwagę z tego tytułu, 
że mamy wydać mniej pieniędzy, czy mamy zrobić mniej tych wszystkich zabiegów, czy mamy 
mieć napisane, że mamy ten program, czy generalnie rzecz biorąc miasto się „sparzyło” na 
poprzednich latach, że było coś bardzo niekorzystnie? Bo jeszcze mamy tu oczywiście 
warunek, że tylko dwa zwierzęcia w roku. To też jest może dobre, żeby nikt nie przywoził 
zwierząt spoza Konina. Nie przeczę, są pewne dobre przesłanki, ale trzeba sobie zdawać sprawę 
też z tego, że niestety, jeżeli chodzi o psy, to musimy ten projekt odłożyć prawie że ad akta.  
 To wszystko jeżeli chodzi o tłumaczenie zawiłości tej zmiany i oczywiście mam „słowo 
honoru” Pana prezydenta, że ta kwota 10.000 zł kiedyś zostanie podniesiona, bo ona nie jest 
możliwa, żeby wystarczyła. Nie było to w zeszłych latach dużo więcej jak 30 do 40.000 zł, ale 
też w tym programie mamy napisane – do wysokości środków. To jeżeli zostawimy tylko 
10.000 zł, to wiadomo, że będziemy mieli ten program na 5 miesięcy, do pół roku, a później 
będziemy musieli odmawiać, co nas może posądzić społeczeństwo, że sobie z nich trochę 
kpimy. To tyle z mojej strony, jeżeli są jakieś inne pytania, to bardzo proszę.” 
 
 Radny Piotr KORYTKOWSKI Przewodniczący Komisji Infrastruktury powiedział, 
cytuję: „Przesłuchiwałem się temu co mówił Pan przewodniczący, ja chciałem tylko 
przypomnieć, że ten program jest tylko dzięki temu, że zostało to zauważone przed poprzednią 
sesją, mogliśmy tego programu w tym momencie nie mieć, mając w zamian kontener, który 
niekoniecznie chciało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które zarządza schroniskiem. 
Natomiast udało się to zadanie utrzymać w budżecie i dlatego też taka, a nie inna kwota została 
na ten program przeznaczona. Tutaj trzymam Pana prezydenta za słowo, że w przypadku kiedy 
pojawią się dalsze środki, one będą mogły być do tego zadania dołożone, tak aby to zadanie nie 
skończyło nam się rzeczywiście w 5 miesiącu funkcjonowania.  
 A co do troszeczkę innych kwot niż te, które były w ubiegłych latach. No cóż, dobrze że 
chociaż takie finansowanie jest ze strony miasta, współfinansowanie tychże działań, niż 
miałoby ich w ogóle nie być. 
 Natomiast co do psów. Myślę, że większym problemem tutaj są koty bezpańskie, nawet 
„pańskie”, wolnożyjące, które chodzą, bo sam takie dwa mam, są rzeczywiście zabezpieczone, 
wysterylizowane i nie będą robiły problemów, miotów dzikich, które mogą się pojawić. 
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Natomiast psy raczej są pod opieką właścicieli i ta skala, jeżeli chodzi o psy, jest troszeczkę 
mniej dokuczliwa w mieście.” 
 
 Radny Janusz ZAWILSKI zabierając ponownie głos powiedział, cytuję: „Jeszcze mam 
jedno pytanie do Pana kierownika, czy te umowy mamy już podpisane z tymi lecznicami na te 
kwoty, które są zaproponowane, czy dopiero będziemy je podpisywać? Bo tego też nie 
mieliśmy poprzednio.” 
 
 Odpowiadając Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Sławomir MATYSIAK 
powiedział, cytuję: „Odnośnie bazy danych o czipowanie psów, bo kotów nie czipujemy, jeżeli 
chodzi o bazę danych czipowania psów, to każda z placówek weterynaryjnych prowadzi, nie 
ma niestety centralnej bazy, nad czym wszyscy mam nadzieję bolejemy. Dobrze by było gdyby 
było, jest zapowiedź zmiany ustawy i wprowadzenia jednej, generalnej bazy. 
 Jeżeli chodzi o ilość psów i jakie są w Koninie, to możemy mówić tylko o danych 
szacunkowych, zakładając, że w mieście jest nieco ponad 15.000 gospodarstw domowych, 
szacuje się, że 20% z tych gospodarstw domowych posiada zwierzęta domowe, czyli mamy 
ponad 3.000 tych zwierząt. 
 Chcę Państwu również powiedzieć, że dotychczas program funkcjonujący, od 2014 roku 
wykonaliśmy w stosunku do tych zwierząt sterylizacji na poziomie ok. 3.000 sterylizacji. Czyli 
biorąc pod uwagę, oprócz rotacji jaka występuje, tzn. zwierzęta zdychają, nowe się rodzą, 
to oprócz tej rotacji, to wszystkie zwierzęta zostały poddane tym zabiegom.” 
 
 Radny Jarosław SIDOR zapytał, cytuję: „A według deklaracji, które składają mieszkańcy 
mający własne nieruchomości, oni składają również deklaracje, że posiadają psa. Chodzi mi 
o te deklaracje, bo to powinno być normalnie w Urzędzie Miejskim.” 
 
 Kierownik Wydziału GK odpowiedział, że te dane posiada Wydział Podatków, który 
może wykazać jakie są wpływy z podatku od posiadania psa, natomiast Wydział Gospodarki 
Komunalnej posługuje się danymi szacunkowymi. Podkreślił, że bazy danych są rozproszone, 
każda z placówek weterynaryjnych prowadzi własną.  
 
Nie było innych pytań do projektu uchwały.  
 
Komisja Praworządności projekt uchwały w przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina - zaopiniowała 
pozytywnie – 4 głosami „za”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania. 
 
 
Pkt 10 
DRUK Nr 705 i 706 
Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok (druk nr 705); 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 

(druk nr 706). 
 

 Projekty uchwał omówiła Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA oraz Olga 
SKRZYPSKA Kierownik Wydziału Budżetu. 
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 Zabierając głos radny Witold NOWAK powiedział, cytuję: „Mam jedno pytanie i jedną 
prośbę. Prosiłbym o przesłanie radnym, nie wiem czy wszyscy są zainteresowani, ale ja na 
pewno, ale myślę że wszystkim, mamy tu wspólne komisje, więc informacja przyda się dla 
członków Komisji Edukacji, poproszę o przesłanie ostatecznych kwot subwencji ogólnej, te 
które pojawiły się na stronie Ministerstwa Finansów z informacją o różnicy, jaką 
zaplanowaliśmy, a jaką otrzymamy ostatecznie z budżetu państwa. Jeśli jest to różnica na 
minus, to skąd te środki pozyskamy? 
 Druga rzecz, to pytanie – co to jest za wyrok, kolejny mamy, koszty wypłaty 
odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego, zgodnie z wykrokiem 
Sądu Rejonowego w Koninie I Wydział Cywilny na 17.352,07 zł. Poproszę o informację co to 
za postępowanie?”  
 
 Radny Jarosław SIDOR powiedział, cytuję: „Również sprawa tego wyroku, kwota 
17 352,07 zł, również chciałbym coś więcej wiedzieć na ten temat. 
 Druga rzecz, zmniejszone wydatki 11.315 zł na zadaniu – Zakup elektronicznego 
systemu konkursów w UM i w zwiększeniu planu, widzę te kwotę w postaci Doposażenie 
techniczne urzędu. Czy tutaj chodzi o to samo? Chciałbym wiedzieć o co dokładnie tutaj chodzi 
w tym systemie. 
 Kolejna rzecz, zwiększa się plan wydatków, chciałbym, nie wiem czy wszystkich to 
interesuje, ale mnie na pewno – różne rozliczenia, zwiększa się plan wydatków i tutaj jest kwota 
91.485,99 zł – rezerwa celowa oświatowa. Chciałbym się dowiedzieć na co to jest, bo często 
po prostu są wpisywane kwoty i nie wiadomo o co chodzi.  
 Kolejna rzecz, zwiększa się plan wydatków i tutaj jest ciekawa pozycja – sprzedaż 
złomu przez ZDM 62.690 zł. Chciałbym się dowiedzieć co to jest za sprzedaż złomu? Ja już 
dalej nie chcę ciągnąć tego tematu, czy to jest kabel z mostu, czy coś innego?” 
 
 Odpowiedzi udzieliła Irena BARANOWSKA Skarbnik Miasta, cytuję: „Pierwsze 
pytanie dotyczyło wyroku sądowego. To jest sprawa z 2006 roku, rzecz się miała na ulicy 
Europejskiej, był tam wypadek i samochód ciężarowy wpadł do rowu i firma wystąpiła, Pan 
Okoń, wystąpiła do miasta o odszkodowanie. Było odwołanie wniesione, sprawa była do tej 
pory i wyrok, sąd zasądził w II instancji, wyrok się uprawomocnił i trzeba zapłacić. 
W szczegółach może powiedzieć Pan Matysiak.” 
 
 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Sławomir MATYSIAK powiedział, 
cytuję: „Wydział Gospodarki Komunalnej jest spadkobiercą kwestii, która jest z 2006 roku. 
Wypadek, tak jak Pani Skarbnik powiedziała miał miejsce w 2006 roku, sprawa ciągnęła się, 
jak Państwo widzicie te „młyny sprawiedliwości dosyć długo mielą”, 12 lat, aż się w tej chwili 
zakończyła. W 2016 roku również Państwo przesuwaliście środki na zapłacenie w wyniku 
postępowań sądowych, z apelacjami. Włącznie powód wnosił o ponad 35.000 zł, ponad połowę 
z tego zostało mu zasadzone i to w 2016 roku zostało zapłacone, natomiast powód zwrócił się 
do sądu o to, żeby zwrócić mu koszty postępowania sądowego jakie poniósł. Sad uznał, że 
ponieważ wygrał w 50%, więc 50% kosztów jest po jego stronie, 50% kosztów po stronie 
miasta, zważył kto jakie koszty ma i w rozliczeniu wyszła taka kwota do zapłaty przez miasto 
i tą zapłatą kończymy to postępowanie. Niestety w tej kwocie „lwią” część stanowią odsetki, 
ale od 2006 roku tak to jest.  
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 (Radni zapytali jaka była wina?) Była koleina i biegli uznali, że w wyniku tej koleiny 
samochód uległ wypadkowi, przewrócił się, był to samochód ciężarowy.  
 Ja to z akt sprawy tylko znam, bo nie pamiętam 2006 roku.” 
 
 Kontynuując Skarbnik Miasta odpowiedziała, cytuję: „Przesunięcie środków 11.315 zł 
z działu 853 do 750 – to jest zakup programu, który umożliwi wnioskowanie o dofinansowanie 
projektów, to jest z COP, to zadanie będzie realizowane przez COP. Zakupi to Urząd, 
informatycy to zakupią, realizować to będzie COP, dotyczy to generatora do pisania wniosków. 
 Następne pytanie dotyczące zwiększenia wydatków – rezerwa celowa oświatowa 
91.485,99 zł. To są środki, które wpłynęły nam na projekty, a ponieważ projekty są realizowane 
w okresach dwuletnich, albo trzyletnich, jest to wyższa kwota. Więc ta kwota, która jest 
potrzebna planujemy w budżecie, a ta, która jest „na następny rok” dajemy do rezerwy, bo 
gdzieś muszą być te pieniądze ulokowane, więc do rezerwy oświatowej i one są 
przechowywane do następnego roku. Nie można ich wykorzystać, bo to jest dotacja celowa na 
projekty i na inne zadania wykorzystać jej nie można. A tak przekazują nam właśnie te dotacje 
i to nie pierwszy raz, cały czas jest tak. My realizujemy w okresie jednorocznym, natomiast 
środki dostajemy różnie. 
 Złom z rozbiórki, to Pan dyrektor Pająk może odpowiedzieć.” 
 
 Grzegorz PAJĄK Dyrektor Zarządu Dróg Miejski odpowiedział, cytuję: „To jest złom, 
który został sprzedany po rozbiórce kładki na ulicy Torowej. Ten obiekt był miejski w związku 
z tym teraz został usunięty i z tego tytułu w kwocie 65.000 zł w tym roku. W zeszłym roku też 
była jakaś tam kwota, także to też jest przeznaczone na nasze wydatki ZDM.” 
 
 Radny Jarosław SIDOR poprosił o dokładną informację na co przeznaczone są 
pieniądze w kwocie 11.315 zł. 
 
 Kolejno głos zabrała radna Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Ponieważ 
byłam inicjatorka tego projektu, pozwólcie, że wyjaśnię. 
 Wszyscy, którzy składają jakiejkolwiek wnioski do FIO – Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich, bądź PISOP-u, posługują się takim generatorem wniosków.  To jest formularz 
aktywny, do którego się wchodzi, nanosi się odpowiednie dane, wypełnia się ten wniosek, 
tworzy się ten wniosek, pisze się ten wniosek. To są z reguły bardzo małe wnioski, 5, 10 tysięcy. 
To rozwiązanie zostało zastosowane po raz pierwszy właśnie przez FIO, później PISOP, czyli 
inicjatywy, małe granty, realizują z tych środków.   
 To rozwiązanie jest na tyle przyjazne, że pozwala bardzo łatwo oceniać takie wnioski 
i to oceniać obiektywnie. Pozwala również rozliczać te wnioski. Wszystko dzieje się bardzo 
szybko i bardzo składnie. 
 Z tego programu korzysta już bardzo wiele samorządów, m.in. samorząd miasta 
Poznania wszystkie swoje zadania, które w sferze kultury, sportu i różnych, te zadania, które 
powierza organizacjom pozarządowym. Również przyjmuje zgłoszenia tych zadań i udziału 
w tych konkursach na takim generatorze. 
 Ten generator, ja już osobiście składałam takie trzy wnioski, z każdym rokiem jest coraz 
sprawniejszy i przede wszystkim daje natychmiast wiedzę na jakim etapie jest rozpatrywanie 
wniosku, daje wiedzę w jaki sposób wniosek został oceniony pod względem formalnym, 
merytoryczny, na bieżąco można śledzić los tego wniosku. 



11 

 Oczywiście ja w ramach swojego przedstawicielstwa w Konińskiej Radzie Działalności 
Pożytku Publicznego zgłosiłam ten projekt, tę propozycję, aby miasto zamiast ogłaszać 
poszczególne konkursy przez Wydział Sportu, Wydział Kultury, Wydział Spraw 
Obywatelskich, czyli te konkursy, które są przewidziane do realizacji przez organizacje 
pozarządowe, gdzie każdy wydział powołuje swoją komisję, swoich ekspertów, można 
powiedzieć czy obiektywnie, czy nieobiektywnie dokonuje oceny takich wniosków.  
 Chodziło o to, żeby takie oprogramowanie, czy prawo do korzystania z generatora 
wniosków kupić i ujednolicić wszystkie te zasady ich składania. 
 Poza tym, że jest to ogromne uproszczenie dla samych wnioskodawców, to jest to 
również bardzo przejrzysta informacja dla wszystkich, którzy zajmują się i oceną i weryfikacja 
tych wniosków.  
 Te pieniądze zostały zarezerwowanie nijako jeszcze z tego Funduszu Wkładów 
Własnych, który mięliśmy w projekcie ubiegłorocznym. Niecały ten fundusz został 
spożytkowany, stąd była propozycja, żeby przesunąć te środki na zakup prawa do korzystania 
z generatora wniosków. 
 Witkac, autor tego oprogramowania wystawił cenę zaskakująco wysoką. Okazuje się, 
że równolegle z tym autorem prowadzone były podobne działania i prace projektowe na 
południu Polski i stąd żeśmy się zorientowali, że program taki sam, o takich samych walorach, 
będzie można nabyć nieco taniej, z zupełnie innego źródła. W tym momencie okazał się, że to 
nie COP ma być właścicielem oprogramowania, bo to nie COP będzie przyjmował i oceniał te 
wszystkie wnioski, tylko tak jak do tej pory prezydent, jego wydziały będą ogłaszać, 
przyjmować, itd.  
 W związku z tym to zadanie zostało przesunięte do służb informatycznych, bo ten 
program, czy prawo do jego użytkowania jest niczym innym jak taką aplikacją informatyczną, 
z której Urząd Miejski będzie mógł korzystać.  
 Obawiam się, że tak jak autorzy projektów bardzo skrzętnie i chętnie z nich korzystają, 
tak nie jestem do końca przekonana, czy dotychczas przyzwyczajeni do takiego trybu w jakim 
się to odbywało, nasi szanowni urzędnicy z radością przyjmą również to rozwiązanie. Ale 
musimy iść do przodu, skoro się to spełnia wszędzie i sprawdza wszędzie, to myślę, że jest to 
zasadne, aby zrobić. Środki zostały zagwarantowane, zostały przesunięte z miejsca na miejsce.” 
 
 Radny Witold NOWAK poprosił o informację, czy to jest zakup licencji, czy to jest 
zakup jednorazowy, jak się nazywa ten generator i czy to jest kwota na rok, czy na zawsze? 
Czy kupujemy całą licencję i ile wniosków będzie obsługiwał?  
 
 Kolejno radny Marek CIEŚLAK powiedział, cytuję: „Mam pytanie, zmniejszenie planu 
wydatków – zabieramy, likwidujemy takie zadanie inwestycyjne w postaci zakupu sprzętu, 
wyposażenia gastronomicznego, kuchennego w przedszkolach i szkołach. Czy w tych 
miejscach rezygnują z tych urządzeń, czy my szukamy drastycznie środków?” 
 
 Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA odpowiedziała, że są to zakupy do 10.000 zł 
i od 1 stycznia 2018 roku zmieniły się przepisy, teraz środek trwały jest powyżej 10.000 zł. 
W budżecie były uchwalone te zadania powyżej 3.500 zł, ale do 10.000 zł. W tej chwili jest to 
przesuwane, będą te zadania realizowane tylko w zakresie wydatków bieżących, nie 
inwestycyjnych. Te same zadania są przesuwane do wydatków bieżących § 4210. 
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 Radny Janusz ZAWILSKI zapytał, czy te wszystkie zakupy są kupowane w jednym 
przetargu, czy każda szkoła sobie sama kupuje? (Padła odpowiedź, że szkoły kupują same) 
 Radny stwierdził, że przy tej ilości tego sprzętu można by było coś zyskać.  
 
 Kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ odpowiedziała, 
że w każdej szkole jest dyrektor, który w akcie powierzenia stanowiska otrzymuje w trwały 
zarząd majątek i on decyduje.   
 
 Radny Marek CIEŚLAK zapytał, czy jest to dobre i racjonalne? 
 
 Kierownik Wydziału Oświaty odpowiedziała, że w ten sposób jest łatwiej, następuje 
przesunięcie między paragrafami i łatwiej jest to zakupić. 
 Dodała, że potrzeby szkół są duże. Niepokoi duża liczba wniosków, które wpływają po 
kontrolach sanepidu i przeciwpożarowych. Są to ogromne kwoty i należałby się temu przyjrzeć, 
bo za sprawy finansowe, administrowania, organizacji, bezpieczeństwa i higienicznych 
warunków pracy nauczycieli i uczniów odpowiada organ prowadzący.     
 
 Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. 
 
Komisja Finansów 
DRUK Nr 705 - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok 
zaopiniowała pozytywnie – 7 radnych „za”, 2 „wstrzymało się” od głosowania.  
 
DRUK Nr 706 - projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Konina na lata 2018-2021 zaopiniowała pozytywnie – 6 radnych „za”, 3 „wstrzymało się” 
od głosowania.  

 
 
Pkt 11 
DRUK Nr 704 
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. 
 
 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poprosiła o przedstawienie zmian 
w statucie dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. 
 
 Zabierając głos Henryk JANASEK Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie 
powiedział, cytuję: „Zmiany, których dokonaliśmy w statucie polegają na zmianie adresów 
dwóch filii, Chorzeń i przeniesieniu filii dziecięcej z ul. Powstańców Wielkopolskich na 
ul. Dworcową 13.  Zmiana adresów filii bibliotecznych wymaga zamiany zapisów w statucie 
Miejskiej Biblioteki, tak mówi art. 13 ustawy o bibliotekach.  
 Ponadto, wykorzystując ten fakt, że zmieniamy zapisy w statucie, pozwoliliśmy sobie 
na zmianę nazwy – Wypożyczalnia zbiorów muzycznych i książki mówionej na Wypożyczalnia 
książki mówionej i zbiorów muzycznych. To nie jest proste odwrócenie szyków, ale też jest 
strategia naszych działań. Kiedyś byliśmy bardziej zainteresowani wypożyczalnią zbiorów 
muzycznych, w tej chwili jesteśmy bardziej zainteresowani, to akcentujemy, książki mówionej. 
I taka nazwa się przyjęła wśród naszych użytkowników, bo to nie są tylko czytelnicy, ale jak 
ktoś bierze na odsłuch, to jest użytkownikiem.  
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 Ponadto znowelizowane zostały tutaj i przywołane nowe przepisy dotyczące chociażby 
takich jak typowania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Przypomnę Państwu 
radnym, że Minister Kultury co jakiś czas ogłasza wykaz instytucji kultury w Polsce, na które 
chce mieć wpływ, to jest mniej więcej 270 i w mieście Koninie m.in. są trzy instytucje, które 
są w tym wykazie, gdzie minister mówi, że powołanie nowego dyrektora wymaga ogłoszenia 
konkursu z jego udziałem, to jest Muzeum, Centrum Kultury i to jest Miejska Biblioteka 
Publiczna. W związku z tym, że Minister Kultury taki zapis poczynił, ostatnio została ta 
nowelizacja wprowadzona.” 
 
Nie było uwag do projektu uchwały. 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Koninie - zaopiniowała pozytywnie – 9 głosami „za”. 
 

 
Sprawy bieżące. 
 
 Radny Piotr KORYTKOWSKI powiedział, cytuję: „Zwracam się do Pana prezydenta 
i przewodniczącego Komisji Praworządności. Ja przynajmniej zostałem zaskoczony dzisiejszą 
informacją, którą otrzymałem elektronicznie, dotyczącą zarządzenia zastępczego Wojewody 
Wielkopolskiego dotyczącego zmiany nazwy ulicy w Koninie, z ulicy Andrzeja Benesza na 
ulicę Stanisława Barańczaka.  
 Powiem tak, jestem tym zaskoczony, gdyż nie było żadnych informacji na ten temat, że 
my mamy jakiekolwiek w katalogu ulice, które są na wykazie IPNu, które powinny być 
zmienione w ramach ustawy, która została uchwalona przez Sejm.  
 Dlatego też powiem szczerze, szczególnie, że dla mnie osoba Andrzeja Benesza nie była 
osobą jakąś szczególnie kontrowersyjną, nie widziałem w tym momencie problemu. Tym 
bardziej jestem zdziwiony tym, że zamiast my zdejmować i zmieniać nazwę na taką jaką sobie 
życzymy, ktoś w sposób administracyjny, organ, w tym momencie w sposób administracyjny 
narzuca nam własna wolę, pozbawiając nas możliwości nadania nazwy takiej jaką byśmy 
chcieli. Tutaj akurat jest nazwa w żaden sposób nie kontrowersyjna, jak ma to miejsce w innych 
samorządach, bo Stanisław Barańczak jest to osoba znana, która działała na niwie kultury, 
szczególnie w okresie minionym.  
 Natomiast mam taki jakiś niesmak, że nie wykazaliśmy czujności jako samorząd. Czy 
jest możliwość podyskutowania na ten temat, tutaj na komisji? Na komisji, ponieważ Komisja 
Praworządności jest. Jeżeli będzie trzeba będziemy dyskutowali na sesji, ale skoro jesteśmy 
tutaj i nawet w dobrym czasie, to czy mógłbym usłyszeć parę słów ze strony Pana prezydenta 
i Pana przewodniczącego Komisji Praworządności?” 
 
 Kolejno głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności radny Janusz 
ZAWILSKI. Powiedział, cytuję: „Ja powiem, że też dzisiaj dopiero o czymś takim się 
dowiedziałem. Nie było żadnej dyskusji, ani najmniejszego sygnału, że coś takiego będzie.  
 Kiedyś pamiętam, dawno dość, może rok, czy może dalej, kolega Michał Kotlarski 
podnosił tę sprawę i od tego momentu na temat ulic związanych z tą ustawą nie było żadnej 
dyskusji.” 
 



14 

 Zabierając głos radny Michał KOTLARSKI powiedział, cytuję: „Ja prezydenta w tej 
sprawie pytałem prawie rok temu, może w międzyczasie to pytanie było powtarzane przez 
radnego Krystiana Majewskiego i za każdym razem dostawaliśmy odpowiedź, że w Koninie 
wszystkie ulice są zgodne, nie ma tych ulic, które są wskazane na liście IPN do zmiany. I jestem 
jeszcze bardziej zaskoczony i nie wiem jak to nazwać? Czy po prostu ktoś nie przeczytał tej 
listy, czy przeoczył to? Nie wiem, ale czuję się w tej sytuacji podwójnie niekorzystnie, bo była 
okazja, żeby to zrobić w sposób kulturalny, tak jak chcemy. Wyrażam swoje rozgoryczenie tą 
sytuacją.” 
 
 Następnie głos zabrał radny Jarosław SIDOR. Powiedział, cytuję: „Proszę Państwa, 
dostaliśmy jako radni pismo z Instytutu Historycznego w sprawie uhonorowania na Ukrainie 
banderowców, konkretnie jednego, łącznie z opuszczeniem flag do połowy. I tutaj jest sprawa, 
padło zapytanie, czy będziemy podnosić jakąś kwestię współpracy z miastem Czerniowce, 
z miastem partnerskim? Nie wiem czy będziemy, czy Państwo wiecie o czym mówię, czy coś 
w tym temacie będziemy robić?” 
 
 Radny Witold NOWAK powiedział, cytuję: „Odnosząc się do poprzedniej sprawy tylko 
słowem, rzeczywiście będziemy omawiać, dyskutować też w kwestii inicjatywy nadawania 
ulicom, placom, czy miejscom, imion, wspominania kobiet w roku 100. rocznicy przyznania 
kobietom praw wyborczych. I mieliśmy o tym mówić, czy będziemy to omawiać również. 
I dzisiaj, jak widzę taką decyzję jaką mamy od Wojewody, to sobie myślę, a dlaczego nie 
moglibyśmy rozpocząć właśnie taką decyzją, jeśli już mamy zastąpić Andrzeja Benesza, bo jest 
na wykazie, to moglibyśmy nadać imię jakiejś kobiety. I straciliśmy szansę w ten sposób, ale 
to już na marginesie, zamykając temat. 
 Rozumiem, że informacja, którą wyczytałem w mediach, dotycząca tego, że nie można 
na bulwarach postawić kontenerów to nie jest fake news Panie prezydencie? Nie jest fake news, 
to ja się w takim razie pytam, bo naprawdę różne rzeczy w tym ostatnim, czasie mnie 
szokowały, ale ta po prostu „powaliła mnie na ziemię”. Byłem na tym spotkaniu, na którym 
była prezentowana ta koncepcja. Odpowiedzcie mi Państwo, albo po prostu „zrzućcie na to 
zasłonę milczenia”, jak można przystępować do realizacji, wyłaniać wykonawcę, nie wiedzą 
czy można coś zrobić? Ja po prostu jestem zaszokowany, różne rzeczy mnie w tej kadencji 
może mniej lub bardziej szokowały, natomiast ta mnie „powaliła na ziemię”. To znaczy – 
wydaliśmy pieniądze nie wiedząc, czy my możemy to zrobić? Mnie się to w głowie nie mieści, 
ja nie wiem. Ma Pan prezydent urzędników, jest Wydział Architektury, to wiedzą to, czy nie 
wiedzą? Ja po prostu nie wiem, są inne wydziały. Ja nie chce mówić jak to powinno być 
robione, bo być może są jakieś sposoby zarządzania, którymi Państwo funkcjonujecie 
w urzędzie, ale ta rzecz nie mieści mi się w głowie.” 
 
 Radny Michał KOTLARSKI dodał, cytuję: „Kontynuując ten temat, jak dla mnie to jest 
właściwie podwójna niekompetencja, bo po pierwsze niekompetencja urzędników, że nie 
wpisali w warunki konkursu, że projekt musi być zgodny z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego i tak naprawdę to jest pierwsza sprawa. Natomiast druga, to 
nie wyobrażam sobie jak projektant mógł przystąpić do takiego projektu i nie zbadać planu 
zagospodarowania i warunków zabudowy w tym rejonie.  
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 Jestem tak samo jak radny Witold Nowak po prostu porażony i mam wrażenie, że to 
20.000 zł po prostu poszło w błoto i należy się zastanowić kto powinien te pieniądze oddać, bo 
to jest w czystej formie po prostu niegospodarność, taka jest moja konkluzja.” 
 
 Radny Jarosław SIDOR powiedział, cytuję: „Pieniędzy w błoto to w tym mieście jest 
wyrzucanych bardzo dużo i od dawna. I to jest Panie prezydencie kolejny przykład 
niekompetencji. Najpierw się ogłasza konkurs gdzie wygrywa projektant, który spieprz… 
bulwary, spieprz… kibel, będę w ten sposób mówił i teraz coś co w ogóle nie powinno być tam 
zaprojektowane, bo nie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. Więcej, my 
już przeznaczamy na to pieniądze w kwocie 250.000 zł i 19.000 zł na projekt, który 
prawdopodobnie ta osoba otrzymała.  
 I mam pytanie, on wykonał swoje zadanie, kto odda w tej chwili te pieniądze, kto 
popełnił błąd? Bo gdyby tutaj przytoczyć ustawę, o ile się nie mylę z 1921 roku z maja, to 
wtedy konsekwencje za błędy ponosiłby urzędnik, a w tej chwil na kogo zrzuci się tą 
odpowiedzialność? Konkretne pytania i proszę o odpowiedź.” 
 
 Zabierając głos Z-ca prezydenta Sebastian ŁUKASZEWSKI odpowiedział, cytuję: 
„Tak kolejno idąc. Ulica Andrzeja Benesza była konsultowana z IPNem, czekaliśmy miesiąc 
na odpowiedź z IPN. Najwyraźniej osoba Benesza jest na tyle skomplikowaną osobą 
i niejednoznaczną, że nie otrzymaliśmy w terminie odpowiedzi, czekaliśmy dłużej. 
Ale o szczegółach może poproszę, żeby kierownik Smogór wypowiedział się. To nie jest tak, 
że my przeoczyliśmy, czy nie zdawaliśmy sobie sprawy, że osoba może być dwuznacznie 
postrzegana, chcieliśmy mieć tę wątpliwość całkowicie rozwianą. 
 To nie jest tak, że my wprowadzamy Państwa radnych w błąd, tylko występujemy 
do właściwej jednostki.” 
 
 Kierownik Wydziału Geodezji i Katastru Paweł SMOGÓR powiedział, cytuję: 
„Szanowni Państwo, również jesteśmy zaskoczeni tym zarządzeniem zastępczym. Również 
w czerwcu 2017 roku wystąpiliśmy z prośbą o opinię w sprawie Andrzeja Benesza i w sprawie 
ulicy Włodzimierza Trzebiatowskiego. Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi w tej sprawie, ulice 
te nie były na liście IPN do zmiany, na wykazie do zmiany, w związku z tym nie 
proponowaliśmy Radzie podjęcia uchwały o zmianie nazwy ulicy. 
 Sam Wojewoda z urzędu i z mocy ustawy wystąpił o opinię do IPN w tej sprawie. I tutaj 
IPN nie wydał od razu tej opinii. Generalnie zgodnie z ustawą w ciągu miesiąca IPN powinien 
wydać taką opinię, tylko w sprawach szczególnie skomplikowanych miał termin dwóch 
miesięcy. Instytut Pamięci Narodowej traktował sprawę tej ulicy jako szczególnie 
skompilowaną, bo wydał w dłuższym czasie. Ponieważ decyzja była negatywna, Wojewoda 
wydał zarządzenie zastępcze. 
 Generalnie nie budzi zastrzeżeń osoba Stanisława Barańczaka, w związku z tym nie 
jestem pewien czy należałoby podejmować jakieś czynności? 
 Wojewoda w żaden sposób nie poinformował nas o swoich działaniach, ani nie 
konsultował tej nazwy.” 
 
 Radny Piotr KORYTKOWSKI dodał, cytuję: „Moim zdaniem wątpliwości budzi 
działalność IPNu, wątpliwości budzi działanie Wojewody, bo tak się nie robi. Ja rozumiem to 
narzędzie, które jest uchwalone przez Sejm, ale nie może być tak, że my, organ który jest 



16 

wybrany przez mieszkańców, jesteśmy pozbawiani możliwości nadawania nazwy. Tak jak Pan 
prezydent powiedział, wykazaliśmy pewne działanie związane z rozwianiem wątpliwości 
dotyczących nazwy ulicy Andrzeja Benesza. To jest bagatelizowanie zapytań, które wysyłane 
są przez samorząd, przez instytucję, która powinna odpowiedzieć. Skoro wykonujemy działania 
w tym kierunku, aby działać zgodnie z prawem, które zostało ustalone przez Sejm w postaci tej 
ustawy dekomunizacyjnej place, ulice i wszystko to, co wiąże się z komunizmem, to w takim 
układzie szanowni Państwo jakie narzędzie ma Rada? Otóż moim zdaniem narzędzie ma takie, 
że nie z tego powodu, że Barańczak jest kontrowersyjny, tylko z tego powodu, żeby pokazać, 
że my dbamy o to, to my zmieńmy tą nazwę na taką jaką my będziemy chcieli, jaką sobie 
ustalimy, bo mamy takie prawo. To nie jest tak, że jest „zabetonowana” ta nazwa Barańczaka 
na stałe.” 
 
 Kierownik Paweł SMOGÓR odpowiedział, że nie ma takiego prawa, zostało wydane 
zarządzenie zastępcze. Zarządzenie jest obowiązujące od chwili opublikowania, można się 
od niego odwołać.   
 
 Radny Piotr KORYTKOWSKI odpowiedział, cytuję: „Panie Kierowniku to prawo 
jeszcze nie obowiązuje, dlatego też mając na uwadze to co podjął Wojewoda, wyprzedźmy ten 
krok i uchwalmy nazwę inną, zastępując nazwę Andrzeja Benesza nazwą taką, która my sobie 
wymyślimy.  
 I to co powiedział radny Nowak, jesteśmy przed całym przedsięwzięciem związanym 
z tym, aby tutaj zostały zauważone w tym mieście kobiety. Dlaczego rzeczywiście nie zamienić 
nazwy Andrzeja Benesza na jedną z kobiet, która powinna i może być uhonorowana przez Radę 
Miasta Konina.  
 To jest moja propozycja i nie godzę się na takie coś, aby w sposób autorytarny każda 
instytucja jaka została powołana przez aktualnie rządzących, w postaci IPNu i powołane prawo 
działało przeciwko mieszkańcom. Mamy takie narzędzia, którymi możemy też działać i apeluję 
do Rady, aby to też nastąpiło.” 
 
 Z-ca prezydenta Sebastian ŁUKASZEWSKI zaproponował, aby poczekać do sesji. 
Zostanie wypracowana opinia prawna i Prezydent Miasta Konina zastanowi się jakie kroki 
prawne można podjąć. 
 
Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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