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Protokół Nr 44/2018 Komisji Finansów 
Protokół Nr 51/2018 Komisji Infrastruktury 

Protokół Nr 50/2018 Komisji Edukacji Kultury i Spor tu 
Protokół Nr 51/2018 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 47/2018 Komisji Praworządności 
 

ze wspólnego posiedzenia 
które odbyło się w dniu 19 września 2018 roku 

________________________________ 
 

w sali sesyjnej w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6. 
 
Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15.30. 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 
 
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 

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

 
 Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli przewodniczący Komisji Finansów 
Tadeusz WOJDYŃSKI, przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, 
wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystian MAJEWSKI, 
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 
LVI Sesji Rady Miasta Konina. 

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI powiedział, cytuję: 
„Przedmiotem posiedzenia komisji jest omówienie materiałów sesyjnych na sesje która się 
odbędzie 24 września 2018 roku.  
 
 
Pkt 5 – DRUKI Nr 821 i 822 
Projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: 

a) „Questions for Europe? – Answers from Europe!”(„Pytania do Europy? – 
Odpowiedzi z Europy!”) w ramach Programu Erasmus+ (druk nr 821); 

b) „B ądźmy w kontakcie – rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej” („Be in tou ch - developing language 
skills and professional qualifications for school staff” w ramach Programu 
Erasmus+ (druk nr 822). 
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 Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI powiedział, cytuję: 
„Poproszę Panią Miłosz-Michalkiewicz, kierownika Wydziału Oświaty o krótkie omówienie 
tych projektów.” 
 
 Głos zabrała kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, 
cytuję: „Wydział Oświaty kieruje dwa projekty uchwał. Pierwszy projekt napisany jest 
w języku angielskim, ponieważ takie było życzenie agencji. Pytania do Europy odpowiedź 
z Europy. Ten projekt realizować będzie I LO. Dotyczy on szerokiej wymiany nauczycieli jak 
i uczniów i oczywiście, jak te projekty językowe, celem jest podniesieniem kompetencji 
językowych, przejęcie dobrych praktyk, współpraca kulturowa, gospodarcza, turystyczna itd.  

Drugi projekt natomiast, to też jest Erazmus+. Ten projekt jest w języku polskim. 
W nawiasie jest tylko napisane, jak on oryginalnie brzmi. Ten z kolei będzie miał na celu 
rozwijania kompetencji językowych kadry i prowadzony będzie przez Szkołę Podstawowa 
nr 15. Chcę tylko powiedzieć, że budżety są już ustalone, podpisane są. Państwo 
w uzasadnieniu otrzymali, jaki czas realizacji. Kolejne projekty, które podnoszą standardy 
kształcenia w konińskich szkołach, a więc bardzo proszę o przyjęcie tych projektów.”     
 
 Radni nie mieli pytań do projektów uchwał. 
 
DRUK Nr 821 – 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie - 9 radnych „za”. 
 
DRUK Nr 822 – 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie - 9 radnych „za”. 
 
 
Pkt 6  
DRUK Nr 820 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych 
dotyczących organizowania i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła 
Zielonoświątkowego Zbór „Chrystus dla Wszystkich” w Koninie. 
 

Głos zabrała kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, 
cytuję: „Wójt gminy Skulsk poprosił o zawarcie porozumienia międzygminnego w celu 
zorganizowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego, a żeby nastąpiło porozumienie 
między gminami musi być podjęta stosowna uchwała. Jeżeli to następuje między szkołami, to 
wystarczy tylko porozumienie między szkołami, natomiast jeśli chodzi o gminne, musi to być 
w formie uchwały, dlatego taki projekt uchwały przedstawiamy. Zaznaczam, że będzie to 
pozaszkolny punkt katechetyczny i mieścił się będzie w Szkole Podstawowej nr 3. 
Przygotowane jest już stosowne porozumienie po zatwierdzeniu tej uchwały. Rozliczanie 
z Kościołem Zielonoświątkowym będzie następowało dwa razy do roku po półroczach. 
Pierwsze teraz rozliczenie nastąpi 15 grudnia. Jest to jedna z form realizacji nauczenia religii 
innych wyznań. Jak zapewne Państwo radni pamiętają, w 2014 roku zostało to uporządkowane, 
żeby żadna mniejszość religijna, inne wyznanie nie pozostawało poza, nastąpiło poprawienie 
rozporządzenia, wtedy takie głośne było, że nawet religia dla jednego ucznia, a tu jest jedna 
z form organizacji.”  
 
 Głos zabrał radny Jan MAJDZIŃSKI, cytuję: „Ja się zapoznałem z tym projektem 
uchwały jak i z uzasadnieniem. Nie chciałbym tu wkraczać w kompetencje Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu, natomiast odniosłem takie wrażenie, jakby ten projekt był nie kompletny 
z tego względu, że nie mamy rozeznania, kto jest właściwie tutaj inicjatorem podpisania tego 
porozumienia i jaka liczebność jest tych uczniów, w sprawie której mamy podejmować 
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uchwałę. Czy w tej sprawie było jakieś rozeznanie poczynione? Jak duża liczebność tych 
uczniów jest? Czy podjęta uchwała nie będzie martwą uchwałą. Dziękuję za uwagę.” 
 
 Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Dziękuję Panu radnemu Janowi, 
bo faktycznie też chciałem o to zapytać. Jaka jest faktyczna liczba mieszkańców Konina, pytam 
rodziców dzieci, które wyraziły chęć podjęcia nauczania religii właśnie w tej formie?”  
 

Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Nauka religii jest określona 
w prawie oświatowym bardzo precyzyjnie. Jak Państwo wiecie, to porozumienie dotyczy 
konkretnie konkretnego kościoła, natomiast zwrócili się do nas przez pastora rodzice, którzy 
chcą, ponieważ jest to kościół zarejestrowany, spełnia wszystkie wymogi. Chcą, aby dziecko 
uczęszczało na lekcje religii, czyli te deklaracje zostały złożone przez szkołę. Jak Państwo 
widzicie, są również osoby w innej gminie, które chcą z takiej możliwości skorzystać. 
W momencie, kiedy zostanie podpisane porozumienie, formalnie zostanie w szkole 
wyznaczona, bo to jest jedna szkoła. Ja mogę Państwu powiedzieć, że organizowałem, kiedyś 
akurat jeżeli chodzi o Kościół Ewangelicko-Reformowany lekcje religii dla trzech szkół 
naszego miasta i wszystkie inne szczegóły, prowadzenie dziennika, złożenie deklaracji, 
wypełnienie dokumentów, które kończą się tym, że na świadectwie jest podstawa wpisania 
oceny, są spełnione w innych dokumentach. To nie jest tak, że porozumienie. Porozumienie 
jest tym elementem, że albo możemy je zawrzeć i ta lekcja religii będzie uczona u nas jako 
międzyszkolna i międzygminnie, czyli inny samorząd złoży się na konkretne przydzielone 
godziny i to jest jak gdyby warunek pierwszy. A warunek drugi, który jest w momencie 
podpisania umowy, to spełnia to dyrektor danej placówki, który zapewnia i sprawuje nadzór 
nad tą lekcją religii. Natomiast nie ma w wykazie porozumienia imiennego, bo jak Państwo 
wiecie mamy wolność wyznania i nie jesteśmy w stanie w dokumencie tego typu określić. 
W momencie, kiedy mamy porozumienie wyznaczony dyrektor szkoły będzie posiadał 
deklarację rodzica, będzie organizował lekcje religii w formie zajęć, zazwyczaj są to zajęcia 
poza planem lekcji. W Kościołach Ewangelickich są to często sobotnie szkółki, ale nad tymi 
zajęciami sprawuje nadzór dyrektor. Czyli jest realizowany program, który jest wpisany 
w rejestr programów Ministra Edukacji Narodowej. Obowiązuje sprawozdawczość, tak jak 
normalnie na lekcji, są oceny i na końcu jest stosowny dokument, który daje podstawę uchwały 
rady pedagogicznej o klasyfikowaniu i ocena z tych lekcji religii pojawia się na świadectwie. 
Natomiast jak Państwo wiecie na świadectwie jest ocena religia/etyka. Natomiast nie ma 
nigdzie jaka to była religia, w jakim wyznaniu. Jeszcze raz powtórzę, trochę to porozumienie 
jest późno, bo tak naprawdę ono powinno być do nas złożone zapotrzebowanie w lipcu.”  
 

Głos zabrał radny Jan MAJDZIŃSKI, cytuję: „Ja uzyskałem odpowiedź już daleko 
idącą w sprawie, o którą nie pytałem. Mnie chodzi o to, czy istnieje ustawowy wymóg ilości 
osób, dla których organizuje się tego rodzaju zajęcia.”  

Głos zabrała Kierownik Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję: „Jeden może 
być.”                  

 
Radny Jan MAJDZIŃSKI, cytuję: „Dlatego o to pytam, bo nie wiedziałem.”  

 
Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Panie radny powiem tak, często 

jest też tak, że uczeń w trakcie może zrezygnować i może się okazać, że to porozumienie stanie 
się martwe, jeżeli on podejmuje decyzję, że rezygnuje, bo też takie sytuacje są. Natomiast ja 
myślę, że w tej chwili przynajmniej tę naukę religii, którą mamy, a mamy naukę religii jeżeli 
chodzi o Kościół Ewangelicko-Reformowany, Ewangelicko-Augsburski i mamy tutaj Kościół 
Zielonoświątkowy. To są takie trzy jak gdyby ośrodki, które są u nas realizowane, zgodnie 
z prawem oświatowym i wszystkimi innymi wymogami, które są. Te oceny tak 
uprawomocnione i będą na świadectwie.”  
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Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Pani prezydencie czy w związku z tym 
mamy tego jednego ucznia zamieszkałego w Koninie czy niekoniecznie w Koninie?” 
 
      Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „To znaczy, żeby ta nauka 
lekcji religii była organizowana w Koninie, to znaczy, że jest co najmniej jeden uczeń, który 
jest w naszej szkole. Inaczej byśmy się tego nie podejmowali. Natomiast w tej chwili jest 
możliwość w ramach tego porozumienia zrobić grupę międzygminną, ale jest uczeń.”  
 

Kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję: „My listę 
już mamy Panie prezydencie, jest 14 uczniów zielonoświątkowych. Jest 6 uczniów konińskich 
i 8 z okolicznych gmin. A pastor Kościoła Zielonoświątkowego argumentował to tym, że to 
miejsce, ta świątynia znajduje się w Koninie i oni by chcieli w Koninie te lekcje prowadzić, 
bo tam jest dziecko z Kramska, z Anielewa. Chcą po prostu tu, gdzie mają świątynię, czyli 
w Koninie i stąd ta uchwała.”     
 
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie - 8 radnych „za”, 
1 radny „przeciw”.  
 
 
Pkt 7  
Rozpatrzenie: 

a) informacji z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2018 roku;  
b) Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Konina za 

I półrocze 2018 roku. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Nie będziemy 
informacji omawiać, bo wszyscy mieli przekazane drogą elektroniczną. Przejdziemy do pytań.” 
 

Radni nie mieli pytań do informacji.  
 

Komisja Finansów materiały przyjęła informacyjnie.  
 
 
Pkt 8  
Informacja z realizacji Uchwały Nr 635 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku 
w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2017. 
 

Informacja została doręczona Państwu radnym. 
 

Radni nie mieli pytań do informacji.  
 

Komisja Finansów przyjęła informację. 
 
 
Pkt 9  
DRUKI Nr 832 i 833 
Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok (druk nr 832); 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 

(druk nr 833). 
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Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez Zastępcę Skarbnika miasta 
Konina Kazimierza LEBIODĘ.  
 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „WPF, to jest 
konsekwencja zmian w budżecie miasta, które były proponowane głównie dlatego nie ma sensu 
jeszcze raz tego czytać.”  
 

Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Mam pytanie związane z tym, z jakiego 
powodu zmniejszamy plan wydatków na zadanie wydatki inwestycyjne 465 tys. zł plac zabaw 
dla dzieci projekt z KBO. Z czym jest związana rezygnacją z tego projektu?”     
 

Zastępca Skarbnika miasta Konina Kazimierz LEBIODA, cytuję: „To są środki 
zmniejszone w tym roku, natomiast przechodzą do budżetu roku 2019, czyli do WPF-u. Ten 
projekt będzie realizowany.”  
 
Radni nie mieli innych pytań do projektów.  
 
DRUK Nr 832 

Komisja Finansów zaopiniowała pozytywnie 4 radnych „za”, 1 radny „wstrzymał się” 
od głosowania. 
 
DRUK Nr 833  

Komisja Finansów zaopiniowała pozytywnie 4 radnych „za”, 1 radny „wstrzymał się” 
od głosowania. 
 
 
Pkt 10  
DRUK Nr 823 
 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 
roku 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: „Tak jak z reguły się to dzieje, ale teraz też mamy inne okoliczności, 
ponieważ zmienia nam się wraz z ustawą kwota, o której będziemy mówili, ale przy okazji jest 
to również czas na to, żeby przeanalizować dotychczasowe wydatki i dostosować je do potrzeb, 
jakie są, co PEFRON robi to od lat i to robi tak dobrze, że po prostu mamy te środki, które są 
na PEFRON-ie jak najlepiej wykorzystane. W związku z tym Panie przewodniczący, bardzo 
proszę Panią dyrektor MOPR-u o to, aby nam przedstawiła uzasadnienie, czego dotyczy ten 
projekt uchwały.”     
 

Głos zabrała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Anna 
KWAŚNIEWSKA, cytuję: „26 czerwca tego roku zostało zmienione rozporządzenie Rady 
Ministrów na podstawie którego przyznawane są środki powiatom na rehabilitację zawodową 
i społeczną. Zmiana główna, to jest taka, że począwszy od tego roku, po wielu latach wzrasta 
kwota na jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej. Sukcesywnie są podane kwoty 
w tej zmianie łącznie do 2020 roku. Otrzymaliśmy w tym roku na ten cel kwotę 76.200 zł 
i ta kwota właśnie jest rozdysponowana według uczestników na cztery warsztaty terapii 
zajęciowej. Też przy tej okazji są takie dodatkowe kosmetyczne zmiany, wynikające z tego, 
że np. osoba korzystająca ze wsparcia opiekuna nie uczęszczała do pracy z powodu choroby, 
te środki są przeniesione na środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Jest to miejsce 
w zadaniach, gdzie są potrzeby ciągle ogromne. Z naszej strony zaprosiliśmy uczestników 
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warsztatów terapii zajęciowej na wtorek na sztukę wystawioną przez Młodzieżowy Dom 
Kultury dla rodzin zastępczych, która będzie tak jak Państwo otrzymali zaproszenie 
w Oskardzie o godz. 11.00. Tą możliwość mieliśmy, żeby z naszej strony, pracowników 
MOPR-u zrobić tą przyjemność i te osoby zostały również zaproszone. To jest tyle odnośnie 
tej uchwały.”  
 
      Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Ponieważ mówimy o środkach 
PEFRON-u chcę Państwu też powiedzieć, że pojawił się nowy program. I to jest taki program 
PEFRON-owski, który wypełnia pewną lukę, on się nazywa 25+. Jak Państwo wiecie, są 
absolwenci czy ORW, czy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którzy ze względu 
na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć ani w WTZ, ani w środowiskowych świetlicach. 
Analizowaliśmy absolwentów tegorocznych, bo ten program rusza w tym roku. Ale chciałbym, 
żeby Państwo radni też o tym wiedzieli, bo chcemy bardzo szeroko iść z tą informacją, przede 
wszystkim do tych rodziców, których dzieci wypadają z systemu edukacji. 25 lat, to jest ten 
górny pułap nauki albo w ORW-ie albo w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. 
Ci młodzi ludzie ze względu na stan zdrowia nie mogli funkcjonować ani w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej ani Środowiskowych Domach Samopomocy, a mogą dzisiaj powstawać 
ośrodki, które będą przeznaczone w ramach środków PEFRON-owskich dla właśnie takich 
osób. I to jest myślę pewne zadanie już na następny rok budżetowy. Dzisiaj nie mamy w mieście 
Koninie absolwenta ORW czy absolwenta Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 
który spełniałby te wymogi, bo jest w domu i nikt go nie chcę, ale może się okazać, 
że w przyszłości tacy absolwenci będą i warto, żeby o tym programie wiedzieć. Jest to program 
na dwa lata i chciałbym, żebyście Państwo o ty słyszeli. Dziękuję.”        

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. 
 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie – 8 radnych „za”. 
 
 
Pkt 11  
DRUK Nr 816  
Projekt uchwały w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Konina projektu 
uchwały Rady Miasta Konina ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urz ądzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, 
standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane.   
 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Poproszę Panią 
Małgorzatę Sztubę, kierownika Wydziału Urbanistyki i Architektury, żeby wyjaśniła nam, 
o co tu chodzi.”  
 

Głos zabrała Kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury Małgorzata SZTUBA, 
cytuję: „To jest uchwała w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu kolejnej uchwały 
w sprawie ustalenia zasad. Procedura jest też taka sama prawie, troszeczkę okrojona, trochę 
uproszczona, ale podobna. W związku z ustawą, która wprowadziła wiele zmian związanych 
z wzmocnieniem narzędzi krajobrazu, dała możliwość radzie miasta do podjęcia uchwały 
w sprawie ustalenia, zasad warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, także wskazania gabarytów, standardów 
i materiałów, jakie mają być wykonane. Jest procedura w ustawie o planowaniu 
zagospodarowaniu przestrzennym, która mówi, jak należy ją przeprowadzić. Najpierw Państwo 
radni rozważą projekt uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania takiego projektu, 
czyli rozpoczęcie prac nad projektem uchwały. Ja chciałam prosić, bo Państwo chyba wszyscy 
wiecie, były różne z Państwa strony głosy, dlaczego taka uchwała ma być przygotowana, więc 
myślę, że nie ma co argumentować. Jest potrzeba, są różne głosy, mogą być pozytywne 
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i negatywne. Nie ma chyba jeszcze wypracowanego orzecznictwa na 11 uchwał, które były 
podjęte przez różne rady, 3 zostały stwierdzone nieważność, a w kolejnych 7 zostały orzeczenia 
rozstrzygnięcia wojewody znajdując różne błędy i uchybienia. Liczyliśmy na to że przed nami 
będzie Poznań, który by też sprawdzał tą swoją uchwałę. Jest już po podjęciu tej uchwały 
przystępieniowej, jeszcze nie uchwalił warunków i zasad sytuowania obiektów małej 
architektury, ale jest daleko posunięty i myślę, że idąc ich śladem uda nam się wypracować 
uchwałę w stosunku do której nie będzie za dużo wątpliwości i zastrzeżeń. Chciałam tylko 
prosić Państwa w imieniu Pana prezydenta o autopoprawkę w § 1 wydaje mi się zasadniejsze, 
żeby było przystępuje się do przygotowania projektu uchwały niż Prezydenta Miasta Konina 
przygotowania projektu uchwały, bo potem § 2 mówi, komu te zadania się powierza, więc jeśli 
można by było prosić taką autopoprawkę, to bardzo bym prosiła w imieniu prezydenta. A teraz 
nie wystarczy jak na komisji Państwo przyjmiecie, bo wszystkie są komisję? Myślę, że jest to 
bardziej logiczne i ładniej brzmi. Czyli jak Państwo podejmiecie taką uchwałę w poniedziałek, 
to przystąpimy do pracy.”   
 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Chciałem wyrazić satysfakcję, ale to też 
nie jest najlepsze słowo, bo tyle lat temu już o tym mówiliśmy i dopiero teraz przystępujemy 
do sporządzenia, ale cieszę się, że jest.” 
 

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury zaopiniowały pozytywnie 11 głosami 
„za”. 
 
 
Pkt 12  
DRUK Nr 819 
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich 
przebiegu. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Projekt został 
Państwu doręczony. Czy są pytania?”  
 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. 
 

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury – zaopiniowały pozytywnie 10 głosami 
„za”. 
 
 
Pkt 13  
DRUK Nr 825 
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie miasta Konina. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Chciałbym się 
zapytać Pani dyrektor, jakie są różnice między tamtym regulaminem a tym? Czy są jakieś 
zasadnicze, czy nie ma?”  
 

Głos zabrała Dyrektor Techniczny PWiK Urszula MAŁEK, cytuję: „Różnice są bardzo 
minimalne. Zapisy regulaminu trzeba było dostosować do nowej ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu wody i o zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Przede wszystkim chodziło o to, 
że zapisy, które są w ustawie, nie powinny być powielane w regulaminie, bo regulamin i ustawa 
to jest jeden element.” 
 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. 
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Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury – zaopiniowały pozytywnie 13 głosami 

„za”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania. 
 
 
Pkt 14 
DRUK Nr 824 
Projekty uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, 
których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Konin, warunków i zasad 
korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Ten projekt 
uchwały też Państwu został dostarczony, mieli Państwo możliwość zapoznania się z tym 
projektem uchwały. Czy ktoś ma pytania?” 
 
 Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Pojawiło się 8 przystanków, ja rozumiem, 
że ze względu na projekt K OSI my musimy wyłączyć je z opłat. Moje pytanie jest, jaki sposób 
myślenia przyświeca instytucji zarządzającej, że my nie możemy pobierać opłat za to, 
że autobus się zatrzymuje przy przystanku na naszej drodze, bo przecież on nie wjeżdża na 
przystanek. My zmodernizowaliśmy w ramach projektu obiekt małej architektury, jakim jest 
przystanek. Nie pobieraliśmy opłat od ludzi, którzy tam siedzą. Pobieramy opłaty od 
autobusów, od firm prywatnych, którzy zatrzymują się na naszej ulicy, a że tam stoi przystanek, 
no to stoi. Nie mogę tego pojąć, rzeczywiście jest taka wytyczna, że jak już przystanki 
sfinansowane są ze środków unijnych, to teraz przez 5 lat, oczywiście były już zapytania o te 
reklamy, bo ładne są przystanki, bo mają te powierzchnie reklamowe, też przez 5 lat miasto nie 
może zarabiać. Jest kupiony przystanek z środków unijnych, nie zarabiamy na tym przez 5 lat, 
nie zarabialiśmy na Bulwarze i spraw jest czysta. Natomiast nie mogę zrozumieć, dlaczego 
zatrzymujący się obok przystanku autobus, któremu wprowadziliśmy opłatę teraz ma nie 
płacić?”  
 

Głos zabrał zastępca prezydenta Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: „To jest pytanie 
do Komisji Europejskiej, dlaczego takie warunki daje. Dostosowujemy się. Oczywiście 
moglibyśmy tą opłatę, ale byśmy musieli lukę finansową liczyć i każdy grosz, który wpłynie 
musielibyśmy oddawać i korygować projekt unijny, a te korekty byłyby bardziej kosztowne niż 
zrezygnowanie z tej opłaty, więc wszystkie miasta robią dokładnie tak jak my, czyli 
rezygnujemy na okres 5 lat z tej opłaty.”       
 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „To jest podobnie 
jak przy autostradach.”  
 

Radni nie mieli innych pytań do projektu uchwały.  
 

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury – zaopiniowały pozytywnie 12 głosami 
„za”. 
 
 
Pkt 15 
DRUK Nr 834 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym 
transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Konin ie Sp. 
z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 
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Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Mam pytanie, czy 
są istotne różnice w stosunku do poprzedniej uchwały?”  
 

Głos zabrała Karolina MINTA Wydział Gospodarki Komunalnej, cytuję: „W tej chwili 
nie jest zmiana uchwały dlatego, że były wcześniej już zmiany uchwał i byłaby to już kolejna 
dlatego jest jakby tekst jednolity uchwały. Ona też jest podyktowana projektem K OSI 
w ramach projektu, było zadanie wprowadzenie wspólnego biletu PKS MZK i tutaj ta uchwał 
to reguluje. Został ten punkt dopisany w zakresie tego wspólnego biletu, natomiast 
w pozostałym zakresie pozostaje tak jak poprzednia uchwała.”  
 
 Radny Witold NOWAK, cytuję: „Mam tu dwa pytania. Pierwsze formalnie tutaj 
ustalamy opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, 
świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o., natomiast w uchwale 
zapisujemy rzeczy, które dotyczą innej spółki PKS-u. Czy to jest tak już uzgodnione z radcą 
prawnym, czy to jest poprawnie i tak powinno być? 

Natomiast drugie pytanie, to jest o integrację tego biletu. Czy ja dobrze to rozumiem, 
to znaczy bilet miesięczny i jednocześnie pytanie do Pani i do Pana prezesa, czy to rzeczywiście 
w innych samorządach, skoro dzisiaj się już powołujemy na te inne samorządy, też tak jest, 
że jeśli integrujemy bilet np. dwóch firm, czy dwóch spółek, to ta integracja polega na tym, 
że osoba jeśli dobrze rozumiem, ale po to jest komisja, żeby pytać, że osoba chcąc jeździć 
i PKS-em i MZK ta integracja polega na tym, że ta osoba kupuje bilet i jednej i drugiej firmy. 
Do tej pory chyba też tak mogła zrobić, że sobie kupi dwa bilety. A teraz będzie miała to na 
jednym kartoniku, ale cena jest ta sama. Na czym ta integracja tego biletu w takim razie polega? 
Właśnie nie do końca to rozumiem dlatego poproszę o pomoc.”  
 

Głos zabrał Prezes zarządu PKS Dariusz ANDRZEJEWSKI, cytuję: „Integracja tego 
biletu, o którym tutaj Pan radny Nowak wspomniał w zasadzie część już tej integracji odbywa 
się, ponieważ ten bilet miesięczny można nabywać od jakiegoś czasu, kilkunastu miesięcy 
wstecz i widzimy, że zainteresowanie tym biletem rośnie w zasadzie z miesiąca na miesiąc i tak 
technicznie mówiąc to odbywa się ten zakup w PKS-ie w kasach biletowych u nas. Rozliczany 
jest między nami, między dwoma spółkami i pasażer kupuje jeden bilet fizycznie, z którego 
może korzystać i z przejazdów MZK i z przejazdów w PKS-ie. Jest honorowany przez obydwie 
firmy. My się rozliczamy. I taka jest myślę główna zaleta tego rozwiązania, że pasażer nie musi 
stać w dwóch miejscach. Jest jeszcze jedna zaleta tego rozwiązania, oczywiście taka wymierna 
finansowa dla danego pasażera, który zakupi bilet wspólny, czyli on jest tańszy. Łącząc bilet 
jednej i drugiej firmy dajemy jakby wspólnie tutaj upust cenowy i ten jeden bilet kupiony jest 
tańszy.”   
 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Czy nie lepiej jak już mamy takie projekty, 
regulaminy itd. zrobić po prostu jeden koniński bilet transportu publicznego. Czy muszą jeszcze 
cały czas funkcjonować dwie spółki w rozumieniu, ja nie mówię, żeby je łączyć, ale dla 
pasażera, w nazwie, żeby było czytelne, żeby to był jeden bilet transportu zbiorowego. Nazwę 
można wymyśleć i każdy może mieć innych pomysł np. Koniński bilet transportu zbiorowego 
czy publicznego. Czy nie można od razu zrobić, a teraz będziemy tak co chwilę dokładać, 
najpierw jeden dołożymy, potem drugi, potem będziemy zmieniać te regulaminy? Może raz 
wymyśleć po prostu jak już kończymy projekt K OSI, mamy przystanki, mamy dwie spółki 
i już wiemy, że można, to może jeden zróbmy bilet w tym mieście i tak załatwmy sprawę.”              
 

Głos zabrał Prezes zarządu PKS Dariusz ANDRZEJEWSKI, cytuję: „Jeżeli mogę, 
to myślę, że jest to jakaś ciekawa koncepcja, którą warto rozważyć, rzeczywiście. Natomiast 
problem trzeba dokładnie zgłębić, ponieważ jeżeli chodzi o MZK, to wszelkie ulgi i taryfy są 
przyjmowane przez Państwa radnych, natomiast jeżeli chodzi o cenniki, które występują 
w spółce PKS podejmowane są przez zarząd spółki. Natomiast my mamy jeszcze dodatkowo 
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jeden bardzo ważny element, czyli wszystkie bilety ulgowe ustawowe, które mamy w zasadzie 
obowiązek honorować są dopłacane przez Urząd Marszałkowski, który tutaj wręcz bardzo 
rygorystycznie nad tym trzyma rękę, wiadomo dopłaca pieniądze, czyli zwraca można 
powiedzieć do 100% biletu, który ustawowo ustawodawca nam określił. Jakby te elementy nie 
występują w MZK. Myślę, że z czasem jest to do zrobienia, żeby znaleźć jakby wspólne miejsce 
na to, żeby powstała czy jakaś karta miejska, czy jakiś bilet miejski, jak go nazwiemy, to będzie 
już bardziej drugorzędne. Natomiast na tą chwilę tego projektu K OSI, wiemy, że ten bilet 
miesięczny się sprawdził, a tym nowym elementem jest ten bilet dobowy jednorazowy, gdzie 
też myślę, że w perspektywie dwóch, trzech miesięcy będziemy mogli zaobserwować, jakie 
będzie zainteresowanie zakupem tego rodzaju biletu.”  

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Wie Pan prezes mi chodzi o to, co kiedyś pytałem 
i taka zapadła na komisji chyba wymowna cisza, o tą integrację, bo jakby celem całego projektu 
jest integracja systemu transportowego, rowerowego, pieszego, PKS-u, MZK. Tego 
wszystkiego, co dzieje się w Koninie i gminach ościennych, czyli w Konińskim Obszarze 
Strategicznej Interwencji, dlatego jest to moje pytanie. Czy to nie jest już ten moment, żeby 
rzeczywiście przy użyciu jakiś elektronicznych systemów coś takiego zrobić. Być może to 
kosztuje, może nie wpisano tego do projektu, ale postuluje to, bo tak jak mówię, żeby to 
wszystko zafunkcjonowało dobrze, włącznie z rowerami miejskimi itd. to uważam, że powinno 
być to wszystko jednolite i spójne. I wracam do pytania, w takim razie na czerwono paragraf, 
a dokładnie podpunkty w § 4 czyli ten bilet miesięczny zintegrowany normalny jeśli kupuje 
mieszkaniec miasta, to rozumiem, że on jest tańszy, niż jakby kupił z MZK i PKS-u, tak?”  
 

Głos zabrał Prezes zarządu PKS Dariusz ANDRZEJEWSKI, cytuję: „Dokładnie.”   
 

Radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Do czego on nas uprawnia, bo ja rozumiem, bo jeżeli 
MZK, to jest terytorium miasta i jeździmy po mieście. A teraz PKS ma linię w całym powiecie. 
To znaczy że 22 zł 24 h mogę jeździć po całym powiecie?”     
 

Głos zabrał Prezes zarządu PKS Dariusz ANDRZEJEWSKI, cytuję: „Jeżeli mówimy 
o tym dobowym, tak gdzie dotyczy to programu K OSI. Z tego co kojarzę, to tylko wymienione 
gminy, które uczestniczyły w programie. My jako spółka obsługujemy trzy powiaty praktycznie 
100%, więc nie będzie to dotyczyło mieszkańców powiatu Słupeckiego i powiatu Kolskiego, 
ale większość powiatu konińskiego dokładnie tak. Musimy sobie zdać sprawę, że ten 
potencjalny klient ile razy jest w stanie przejechać. Musi mieć tą potrzebę przejechania. 
Najczęściej ze statystki to jest przejazd w jedną stronę czy drugą. Niezależnie od tego, czy jest 
to bilet dobowy czy miesięczny. Bilety miesięczne u nas w spółce z tego co wiem w MZK 
również nie ograniczają dobowo ilości przejazdów, a generalnie widzimy statystycznie ten 
pasażer wykonuje przejazd w tą i z powrotem, rzadko kto ma potrzebę większej ilości. 
Te autobusy i tak będą jeździły jeżeli jakoś pasażer skorzysta trzeci raz w ciągu doby czy 
czwarty, to jest tylko wartość dodana dla danego klienta.”  
 

Radni nie mieli innych pytań do projektu uchwały. 
 
Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury – zaopiniowały pozytywnie 12 głosami „za”. 
 
 
Pkt 16 
DRUKI Nr 817 i 818 
Projekty uchwał w sprawie: 

a) zamiany nieruchomości (druk nr 817); 
b) zmiany Uchwały nr 510 Rady Miasta Konina z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie 

zbycia nieruchomości (druk nr 818). 
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Pkt 17 
DRUK Nr 827 
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 
 
Pkt 18  
DRUK Nr 826 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat 
od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta 
Konina. 
 
Pkt 19  
DRUK Nr 828 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości z PGKiM Sp. z o.o. w Koninie. 
 
 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Proszę o krótkie 
wyjaśnienie, czego dotyczą projekty uchwał Pana kierownika Tadeusza Jakubka.” 
 

Głos zabrał kierownik Wydziału Nieruchomości Tadeusz JAKUBEK, cytuję: 
„Postaram się chyba każdą po kolei omówić. Pierwszy druk nr 827 dotyczy zbycia 
nieruchomości. Celem jest wyrażenie zgody na sprzedaż działek miejskich w trybie 
bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania działek macierzystych. Dotyczy to ulicy 
Narcyzowej, Konkolowej, gdzie między obecnymi zabudowaniami jest pas zieleni, który 
dotychczas był dzierżawiony. Jest to funkcja mieszkaniowa. Dokonaliśmy podziału tych 
nieruchomości proponując zbycie ich w trybie bezprzetargowym na poprawę 
zagospodarowania działek macierzystych i jest zainteresowanie tym tematem. Miasto tych 
działek nie wykorzysta w innym celu.  

Kolejny druk nr 818 dotyczący zamiany nieruchomości i związany z tym drugi druk 
nr 817. Druk nr 817 jest to sprawa, która związana jest z odszkodowaniem za przyjęte grunty 
związane z rozbudową ulicy Kleczewskiej. Właścicielowi działek 68/1 została ta działka 
przejęta z mocy prawa na własność Województwa Wielkopolskiego, za co Miasto Konin ma 
zapłacić odszkodowanie i to odszkodowanie jest procedowane. Nie mniej jednak, zgodnie 
z ustawą o ZRID-zie, jeśli w wyniku takiego podziału zostanie przy właścicielu część 
nieruchomości, której nie może wykorzystać, zagospodarować w celu dalszym, właściwym, 
to miasto jest zobowiązane do dokonania wykupu. Taką procedurę byśmy prowadzili, 
natomiast z tym, że samą ustawą możemy zaproponować, może być realizowana zapłata 
w formie postawienia działki zastępczej i taką propozycję składamy. Tym bardziej, że działka, 
którą chcemy dokonać zamiany z tym właścicielem była już raz przedmiotem przetargu i był 
to przetarg bezskuteczny. Stąd też proponujemy w ten sposób. Oczywiście stosowana tu jest 
zasada generalna, że w przypadku nierównej wartości strona, która ma mniejszą wartość 
dopłaca stronie większej. Czyli gdyby się tu okazało, a tak na pewno będzie, że wartość działki 
miejskiej będzie miała większą wartość, to ta osoba będzie musiała nam tą różnicę dopłacić. 
I w związku z tym projektem uchwały, druk nr 817 konieczne jest dokonanie korekty uchwały 
podjętej w 2017 roku, gdzie tą działkę wymienia się do sprzedaży w trybie przetargowym. 
Skoro poszłaby w trybie zamiany, konieczne jest tam tej działki usunięcie, żeby nie było dwóch 
rozwiązań prawnych w obrocie prawnym. 

Zostały jeszcze dwa projekty uchwał. Jeden dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy z nieruchomości z PGKiM sp. z. o.o. w Koninie, dotyczy to 
targowisk miejskich, czyli targowiska na ulicy 11 Listopada oraz zieleniaka. Związane to jest 
z tym, że umowa, która została zawarta, termin mija z dniem 30 września. Do tego czasu nie 
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nastąpi powierzenie spółce prowadzenia targowisk, i po to, żeby mogła dalej prowadzić 
koniczne jest zawarcie kolejnej umowy, a to już jest za zgodą rady miasta. 

I ostatni projekt uchwały dotyczy przyjęcia projektu uchwały, który by ustalał 
bonifikatę od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności. Jest to związane z przyjętą przez sejm 20 lipca tego roku ustawą o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności terenów przeznaczonych na cele 
budownictwa. W tejże ustawie ustawodawca proponuje jak gdyby z urzędu taką bonifikatę, 
która jest przewidziana dla nowych właścicieli na gruntach skarbu państwa, po to, żeby nie było 
różnic między pozycjonowaniem tychże osób proponujemy, żeby analogiczną uchwałę podjąć 
dla tych właścicieli, którzy nieruchomości mieszkalne są na gruntach miasta. Tak jak wynika 
to z ustawy na rzecz skarbu państwa.”              
 

Radni nie mieli pytań do projektów uchwał. 
 
DRUK Nr 817  

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury – zaopiniowały pozytywnie 12 głosami 
„za”. 
 
DRUK Nr 818  

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury – zaopiniowały pozytywnie 12 głosami 
„za”. 
 
DRUK Nr 827 

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury – zaopiniowały pozytywnie 12 głosami 
„za”. 
 
DRUK Nr 826 

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury – zaopiniowały pozytywnie 12 głosami 
„za”. 
 
DRUK Nr 828 

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury – zaopiniowały pozytywnie 12 głosami 
„za”. 
 
 
Pkt 20 
DRUK Nr 835 
Rozpatrzenie inicjatywy uchwałodawczej użytkowników Rodzinnych Ogródków 
Działkowych w Koninie dotyczącej zmiany Uchwały Nr 558 Rady Miasta Konina z dnia 
30 sierpnia 2017 roku w sprawie opłat za odpady komunalne. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Bardzo proszę 
o omówienie tego projektu uchwały.” 
 

Głos zabrała z-ca kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Karolina MINTA, 
cytuję: „Jest to inicjatywa uchwałodawcza. Został przedłożony projekt uchwały o zwolnienie 
ogrodów działkowych z opłaty za gospodarowanie odpadami. Opinia prezydenta oraz 
Wydziału Prawnego jest negatywna, gdyż zgodnie z ustawą ustawa nie dopuszcza zwolnień 
tego typu nieruchomości z opłaty. Zwolnione mogą być tylko nieruchomości zamieszkałe 
i tylko osoby, które korzystają z pomocy socjalnej bądź karty dużej rodziny. Nieruchomości 
niezamieszkałe nie kwalifikują się do zwolnień.”  
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Głos zabrał z-ca prezydenta Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: „Oczywiście widzimy, 
że takiej uchwały ze względu na uchybienia prawne nie możemy przyjąć i to jest sprawa 
oczywista i słusznie to wzbudza śmiech, ale nie nad tym, co z działkowcami się dzieje, ale nad 
tym, co jest zapisane. Chciałbym powiedzieć, że my z prezesami ogródków działkowych 
rozmawiamy. W tych rozmowach również bierze udział Pan radny Bartkowiak jako 
przedstawiciel działkowców. Problem generalnie polega na tym, że stawki, które uzyskują 
Rodzinne Ogródki Działkowe są rozbieżne z oczekiwaniami, które są ze strony działowców, 
bo niestety każdy z operatorów liczy sobie od tony wywiezionych odpadów, niezależnie jak te 
odpady się kształtują i tej ceny nie można obniżyć. Natomiast ogródki działkowe zastanawiają 
się nad powrotem starej metody liczenia. Jak przypomnimy sobie, to w ubiegłym roku były 
właśnie wnioski, żeby odejść od tej metodologii, żeby każdy mógł sobie na własną rękę 
podpisywać umowę. Jak się okazuje, czy odbiera nasz operator PGKiM, czy robi to inna firma 
zewnętrzna mająca uprawnienia, to te opłaty są bardzo porównywalne, bo koszty na bramie 
w MZGOK są takie, a nie inne, są wszystkie równe dla każdego operatora. I to jest główny 
problem. Prowadzimy te rozmowy i nie wiem w jakim kierunku one pójdą. Natomiast ROD-y 
muszą zacząć w bardzo oszczędny sposób wyrzucać śmieci. Czyli jeżeli mamy odpady zielone, 
to trzeba zastanowić się, jaką część tych odpadów zielonych kompostować. I tu są błędy 
i prezesi podczas rozmów sami mówili, że pewne rzeczy, które powinny być kompostowane 
nie są kompostowane, tylko są wyrzucane np. trawa. Tak że my kolejne spotkanie mamy jutro 
i będziemy się zastanawiać nad tym, w którym kierunku pójdziemy.”  
 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Ja proponuję zdjąć 
to z porządku obrad.”               
 

Głos zabrał z-ca prezydenta Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: „Każdy może wnieść 
inicjatywę uchwałodawczą, ale nie każda może być zaakceptowana ze względu na błędy 
prawne.”  
 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Rozpatrzymy, ale 
czy tu i teraz mamy się tym zajmować?”  
 

Głos zabrał radny Mirosław BARTKOWIAK, cytuję: „10 września byliśmy w Sejmiku 
Wojewódzkim. Pan prezydent był z nami i temat śmieci był głównym tematem rozmów. I teraz 
trzy okręgi w naszym województwie są, jest pilski, poznański i kalisko-koniński. Trzy okręgi 
walczyliśmy w tym momencie o te śmieci, bo śmieci zabijają działkowców. Opłata za jedną 
działkę kosztuje 220 zł, a za śmieci się płaci 150 zł. To zobaczcie ile my płacimy za śmieci, 
a produkcja śmieci na działkach nie aż tak wielka. Najwięcej jest zielonych tzw. bioodpadów, 
a obowiązkiem każdego działkowca jest posiadanie kompostownika. U mnie tylko siedmiu nie 
ma, ale większość wyrzuca wszystko, nawet z foliowymi workami. To jest taka kultura 
działkowca, nie segregują śmieci. To jest ogólnopolski problem na zjazdach, to wszyscy w całej 
Polsce narzekają na to. I tak samo u nas jest. I ja jako prezes okręgu ten temat mam zawsze 
przy sobie. Jutro spotykamy się u Pana prezydenta i wszyscy prezesi będą i będzie też 
kierownictwo, dalszy temat rozmów, zobaczymy co dalej.”  
 

Radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Ja chciałem się tylko odnieść do tego, co usłyszałem, 
co mówił tutaj kolega Mirosław Bartkowiak. Powiedział, że nie segregują, wyrzucają z foliami. 
To jeżeli nie segregują, to dlaczego my mamy jeszcze umarzać. Najpierw nich ktoś zacznie od 
siebie, żeby o coś prosić.”  
 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Czy ta inicjatywa 
jest zgodna z prawem, czy niezgodna z prawem.” 
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Głos zabrał z-ca prezydenta Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: „Opinia prawna jest 
jednoznaczna, że nie możemy przyjąć tego projektu, musimy go odrzucić. Projekt jest błędny. 
My nie możemy go przyjąć z uwagi na uchybienie prawne. Tematu nie lekceważymy, bo temat 
jest poważny i prowadzimy rozmowy z prezesami ogródków działkowych.”  
 

Radni nie mieli innych pytań do projektu uchwały. 
 
 

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury – w głosowaniu 10 radnych „za”, 
3 radnych „wstrzymujących się” od głosowania odrzuciły projekt inicjatywy uchwałodawczej. 
 
 
Pkt 21 
Informacja  
Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Koninie w roku 2017. 
 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Informację 
Państwo radni otrzymali.”  
 

Głos zabrała kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Elżbieta NIEWIADOMSKA, 
cytuję: „Chciałam tylko powiedzieć, że zgodnie z ustawą informację o stanie środowiska 
i wynikach kontroli Inspektoratu Ochrony Środowiska raz do roku rozpatruje rada miasta. 
I mamy dzisiaj przyjemność gościć Pana kierownika delegatury konińskiej Inspektoratu 
Ochrony Środowiska. Jeżeli Państwo maci jakieś pytania szczegółowe, to bardzo proszę.”  
 

Radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Pani kierownik, trzy tygodnie temu zgłaszałem Pani 
temat dziwnego składowiska przy ulicy Marantowskiej przed granicą z gminą Kramsk, po lewej 
stronie. Chciałem się dowiedzieć, co w tym temacie zostało wykonane. Ja również próbowałem 
dodzwonić się do tej firmy, ale niestety nikt tam nie odbierał telefonów. Czy Wydział Ochrony 
Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska coś w tym temacie robi. Dlaczego? Otrzymuję 
zgłoszenia, ze tam wypalane są opony.” 
 

Głos zabrała kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Elżbieta NIEWIADOMSKA, 
cytuję: „To jest akurat odpowiedź bieżąca, niedotycząca informacji, którą przedstawiamy, ale 
chętnie odpowiemy.”  
 

Głos zabrał kierownik Inspektoratu Ochrony Środowiska Andrzej SPARAŻYŃSKI, 
cytuję: „W tym zakresie kontrola jest w trakcie. W tej chwili my żeśmy już ukarali mandatem 
karnym, a także będzie wydana decyzja o ukaranie, o niezgodne z decyzją gospodarowanie 
odpadami. W każdym razie tam są wszystkie pozwolenia w porządku, tylko firma nie 
dotrzymuje warunków pozwolenia, niezgodnie z warunkami wydanymi przez miasto.”     
 

Głos zabrała kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Elżbieta NIEWIADOMSKA, 
cytuję: „Na zbieranie odpadów została wydana decyzja i określająca warunki, w jaki sposób 
można zbierać i przetrzymywać te odpady. I oni niezgodnie z warunkami decyzji zbierają. Mają 
określony termin do 30 września na uporządkowanie tego terenu i doprowadzenie do stanu 
zgodnego z wydaną decyzją. Jeżeli tego nie dotrzymają, nie wykonają tych zaleceń, wówczas 
zostanie im cofnięte zezwolenie na zbieranie odpadów.” 
 

Radny Jarosław SIDOR, cytuję: „To ja mam jeszcze pytanie, w jakiej wysokości był ten 
mandat. I jeżeli np. nie dostosują się do tej decyzji, czyli do 30 września i zwiną kolokwialnie 
mówiąc interes, to kto będzie za to odpowiadał, żeby to uprzątnąć, zutylizować itd.?”  
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Głos zabrał kierownik Inspektoratu Ochrony Środowiska Andrzej SPARAŻYŃSKI, 
cytuję: „W pierwszej kolejności właściciel odpadów odpowiada, później właściciel terenu. Ale 
jest też sytuacja taka, kiedy załóżmy ktoś nie dopełnia swoich obowiązków, to wtedy 
obowiązek spada na gminę, niestety takie są przepisy. I takie sytuacje są.”  
 

Radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Jaka kwota mandatu była?”  
 

Głos zabrał kierownik Inspektoratu Ochrony Środowiska Andrzej SPARAŻYŃSKI, 
cytuję: „W tej chwili nie powiem, jaka była kwota mandatu, bo nie pamiętam.” To mogło być 
300-400 zł, kwestią jest kara od 1000 zł do 1 mln zł. Kara za niezgodne z decyzją, 
z pozwoleniem. Mamy pewne wytyczne w zakresie wysokości kar, więc kara musi być 
adekwatna do sytuacji. Bierze się na pewno pod uwagę recydywę, wielkość, czy są 
niebezpieczne i wiele jeszcze innych kryteriów. W każdym razie, jest to kwestia u nas 
rozważana i jesteśmy w trakcie tej kontroli.”  
 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Jest tak, że właściciel tego terenu jest jednocześnie 
tym, który składuje, nie?”  
 

Głos zabrał kierownik Inspektoratu Ochrony Środowiska Andrzej SPARAŻYŃSKI, 
cytuję: „Pierwszy to jest właściciel odpadów, przedsiębiorąca, może podam przykłady. Jeżeli 
ktoś komuś podrzuci odpady, to właściciel ma zmartwienie, jeżeli nie jest w stanie wskazać, 
kto to zrobił. Mamy pewną sytuację, to jest gmina Września, gdzie ktoś wynajął halę dużą, 
jeszcze nie zdążyli podpisać umowy, podrzucił mnóstwo odpadów niebezpiecznych. Firma 
„słup” a zmartwienie ma właściciel. 

Na każde zgłoszenie o takich zaistniałych sytuacjach proszę do nas zgłaszać. ”    
 

Radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Jeżeli zostało to zgłoszone, drugi raz zgłoszono, to nie 
można wymagać od osoby publicznej czy od mieszkańca, który takie rzeczy widzi i zgłasza mi, 
żebym to zgłaszał po raz kolejny. Ja ma do Pana serdeczną prośbę, niech Pan sobie dzisiaj 
zapisze w kalendarzu, codziennie godz. 8.00 rano, że Sidor dzwonił, że coś jest nie tak z tym 
wysypiskiem. Tu nie chodzi o to, nie wiem czy Państwo, czy inspektorzy Inspekcji Ochrony 
Środowiska byli tam w środku? Nie tylko tam, gdzie jest „kupa” odpadów, czymś przykryta, 
ale nie wiem, czy była ekipa dalej, gdzieś są jeziora, doły pokopalniane i tam są również rzeczy 
wysypywane, białe proszki, czy w ogóle to żeście Państwo badali? Ja widzę, że to jest taka 
„spychologia”. Podobny temat był około roku temu, z odpadami się kurzyliśmy i proszę 
Państwa jako instytucja, która jest za to odpowiedzialna powinniście szerzej uderzyć się w pierś 
i jechać z odpowiednią ekipą i nakazem sprawdzić, aby nie było za późno. W ten sposób ludzie, 
którzy biorą pieniądze i są odpowiedzialni za środowisko nie mogą odpowiadać.”   
 

Głos zabrał kierownik Inspektoratu Ochrony Środowiska Andrzej SPARAŻYŃSKI, 
cytuję: „Na każdą interwencję do nas zgłoszoną reagujemy, przeprowadzamy kontrolę. Jeżeli 
stwierdzamy naruszenie, oczywiście są podejmowane środki odpowiednie przewidziane 
prawem.”  

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Troszeczkę za mało i troszeczkę nie tak, 
że reagujecie tylko na sygnały. Przecież jesteście powołani po to, żeby dbać o czystość 
środowiska, żeby to środowisko było coraz czystsze. A wy spoczywacie tak jak w „Uwadze”, 
co nam przyślą, to ten program wyemitujemy. To nie na tym polega ochrona środowiska. 
Pamięta Pan rok temu jak żeśmy chcieli sami radni ustawić swoje samochody, żeby 
kontrolować wysypisko w Kleczewie, bo wy sobie nie potrafiliście poradzić, pomimo, 
że Marszałek wydał rozporządzenie, pomimo, że były przepisy, was to nie obowiązywało. 
Dlaczego? Po to są przepisy, wy jesteście strażnikami przepisów. Ludzie mogą wam pomóc, 
ale ludzie za was roboty nie zrobią.”  
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Głos zabrał kierownik Inspektoratu Ochrony Środowiska Andrzej SPARAŻYŃSKI, 
cytuję: „Chciałbym zwrócić uwagę, że my w zakresie planowych kontroli wykonujemy tych 
kontroli naprawdę dużo. Chciałbym zauważyć, że tutaj jest 259 klasyfikowanych 
przedsiębiorców, skontrolowaliśmy 25, to jest 10%. Nasze możliwości przy jeszcze innych 
powiatach przy naszych możliwościach więcej jak 10% nie skontrolujemy i oczywiście 
reagujemy na każdy sygnał interwencyjny.”  
 

Radny Michał KOTLARSKI, cytuje: „Ja już w zeszłym roku pytałem o to, co Pańska 
instytucja robi w sprawie jeziorka turkusowego. Nie trzeba być specjalistą z tego zakresu, żeby 
widzieć, że jednak ta woda wygląda dość niepokojąco. Czy Państwo kontrolujecie na bieżąco 
skład tej wody? Czy jesteście Państwo w kontakcie z Elektrownią? Dostaję cały czas sygnały, 
że w to miejsce są cały czas wysypywane popioły i jakie są Pańskie działania w tym zakresie? 
Czy macie Państwo jakąś wiedzę, co do tego, jak wygląda rekultywacja tych terenów, jaki jest 
ich wpływa na środowisko?”           
 

Głos zabrał kierownik Inspektoratu Ochrony Środowiska Andrzej SPARAŻYŃSKI, 
cytuję: „Nie ma tam wpływu na środowisko bezpośredniego, a jest to wysypisko tak naprawdę 
i do tego jest przewidziane.” 
 

Radny Michał KOTLARSKI, cytuje: „Czy kontrolujecie Państwo skład tej wody?”  
 

Głos zabrał kierownik Inspektoratu Ochrony Środowiska Andrzej SPARAŻYŃSKI, 
cytuję: „Ja w tej chwili Panu nie powiem, ale mieliśmy tam te składy wody, wiemy co tam 
mniej więcej jest i to nie ma oddziaływania negatywnego na środowisko i to jest przewidziane 
zgodnie z pozwoleniami co się tam dzieje. Tam nie ma żadnych naruszeń praw. Były tam 
kontrole na pewno. Tak przemysł w tym zakresie i w zakresie tego turkusowego jeziorka, bo to 
nie można traktować jako jeziorko, tylko jako składowisko odpadów.”   
 

Radny Michał KOTLARSKI, cytuje: „Ja w zeszłym roku dostałem odpowiedź, o tym, 
że tam jest warstwa popiołu i że nie dochodzi do przepuszczania tego, co tam jest w tym 
osadniku do wód gruntowych. Ale też są procesy parowania i później w opadach deszczu 
wszystko na mieszkańców spada.”  
 

Głos zabrał kierownik Inspektoratu Ochrony Środowiska Andrzej SPARAŻYŃSKI, 
cytuję: „Gdyby były jakiekolwiek zagrożenia, to oni by nie dostali zezwolenia na ten sposób 
magazynowanie odpadów Elektrowni. Jest to zgodnie z przepisami.” 
 

Radny Michał KOTLARSKI, cytuje: „Jak się analizuje statystyki odnośnie różnych 
ciężkich chorób psychicznych, autyzmu, to w naszym regionie widać duże nasilenie. Co do 
tego, czy to ma wpływ na środowisko czy nie ma wpływu, to statystyki wskazują, że jednak ten 
duży wpływ przemysł negatywny na nasze zdrowie ma. To jest bezpośrednio przy terenach 
inwestycyjnych. Ja myślę, że trzeba by pogłębić tą analizę. Ja pamiętam, że 20 lat temu jak mój 
tata był jeszcze posłem przyjechała delegacja ze Szwecji i szwedzcy naukowcy jak zobaczyli 
to wysypisko odpadów, to po prostu się złapali za głowę. Dla nich to było zupełnie nie do 
pojęcia i byli przerażeni, że na dziko w ten sposób są składowane odpady. Mamy rok 2018, 
myślę, że trzeba się zastanowić, to też jest wyzwanie dla miasta, żeby ten zbiornik albo 
zlikwidować, albo rekultywować te tereny na stałe.” 
 
   Radni nie mieli innych pytań do informacji. 
 

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury – przyjęły informację. 
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Na tym posiedzenie zakończono. 
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