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BR.0012.3.8.2017 

 

Protokół Nr 31/2017 Komisji Finansów 

         Protokół Nr 37/2017 Komisji Infrastruktury 

 

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 roku 

________________________________ 

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

 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 18.00. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie materiałów na XXXVIII sesję Rady Miasta Konina.  

2. Sprawy bieżące. 

 

 

 Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli Przewodniczący Komisji Finansów 

Tadeusz WOJDYŃSKI oraz przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI. 

 

 Przewodniczący Komisji Tadeusz Wojdyński powitał wszystkich uczestniczących 

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

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

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 4a – DRUK Nr 548  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za rok 2016. 

 

 Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI powiedział, cytuję: 

„Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Państwo radni otrzymali 

drogą elektroniczną i każdy radny mógł się z tym zapoznać. Również pracowała nad tymi 

dokumentami Komisja Rewizyjna. Złożyła stosowne wnioski.” 

 

Dalej zapytał, czy radni mają pytania do materiałów.  

Radni nie mieli pytań.  Przystąpiono do głosowania.  

 

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY 11 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

miasta Konina za rok 2016. 
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Pkt 5 – DRUK Nr 550 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 260 Rady Miasta Konina z dnia 

27 stycznia 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na 

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Józefa Piłsudskiego 

w Koninie” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą 

w Koninie. 

 

 Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI zapytał, czy radni mają 

pytania do projektu uchwały. 

 

Radni nie mieli pytań.  Przystąpiono do głosowania.  

 

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY 12 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 260 Rady Miasta Konina 

z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie 

zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. 

na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Józefa Piłsudskiego 

w Koninie” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą 

w Koninie. 

 

 

Pkt 11 - DRUKI Nr 559 i 560  

Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr 559);  

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

(druk nr 560). 

 

Projekty uchwał omówiła Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA oraz Kierownik 

Wydziału Budżetu Olga Skrzypska.  

  
Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI zapytał, czy radni mają 

pytania do projektu uchwały. 

 

Radny Jarosław SIDOR cytuję: „Mam pytanie z uwagi na to, że jest tutaj z nami Pani 

Kierownik Urszula Małek z PWiK-u i ona będzie najbardziej kompetentna jeżeli chodzi 

o zadanie Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej 

i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie - I etap - 190.000 zł. 

Etap I jest to budowa kanalizacji sanitarnej jadąc ul. Przemysłową po lewej stronie, czyli 

rejon MPEC, schroniska i domków fińskich. Tam budowa kanalizacji sanitarnej została już 

rozpoczęta, ale są problemy z jej dokończeniem, a mianowicie z przejściem pod ulicą, a przede 

wszystkim torami kolejowymi na szerokości 7 metrów. Chciałbym się dowiedzieć Pani 

Kierownik jak wygląda ta sprawa, bo wiemy, że było wezwanie już do sądu itd., jak to w tej 

chwili wygląda, czy jest szansa, żeby w najbliższym czasie ta budowa i podłączenie do głównej 

sieci była wykonana?” 

 

Kierownik Działu Technicznego PWiK Urszula MAŁEK powiedziała, cytuję: „3 marca 

2017 roku odbyła się pierwsza rozprawa sądowa o ustanowienie służebności przesyłu dla 

przedsiębiorstwa przez PKP, na wniosek przedsiębiorstwa. Od 3 marca jest cisza, nie ma 

żadnych ruchów po stronie Sądu Rejonowego. To wszystko co mogę powiedzieć. Został nam 

do wykonania rurociąg ciśnieniowy. Pompownia, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa są 

zrealizowane i ja wiem, że mieszkańcy czekają na podłączenie, ale Kolej stawiała nam tak 

ciężkie warunki, których nie mogliśmy zaakceptować, dlatego wystąpiliśmy na drogę sądową.” 
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 Radny Jarosław SIDOR cytuję: „Mamy tutaj zapis, chodzi mi o sprawę, która była 

dyskutowana na ostatniej sesji Rady Miasta. Chodzi o postawienie tego zegara przy 

ul. Dworcowej. Jest tutaj zapis w zwiększonych wydatkach - kwota -  4.920 zł - „Budowa 

obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja”. Chciałbym się 

dowiedzieć o co tutaj chodzi, z uwagi na to, że z tego co wiem, temat na chwilę obecną „wisi”.” 

 

Skarbnik Miasta odpowiedziała, cytuję: „Jest to tylko przesunięcie środków z działu 

600 do działu 900.” 

 

Radny Jarosław SIDOR cytuję: „Czyli nie będzie żadnych konsultacji, zapytań?” 

 

Odpowiedzi udzielił Z-ca Prezydenta Miasta Konina Sebastian ŁUKASZEWSKI, 

cytuję: „Będą konsultacje, w tej chwili przygotowujemy regulamin. Prezydent Józef Nowicki 

powołał Komisję, żeby się tą sprawą zajęła i jesteśmy w trakcie opracowywania regulaminu.  

W przyszłym tygodniu będzie regulamin dotyczący wyłonienia projektu z całym 

planem działania. ” 

 

Radni nie mieli więcej pytań. Przystąpiono do głosowania.  

 

DRUK NR 559 

KOMISJA FINANSÓW  8 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” 

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

2017 rok. 

 

DRUK NR 560  

KOMISJA FINANSÓW  8 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020. 

 

 

Pkt 12 – DRUK Nr 557 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Gajowej. 

 

 Projekt uchwały omówił Bartłomiej BIAŁEK Inspektor z Wydziału Urbanistyki 

i Architektury, cytuję: „Przedmiotowy projekt planu został zlokalizowany na zachód od 

ul. Przemysłowej, ul. Gajowej. 28 września 2016 roku w wyniku negatywnej opinii komisji 

rady miasta i nieprzyjęcia poprzedniego projektu miejscowego planu z uwagi na brak 

możliwości lokalizacji w tym terenie źródła ciepła dla miasta Konina, dokonano niezbędnej 

procedury formalno - prawnej z wyłożeniem do publicznego wglądu, nie złożono żadnych 

uwag do projektu. Wynikiem tej procedury jest przedstawiany projekt planu.”  

 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI zapytał, czy radni mają 

pytania do projektu uchwały.  

 

 Radny Witold NOWAK zapytał, cytuję: „Moje pytanie nie dotyczy przedmiotu, tylko 

chciałem zapytać o formalną rzecz, ponieważ jesteśmy już, Miasto również na etapie wdrażania 

za chwilę projektu związanego z cyfryzacją zasobów geodezyjnych i podejrzewam, że również 

w mieście będzie się to wiązało z cyfryzacją tych wszystkich dokumentów planistycznych, 

które uchwala rada miasta, czyli miejscowych planów. W związku z tym, chciałem zapytać, 

czy wydział realizując zamówienia, czyli wykonując plany ma już je w wersji cyfrowej?” 
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 Odpowiedzi udzielił B. BIAŁEK z Wydziału UA, cytuję: „Tak, jest to standard przy 

zamówieniach publicznych. Mamy plany w wersji cyfrowej, z tym że obowiązującym 

dokumentem jest załącznik graficzny w wersji papierowej, który uchwala rada miasta i na 

podstawie tego można wydawać decyzje administracyjne, stąd te załączniki graficzne są 

w wersji papierowej.”  

 

 Radny Witold NOWAK zapytał, cytuję: „Czyli rozumiem, że już na etapie 

cyfryzowania nie ma już żadnych kłopotów?” 

 

Odpowiedzi udzielił B. BIAŁEK z Wydziału UA, cytuję: „Za etap cyfryzowania 

i dostosowania do układów współrzędnych odpowiada Wydział Geodezji i Katastru, stąd 

podejrzewam, że byłoby to pytanie do tego wydziału, czy będą problemy, czy nie będą. Wydział 

Architektury nie realizuje tutaj tego zadania.” 

 

 Radny Witold NOWAK, cytuję: „To chodzi mi o to, żebyście weszli w komunikację 

między sobą i na etapie przygotowywania kolejnych planów tak to zrobić, żeby potem Wydział 

Geodezji nie miał dodatkowo kosztów, być może nieuwzględnionych w projekcie cyfryzacji, 

tzn. żeby na etapie przygotowywania planów i ogłaszania postępowania, żebyście Państwo tak 

to przygotowywali, ja rozumiem, że to będzie potem standard, ale być może będzie taki moment 

między wprowadzeniem projektu w życie a dniem dzisiejszym, czy tam dniem wczorajszym, 

żebyście Państwo tak przygotowywali te plany, żeby potem można je było zaczytać.” 

 

Odpowiedzi udzielił B. BIAŁEK z Wydziału UA, cytuję: „Wydział do tej pory też 

posiada zdigitalizowane plany w Konińskim Systemie Informacji o Terenie, te załączniki 

rastrowe są dostępne, także każda z osób do wersji poglądowej ma dostęp. Dodatkowo Zarząd 

Dróg Miejskich dysponuje tymi materiałami w bieżącej pracy.”  

 

Radni nie mieli więcej pytań.  Przystąpiono do głosowania.  

 

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY 10 głosami „za”, 0 „przeciw”, 

1 „wstrzymujący się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy 

Gajowej. 

 

 

Pkt 13 – DRUKI Nr 555 i 556 

Projekty uchwał w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz: 

a) ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku (druk nr 555);  

b) Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu (druk nr 556). 

 

 

 Projekty uchwał omówił Grzegorz PAJĄK Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, cytuję: 

„Projekty tożsame związane z rozbudową ulicy Kleczewskiej. W trakcie procedowania 

i opracowywania dokumentacji projektowej jest taki moment, kiedy należy uzgodnić i uzyskać 

warunki od gestorów sieci dotyczących ich sieci. I z tych warunków dotyczących przebudowy 

linii energetycznej i oświetleniowej zachodzi konieczność uzyskania uzgodnień, a to jest 

obwarowane przepisami wewnętrznymi, tudzież różnymi innymi i propozycja jest taka, żeby 

rada miasta wyraziła zgody na to, że w przypadku Energa – Operator przekazać nieodpłatnie 

po zakończeniu realizacji sieci linii kablowych średniego napięcia i niskiego napięcia oraz 

stację transformatorową. 

Natomiast do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego kabel zasilający oświetlenie na 

Międzylesiu łączące z oświetleniem w okolicach Zatorza. Jest to niezbędne, żeby utrzymać 

ciągłość tej infrastruktury.  
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Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI zapytał, czy radni mają 

pytania do projektów uchwał. 

Radni nie mieli pytań.  Przystąpiono do głosowania.  

 

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY 13 głosami „za”, 0 „przeciw”, 

1 „wstrzymujący się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przekazania 

mienia komunalnego na rzecz: ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku. 

 

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY 11 głosami „za”, 0 „przeciw”, 

3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

przekazania mienia komunalnego na rzecz: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. 

w Kaliszu. 

 

 

Pkt 14 – DRUK Nr 552 

Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. 

 

Projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz 

JAKUBEK, cytuję: „Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości 

w użytkowanie wieczyste działki miejskiej położonej przy dworcu kolejowym, na rzecz 

właściciela działki sąsiedniej PKP SA co umożliwi na realizację budowy zamierzenia 

inwestycyjnego jakie PKP ma w tym rejonie. Jest to działka bardzo wąska, o szerokości kilku 

metrów. Łączna powierzchnia wynosi niecałe 3 ary (0,0286 ha). Oddajemy w użytkowanie 

wieczyste ponieważ działka macierzysta ma taki sam tytuł prawny jak ta, którą chcemy 

przekazać.”  

 

 Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI zapytał, czy radni mają 

pytania do projektu uchwały. 

 

Radny Jarosław SIDOR cytuję: „Panie Kierowniku, nie chodzi mi o ten chodnik, ale do 

kogo należy działka 250/59, gdzie jest parking, gdzie jest postój taksówek, to jest można 

powiedzieć na wysokości tego chodnika?” 

 

Kierownik Wydziału GN odpowiedział, że jest to działka miejska. 

 

Radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania.  

 

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY 14 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie 

wieczyste. 

 

 

Pkt 15 – DRUK Nr 553 

Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przechodu 

i przejazdu. 

 

Projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz 

JAKUBEK, cytuję: „Tą uchwałą pragniemy uregulować stosunki między miastem Konin a GS-

em, który jest właścicielem działki 511/16, ponieważ nasza działka 510 i 511/15 nie jest drogą 

publiczną, a tylko drogą będącą własnością miasta, stąd działki GS-owskie nie mają 

prawidłowego dostępu do drogi publicznej. Przy okazji tak uzgodnione mamy z Zarządem GS-

u, że ustanawiając służebność, ustanowimy wzajemne służebności. Działka 511/8 będąca 
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własnością Miasta również nie ma dostępu do drogi publicznej, przegradza ją m. in działka gs-

owska. Stąd też przystępując do regulacji aktami notarialnymi ustanowimy wzajemne 

służebności, dzięki temu ta nasza działka uzyska prawidłowy dostęp do drogi publicznej.” 

 

 Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI zapytał, czy radni mają 

pytania do projektu uchwały. 

Radni nie mieli pytań.  Przystąpiono do głosowania.  

 

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY 14 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością 

przechodu i przejazdu. 

 

 

Pkt 16a Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (druk nr 558),  
 

Projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz 

JAKUBEK, cytuję: „Dotyczy to terenów położonych w strefie inwestycyjnej Międzylesia, 

są zapytania inwestorów, którzy interesują się jedną, czy drugą działką. Ponieważ nie ma 

jeszcze decyzji konkretnej inwestorów co do której działki, chcemy podjąć uchwałę w sprawie 

całego tego bloku. Natomiast przetarg będzie ogłaszany na te działki, na które będzie konkretne 

zapotrzebowanie ze strony inwestora.” 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI zapytał, czy radni mają 

pytania do projektu uchwały. 

Radni nie mieli pytań.  Przystąpiono do głosowania.  

 

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY 14 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – obr. Międzylesie. 

 

 

Pkt 16b Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (druk nr 544), 

 

Projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz 

JAKUBEK, cytuję: „Jest to działka położona przy ulicy Promowej, o pow. 36 m - jest tam taki 

chodnik wchodzący w ul. Promową, którą chcemy uregulować, żeby poprawić bezpieczeństwo 

mieszkańców. Ulica jest bardzo wąska i wystający chodnik, do tego jeszcze różnica wysokości 

pół metra, zagraża bezpieczeństwu użytkowników tej drogi.”  

  

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI zapytał, czy radni mają 

pytania do projektu uchwały. 

Radni nie mieli pytań.  Przystąpiono do głosowania.  

 

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY 14 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – obr. Chorzeń. 

 

 

Pkt 16c Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (druk nr 551). 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI poinformował, że radni 

otrzymali dzisiaj nowy projekt uchwały druk nr 551. 

 

Projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz 

JAKUBEK, cytuję: „Przede wszystkim przeprosiny za takie tempo działania, natomiast do 
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piątku trwały uzgodnienia końcowe z PKP jaki będzie zakres przedmiotu zamiany 

nieruchomości – stąd też ten pierwszy projekt zawierał nie do końca jeszcze uzgodnione 

szczegóły zamiany. Ten przedstawiony dzisiaj Państwu projekt uchwały przedstawia końcowy 

efekt tego co będzie przedmiotem zamiany. Chcemy w ten sposób uregulować. Po pierwsze 

przejąć od PKP fragment ul. Kolejowej, który jest w użytkowaniu wieczystym PKP, jest to taka 

mała działeczka na skrzyżowaniu, na połączeniu ul. Kolejowej z ul. M. Kolbego, chcemy 

również zapewnić właściwą powierzchnię gruntu we władaniu Miasta pod budowę rozjazdów 

i przystanków dworca autobusowego, stąd też to są te wszystkie pozostałe działeczki, które 

przejmujemy od PKP, a w zamian za to chcemy przekazać na własność PKP działkę, która jest 

obecnie parkingiem obok dworca kolejowego PKP.  

Oczywiście ta zamiana będzie dokonywana w trybie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Więc jeżeli będzie nierówna wartość nastąpi dopłata jednej czy drugiej 

strony.” 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI zapytał, czy radni mają 

pytania do projektu uchwały. 

 

Pierwszy o głos poprosił Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr 

KORYTKOWSKI, cytuję: „Panie Kierowniku ja mam pytanie w związku z tym, że ten nowy 

druk pojawił się całkiem niedawno. Mam pytanie dotyczące uzasadnienia, bo w drugim 

akapicie mowa jest o ulicy jakiej w Koninie nie ma. Jest to ulica błogosławionego 

Maksymiliana Kolbe, natomiast od 1982 roku jest Święty Maksymilian Maria Kolbe i taka jest 

nazwa i chyba taka jest uchwała.” 

 

Kierownik Wydziału GN T. JAKUBEK, cytuję: „Konsultowałem to z Wydziałem 

Geodezji, który twierdził, że nie była zmieniana uchwała.” 

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Prosiłbym 

o ujednolicenie zeznań. Niech jednym językiem mówią urzędnicy w tym Urzędzie, bo w tym 

momencie fakty historyczne przeczą temu, co my mamy zapisane w dokumentach w takim 

układzie. Prosiłbym o skorygowanie tego do jutra do sesji. 

Trzeba by było zajrzeć do uchwały Rady Miasta jaka jest nazwa tej ulicy, ale ja się nie 

zgadzam, że tutaj jest błogosławionego Maksymiliana Kolbego, natomiast na wszelkich 

mapach jest zapisane Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. I taka rozumiem powinna być 

nazwa i prosiłbym o stosowanie, jeżeli tak rzeczywiście jest. 

Druga rzecz dotyczy właśnie tej samej ulicy, prosiłbym o wyjaśnienie, co tutaj jest 

rozumiane przez pojęcie uregulowanie stanu prawnego tej ulicy. Czyżby ta ulica nie była 

własnością miasta?” 

 

Kierownik Wydziału GN T. JAKUBEK, cytuję: „Ten fragment tej ulicy, tej działki, 

którą chcemy przejąć nie była własnością miasta.” 

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury P. KORYTKOWSKI, cytuję: „To czyja to była 

własność?” 

 

Kierownik Wydziału GN T. JAKUBEK, cytuję: „Była w użytkowaniu wieczystym PKP 

ta działka.” 

 

 Przewodniczący Komisji Infrastruktury P. KORYTKOWSKI, cytuję: „Czyli ta część 

drogi nie była drogą publiczną? Czy można prosić o wyjaśnienie Dyrektora Grzegorza Pająka? 

Jak wygląda sprawa objęcia tej drogi, czy była publiczna, czy nie była publiczna? Bo mnie to 

bardzo interesuje.” 
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Kierownik Wydziału GN T. JAKUBEK, cytuję: „Taki jest stan prawny. Ta działka nie 

była własnością miasta, była w użytkowaniu wieczystym PKP. 

Są jeszcze dwie działki, które nie są własnością miasta, ale nie można uregulować ich 

w ramach zamiany, ponieważ PKP nie uzyskało jeszcze uwłaszczenia, nie ma jeszcze tytułu 

prawnego do tego. To będzie dalszy krok w naszym działaniu. To jest działka 1844 na mapie 

oraz działka 304/1. Nie można dokonać zamiany, lub nabycia prawa własności jeśli 

dotychczasowy władający tą działką …” 

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury P. KORYTKOWSKI, cytuję: „Ja mam pytanie 

czy może być drogą publiczną droga, która przebiega po prywatnym gruncie?” 

 

Kierownik Wydziału GN T. JAKUBEK, cytuję: „Oddzielna kwestia.” 

 

Radny Jan MAJDZIŃSKI, cytuję: „Pierwszą moją uwagę, już uprzedził mnie Pan 

Przewodniczący Korytkowski, także ta sprawa jest już wyjaśniona. Jeszcze odnośnie 

nazewnictw ulic, to dobrze by było, żeby ta aktualizacja była bieżąca, bo ja jeszcze na mapkach 

spotkałem kiedyś ulicę Kramską zamiast Jana Pawła II, także takie błędy się czasem zdarzają. 

Natomiast ja mam jeszcze pytanie odnośnie tych wyszczególnionych działek, które tu 

są, a konkretnie mi chodzi o działkę 250/56 - taki malutki czerwony trójkącik na mapie, 1 m2 - 

skąd się takie działki biorą?” 

 

Kierownik Wydziału GN T. JAKUBEK, cytuję: „Biorą się z podziału geodezyjnego. 

Tak wyszło, to są historyczne już zaszłości. Po to, żeby nie było problemów z pozwoleniami 

na budowę tą działkę też należy przejąć.” 

 

Radny Jan MAJDZIŃSKI, cytuję: „Panie Kierowniku, ja nie jestem przeciwny, że to 

musimy uregulować, ale no budzi to czasem zastanowienie, że mieliśmy już w przeszłości 

i 8 m2, i 12, ale skąd się takie działki biorą?.” 
 

Kierownik Wydziału GN T. JAKUBEK, cytuję: „Niestety taki jest stan prawny.” 

 

Z kolei głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ: „Chciałbym dopytać, jaki mamy tu 

cel zamieniając działkę ładną 22 - arową na 3 skraweczki, z których jedna jest 1 m, 150 m, 400 

m, które praktycznie one są bez wartości, jedynie jest działka13,6 ara. I teraz zamieniamy się 

po to, żeby zrobić zajezdnię pod dworzec PKS o ile dobrze rozumiem. Natomiast na tej działce 

250/38 o powierzchni 2200 metrów można by było swobodnie zrobić 110 miejsc parkingowych 

miejskich dla pasażerów kolei. Czy ten dworzec PKS-u będzie w dalekiej przyszłości? Śmiem 

wątpić. Nie znam jeszcze bilansu naszego PKS-u, ale komu ma służyć ta zamiana i czy to jest 

opłacalne dla miasta?”  

 

Kierownik Wydziału GN T. JAKUBEK, cytuję: „Wartość określi rzeczoznawca. Jeśli 

nasza wartość będzie większa, to PKP dopłaci. Po drugie, to są oczywiście małe działeczki, jak 

podsumujemy te 3 działki, to otrzymujemy ponad 15 arów działkę w jednym kawałku. Poza 

tym to też nie jest taka zupełnie nieekwiwalentna zamiana z punktu widzenia powierzchni. 

Wartość określi rzeczoznawca. Ja nie jestem od tego, wartość oceni rzeczoznawca. Jeśli będzie 

różnica wartości, będzie dopłata.” 

 

Następnie głos zabrał radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Tu chyba troszeczkę by trzeba 

było szerzej powiedzieć. Ja nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, ewentualnie Pan kierownik 

mnie poprawi. Jeżeli my zamieniamy działkę, którą dostaniemy 284/19 gdzie będzie zajezdnia 

dla autobusów, czy przystanki, czy wysepki po prostu dla autobusów, to ja myślę, że tu nawet 

nie ma co mówić, bo nie ma innego wyboru. Tu nie możemy sobie pozwolić, żeby nasze 

autobusy jeździły po terenie PKP i jeszcze im codziennie płacić za wjazd na swoje stanowisko, 
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w którym musi zabrać ludzi i przewieźć w inną część miasta, bądź powiatu. Czy my musimy 

na tym kawałeczku się zmieścić i czy my na tym kawałku się zmieścimy, czy to nam 

wystarczy?” 

 

Radny Wiesław WANJAS: „W projekcie było 10 czy 12 stanowisk tam ma być.”  

 

Kierownik Wydziału GN T. JAKUBEK, cytuję: „Ale to jest konsultowane z Prezesem 

PKS-u i jest to powierzchnia wystarczająca.” 

 

Radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „OK, to dziękuję, nie ma o czym dyskutować, bo tu 

nie ma innego wyjścia. Nawet jakby nie chcieć czegoś zrobić to to musi być.” 

 

Z-ca Prezydenta Miasta Konina S. ŁUKASZEWSKI: „Ja chciałbym powiedzieć, że 

wszyscy wiemy, że cel jest oczywiście wyższy, jak się zamieniamy na te działki, to chyba 

sprawa jest zupełnie oczywista, bo o tym dyskutowaliśmy wielokrotnie. Natomiast tutaj ten 

teren został uzgodniony wspólnie z Dekadą, z przedstawicielami PKP i firmami MZK i PKS. 

Patrzymy na wysepki, na długości autobusów, czy te autobusy zawrócą w takim miejscu, 

robiliśmy wizję w terenie i taki teren jest niezbędny i wystarczający do tego. Tam będą wysepki 

i wiaty. To nie jest wymysł nasz. Ten teren zupełnie wystarczy do tego.” 

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Panie Prezydencie to o co się pytałem 

wcześniej przy tym chodniku, chodzi o ten chodnik, o działkę 250/59, która należy do miasta 

Konina. Czy na tym terenie Miasto będzie coś przebudowywać, czy zostawiamy to w kwestii 

inwestora, czyli firmy Dekada? Czy też Miasto zamierza coś ewentualnie przebudować, 

parkingi w innym miejscu, miejsca postojowe dla taksówek, co z tym terenem? Przypomnę 

obecny parking i konsultacje.” 

 

Z-ca Prezydenta Miasta Konina S. ŁUKASZEWSKI: „Ten teren jest na tyle 

strategiczny, że nie chcemy z tym terenem się zamieniać z kimkolwiek, bo to jest dojazd do 

przyszłego dworca PKP i planujemy wydzierżawić ten teren PKP, albo firmie Dekada, 

prowadzimy rozmowy w tym zakresie. Nie chcemy tego terenu sprzedawać.” 

 

Radni nie mieli więcej pytań. Przystąpiono do głosowania.  

 

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY 13 głosami „za”, 0 „przeciw”, 

1 „wstrzymujący się” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zamiany 

nieruchomości – obr. Czarków. 

 

 

 

 

Pkt 17 – Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Konina za lata 

     2014-2016. 

 

 Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI zapytał, czy radni mają 

pytania do Raportu.  

Radni nie mieli pytań.  

 

KOMISJA INFRASTRUKTURY 10 głosami „za” pozytywnie zaopiniowały Raport 

z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Konina za lata 2014-2016. 
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Pkt 18 – Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata              

       2014-2016. 

 

Sprawozdanie omówił Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Roman 

JANKOWSKI powiedział, cytuję: „Sprawozdanie z realizacji programu, co roku 

przekazywaliśmy cząstkowe sprawozdanie, czyli po zakończeniu roku kalendarzowego 

przedstawialiśmy na kartach monitoringowych jak nam to wyszło, jakie są efekty i ile 

pieniążków wydaliśmy, jak to zostało rozliczone. Natomiast to sprawozdanie zawiera cały 

program, czyli dwu i pół-letni okres funkcjonowania tego Programu Wspierania 

Przedsiębiorczości. Przypomnę, że tam było kilkadziesiąt zadań do realizacji. Generalnie ten 

program na tyle został przyjęty przez przedsiębiorców, że wyrażali opinię, by kontynuować 

i Wysoka Rada podjęła decyzję, żeby podjąć kolejny program na następne lata, który jesteśmy 

w trakcie realizacji. 

Ten natomiast zawiera całe podsumowanie wszystkich działań z tego dwu i pół-

rocznego okresu funkcjonowania tegoż dokumentu.”  

 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI zapytał, czy radni mają 

pytania do Sprawozdania.  

 

Radni nie mieli uwag.  

 

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY pozytywnie zaopiniowały Sprawozdanie 

z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2014-2016. 

 

 

Pkt 19 – Strategia Rozwoju Konina 2015-2020 – Raport z monitoringu realizacji zadań 

     strategicznych – dotyczy okresu 01.06.2015 – 31.12.2016. 

 

Raport omówił Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Roman JANKOWSKI 

powiedział, cytuję: „Jest to pierwszy raport w uchwale przyjmującej Strategię Rozwoju Konina, 

mamy 4 główne cele strategiczne. Przyjęliśmy na siebie zobowiązanie, że strategia będzie 

monitorowana po każdym roku kalendarzowym. Jest to pierwsze sprawozdanie dlatego 

obejmuje okres półtoraroczny. 

Następne raporty chcielibyśmy przedstawiać w formie graficznej, tak, żebyśmy mieli 

przedstawione i żebyście Państwo widzieli każdy cel operacyjny jak jest realizowany, tak, żeby 

można było pokazać procentowe zaangażowanie. Wiadomo, że te wskaźniki docelowe mamy 

osiągnąć w 2020 roku, i myślę, że w każdym roku będziemy starali się pokazywać na ile my 

się przybliżamy do realizacji każdego z tych celów strategicznych. 

W tejże strategii oprócz tych celów merytorycznych, czwarty cel jest jakby celem 

związanym z przepisaniem odpowiedzialności za realizację zadań strategicznych w tej strategii. 

Każdy wydział ma zakres odpowiedzialności, który musi pilnować i co roku sprawozdawać 

z przebiegu realizacji tak, aby te cele, które mamy założone w strategii, zostały osiągnięte 

w 2020 roku.” 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI zapytał, czy radni mają 

pytania do raportu.  

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Do Pana Prezydenta i Kierownika mam 

pytanie, a może sugestię. Jesteśmy już na takim etapie rozwoju partnerstwa publiczno – 

prywatnego, że wiele gmin podejmuje się realizacji PPP w różnych formułach. Po ostatnim 

takim spotkaniu, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, dotyczącym możliwości 

finansowania pewnych działań w formule partnerstwa publiczno - prywatnego, padła taka dość 

ważna sugestia wydaje mi się w kontekście strategii, które mogą jednostki samorządu 



11 

terytorialnego przyjmować, realizować i aktualizować, otóż pojawiła się tam taka prosta 

sugestia, żeby programy strategiczne samorządów wpisać już na tym etapie, mimo że wciąż 

rozwija się ten temat i niektóre samorządy robią to dynamicznie i mocno wchodzą 

w partnerstwo publiczno - prywatne, ale żeby wpisać PPP. My w programie przedsiębiorczości 

czy rewitalizacji mamy tam analizę dotyczącą możliwości wykonania pewnych działań w PPP, 

natomiast nie mamy, chyba, że się mylę, Pan Kierownik mnie poprawi, nie mamy 

w dokumencie strategicznym jakim jest strategii miasta, żadnego zapisu dotyczącego 

partnerstwa publiczno - prywatnego, a jeśli się mylę to przepraszam. Ale może pod tym kątem 

warto spojrzeć na nasze dokumenty strategiczne, które mamy. Taka była sugestia ze strony 

ministerstwa, czy ludzi, którzy się tym zajmują, właśnie po to, żeby wprowadzić te zapisy 

dotyczące PPP, bo jest to rzecz pierwsza i niezbędna do tego, by dalszą procedurę realizować. 

Dziękuję bardzo.” 

 

Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Roman JANKOWSKI powiedział, 

cytuję: „W programie rzeczywiście, w projekcie rewitalizacyjnym jest analiza dotycząca 

wykonywania działań w PPP. Ja tylko powiem, że chciałbym, żeby ta strategia funkcjonowała 

w ten sposób, że po każdej tej analizie, komitet sterujący, który został powołany zarządzeniem 

prezydenta, rekomendował Państwu radnym zmiany do tej strategii. Tak, żebyśmy 

przynajmniej raz w roku reagowali na zmieniający się rynek, zmieniające się otoczenie 

i potrzeby. Jeżeli chodzi o PPP jak najbardziej jest to temat, przynajmniej mi osobiście bliski 

i też jestem za tym, żeby on funkcjonował. Czy on powinien być w takim dokumencie 

strategicznym, tak naprawdę jest to forma realizacji zadania. Nie piszemy tak naprawdę, że coś 

chcemy realizować z funduszy unijnych, z funduszy ochrony środowiska, czy w formule PPP, 

czy w ustawie o koncesję. Bałbym się trochę ograniczenia, bo w ten sposób jeżeli dokonamy 

zapisu w pewnym sensie możemy się ograniczyć, bo wtedy musimy już pilnować tylko jakby 

tej metody realizacji, ale niewątpliwie ja zaproponuję to komitetowi sterującemu, który ocenia 

strategię, żeby rozważył ewentualnie możliwość zapisów szczególnie tych inwestycji, które już 

dzisiaj wiemy, że nas na nie - nie stać, bo mi się wydaje, że o to Panu radnemu chodzi 

najbardziej.” 

  

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja Panie kierowniku nie mówię, że zapis musi być 

wąski, bardziej myślałem o zapisie szerokim, dotyczący PPP, niekoniecznie skupionym na 

jednym zadaniu, czy na jednym priorytecie. To jest wyraźna sugestia Ministerstwa Rozwoju, 

żeby takie zapisy w dokumentach strategicznych się pojawiły. Bo oprócz PPP są już takie 

przykłady, że są projekty też hybrydowe, z funduszy unijnych i z PPP, i stąd myślę, że, ja nie 

wykluczam, ale jeśli przyjdzie nam pomysł, idea, myślę o geotermii, czy o innych 

strategicznych inwestycjach, chociaż gminy mniejsze realizują to PPP nawet budując budynki 

użyteczności – publicznej. Różne rzeczy się dzieją, jeśli chodzi o to partnerstwo, nie tylko 

wielkie i spektakularne jak spalarnia w Poznaniu, ale też mniejsze gminy realizują proste 

inwestycje, w których to partnerstwo na rzecz lokalnych przedsiębiorców występuje.  

Moja sugestia jest taka, żeby ten zapis był nawet szerszy. Natomiast tak jak mówię, są 

już projekty hybrydowe, czyli projekty ze środków unijnych w części finansowane i tutaj znowu 

odniesienie do dokumentów strategicznych może być warunkiem koniecznym.” 

 

Z kolej radny Marek WASZKOWIAK powiedział cytuję: „Ja tylko do radnego taką 

uwagę. PPP to nie jest kwestia zapisów w strategiach, to jest kwestia odwagi politycznej, czy 

się ktoś na to decyduje czy nie, pewnej filozofii, a reszta to już jest tylko techniczna sprawa.” 

 

Z-ca Prezydenta Miasta Konina S. ŁUKASZEWSKI: „Szanowny Panie radny, ja też 

czytam te wytyczne Ministerstwa Rozwoju, one są podyktowane tym, że PPP odbiło się bardzo 

niechlubnie w naszej historii. Ten początek nie był zbytnio trafny. Jak czytaliśmy o PPP 

to najczęściej to była jakaś afera grubsza i coś tam się nie udawało. Stąd wydaje mi się, że jest 

sygnał Ministerstwa Rozwoju w tym kierunku, że PPP jest wskazane, bo w wielu krajach i 
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nawet już w Polsce mamy takie przykłady, które zakończyły się sukcesem i stanowią przykład 

dla nas.  

Nie wiem, czy to jest mądre, żebyśmy to umieszczali w strategii. Jeżeli natomiast mamy 

to bardzo szeroko potraktować, to trzeba by to było rozważyć. Tylko, żebyśmy nie zamykali 

sobie drogi do innych rozwiązań, ale jest to jak najbardziej wskazane. Także za ten głos 

dziękujemy.  

Budując strategię jeszcze takich sygnałów z ministerstwa nie było. Weźmiemy to na 

pewno pod uwagę w modyfikacji tej strategii. Dziękuję bardzo.”  

 

Radni nie mieli więcej uwag.  

 

KOMISJE FINANSÓW i INFRASTRUKTURY pozytywnie zaopiniowały Raport 

z monitoringu realizacji zadań strategicznych – dotyczy okresu 01.06.2015 – 31.12.2016. 

 

 

 

SPRAWY BIEŻĄCE. 

 

Głos zabrał radny Zdzisław STRZECH, cytuję: „Jest obecny Pan Prezydent i Dyrektor 

Zarządu Dróg Miejskich - proszę mi powiedzieć, co Panowie mają do powiedzenia z sytuacją 

wykaszania trawy w pasach drogowych? To co w tym roku się wydarzyło z firmą to jest proszę 

Państwa niewytłumaczalne dla mieszkańców. Wstyd mi wchodzić do osiedlowego sklepu, bo 

nie ma jak się tym mieszkańcom wytłumaczyć.  

Ja interweniowałem w Zarządzie Dróg Miejskich, miałem częściowo odpowiedź, ale 

proszę rozważyć Panie Prezydencie wyciągnięcie konsekwencji, nie wiem kto zawinił do 

końca. Na przyszły rok, żeby coś podobnego się nie zdarzyło, żeby do pasa trawa urosła 

w pasach drogowych? W niektórych miejscach było ograniczenie widoczności i czy nie 

należałoby wytłumaczyć się przed mieszkańcami Konina, nie wiem na konferencji prasowej 

i przeprosić mieszkańców Konina za zaistniałą sytuację w pasach drogowych. Może nie 

wszyscy radni tego doświadczyli, ale ja przynajmniej tego na Wilkowie doświadczyłem. 

Dopiero teraz przed sesją, przed komisją weszli w osiedle, żeby ścinać, kosić trawę.” 

 

Głos zabrał Dyrektor ZDM Grzegorz PAJĄK, cytuję: „Ogólnie sytuacja na rynku firm 

jakichkolwiek jest dzisiaj bardzo ciężka. Ogłaszamy przetargi na różne roboty budowlane na 

różne utrzymania i nikt się nie zgłasza, albo ceny są 50% wyższe niż w zeszłym roku. Wtedy 

niestety musimy unieważnić przetarg i wznawiać postępowania przetargowe.  Inaczej była 

sytuacja na zamówieniu utrzymania zieleni na pasach drogowych, gdzie cena była bardzo fajna 

dla nas, atrakcyjna dla zamawiającego. Była dużo tańsza niż w zeszłym roku, ale niestety chyba 

firma przeliczyła się z kosztami, firma ma problemy z wyrabianiem się ze swojego zakresu 

zadań, jakie zostały im powierzone i w dniu wczorajszym została wypowiedziana firmie 

umowa z konsekwencjami naliczenia kar. Zgodnie z umową zostaną naliczony kary. Firma od 

1 lipca nie świadczy już dla nas usługi. Do rozstrzygnięcia bo jutro Szanowni radni uchwalą 

budżet i zmiany w wieloletnim planie finansowym jeżeli taka uchwała zostanie podjęta przez 

Państwa Radnych, my przygotowaliśmy, jesteśmy praktycznie na końcu specyfikacji tak, żeby 

przetarg na utrzymanie zieleni jak wiele innych właśnie z tych powodów zrobić już na rok 

przynajmniej w przypadku zieleni do końca tego roku i na rok następny. Ale procedura 

przetargowa trwa dzisiaj 1,5 miesiąca, więc będzie okres czasu tutaj niestety z pełną 

odpowiedzialnością informuję, że będzie naprawdę duży kłopot z wykaszaniem. Będziemy 

starać się to robić punktowo na zgłoszenie. Szukamy możliwości prawnej to nie jest takie 

proste. Ustawa o zamówieniach publicznych, wszystkie przepisy, które są do przeanalizowania, 

zdiagnozowania na pewno nie zostawimy sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, życiu czy 

bezpieczeństwu ruchu drogowego. Na interwencje na pewno będziemy takie koszenia 

wykonywać.  
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Nie do końca dzisiaj ustawa o zamówieniach publicznych nakazuje nam dawać warunki 

inne niż 100% ceny. Cena to jest 60%, 40% albo na odwrót 40% ceny, 60% są to inne 

uwarunkowania, to są rękojmie, to jest czas reakcji, ale to mamy kolejny raz pokaz tego, że to 

niestety nic nie pomaga. Jakakolwiek firma by chyba, czy inne firmy sobie radziły w latach 

poprzednich, ta firma dużo robiła, było ich widać, dużo robili niestety z zadaniem się nie 

wyrabiali. W związku z tym właśnie widząc jaka jest sytuacja na ulicach, tą umowę 

rozwiązaliśmy z winy wykonawcy.” 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja do Pana Prezydenta Łukaszewskiego 

chciałbym wykorzystując obecność też Pana kierownika nowego wydziału, chciałbym poprosić 

o informację i jednocześnie też wskazać to, co moim zdaniem jest słabością, którą widać na 

zewnątrz. Otóż jak jestem na stronie wspomnianej Geotermii Konin to ostatnią informacją jaka 

znajduje się na tej stronie, to jest informacja z 23 lipca 2015 roku, co wygląda po prostu krótko 

mówiąc słabo. Już nie będę dalej mówił. Natomiast poproszę o informację pisemną dotyczącą 

tego, jakie działania Miasto podjęło odnośnie geotermii, jakie ma plany na najbliższy czas, 

włącznie z pozyskiwaniem środków zewnętrznych z partnerstwem publiczno- prywatnym czy 

z czymkolwiek, co zmierza do tego, żeby była nie tylko strona Geotermia Konin spółka z.o.o. 

z datą 2015 roku ale coś więcej. Dziękuję.” 

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuje: „Do tego tematu, który poruszył Pan radny 

Strzech i do odpowiedzi Pana Dyrektora Pająka. Usłyszałem po raz kolejny odpowiedź, że będą 

naliczone kary umowne.  

Wczoraj rozmawiałem z jednym z inspektorów, który odbiera pewne roboty nie 

chodziło tutaj o inwestycje w mieście Koninie. Powiedział mi to samo, ale zgodził się ze mną, 

że tutaj nie chodzi o naliczanie kar umownych, bo żadna z pań czy żaden z nas mężczyzn 

zlecając robotę i widząc jak jest odwalona fucha, mówiąc tak kolokwialnie, nie chciałby tej 

stawki zapłacić mniejszej, a za pół roku, rok albo i w przypadkach jeżeli chodzi o koszenie 

trawy, praktycznie to cały czas poprawiać. Tutaj chodzi Panie Prezydencie o jakość i mówię 

nie chodzi o kary umowne. Podobnie było chociażby z firmą, która wykonywała ulicę 

Dmowskiego, tam również były problemy nie dotrzymania terminów. Zobaczymy co będzie za 

rok, za dwa.  

Odnośnie właśnie tych pasów zieleni, ten temat pociągnę bo to właśnie miałem mówić 

na sesji Rady Miasta w zapytaniach. W ubiegłym roku Pan Korytkowski na pewno sobie 

przypomni, pokazywałem zdjęcia poprzedniej kadencji pasów zieleni, nadwyżek ziemi, że ta 

ziemia spływa itd. Dostałem lakoniczną odpowiedź, pokazałem swoje zdjęcia, coś się zaczęło 

dziać, przyznaję. Teraz jest sprawa odcinka ulicy Przemysłowej od przejścia na wysokości 

Straży Pożarnej do budynku MDK-u. Tam ściągnięto pas zieleni w ubiegłym roku i zostawiono 

to przez zimę aż do wiosny. Koniec kwietnia na początku maja, niestety nie zapisałem, ale 

byłem tam, przejeżdżałem rowerem, firma powiem w cudzysłowie „siała trawę”. Dlaczego 

mówię w cudzysłowie, wiem jak to się robi. Jeżeli zauważyłem, że ziemia nie była w ogóle 

wzruszona, tylko na ubitą ziemię, skamieniałą przez zimę i początek wiosny, sypana trawa i na 

górę rzucana czarna ziemia, to się pytam, jak to ma wyrosnąć? Panie Prezydencie ja bardzo 

proszę przejechać się, tam zobaczyć jaki jest efekt i czy w ogóle ktokolwiek za to zapłacił, bo 

jeżeli tak to jest to karygodne. Jest to robota do zrobienia jeszcze raz praktycznie. Wszystko 

trzeba skultywować, przekopać tam praktycznie wyrosły chwasty i to jest właśnie to, o czym 

mówię. Brak odpowiedzialności osób, które powinny to nadzorować to jest bardzo prosty 

przykład na to, co się po prostu w mieście dzieje. Dziękuję.”  

 

Głos zabrał radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Panie Przewodniczący ja tak w tym roku 

też trochę zostałem przez mieszkańców jednej okolicy na ul. Kosmonautów przeczołgany i to 

dość dokładnie z koszeniem trawy. To był ten czas kiedy tak bardzo komary nas tutaj cięły w 

Koninie i taka tam była sprawa, że nawet właściciel, który firmę miał, która to kosiła, to nawet 

nie wiedział, że jego ludzie koszą i nie grabią. Trzeba było się upominać o to grabienie, bo jak 
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trawa miała pół metra, to generalnie rzecz biorąc nie dało się jej tą maszyną posiekać, żeby jej 

nie było widać, tylko to po prostu było prawie tak jak sianokosy i w tej trawie no najwięcej po 

prostu wtedy komary się utrzymywały, w tej gnijącej trawie i przy tych deszczach. Teraz jest 

sucho. I teraz jest kwestia jak wypromować jakąś tu firmę, która będzie robiła, ja nie wiem czy 

trzeba co roku ją robić, może by trzeba było znaleźć taką firmę albo jej powiedzieć, że oni mają 

trzy cztery lata jakiś przetarg wygrany, żeby oni mieli sprzęt odpowiedni. Małą trawę jak się 

często kosi nie trzeba jej grabić i to jest jeden z zabiegów chyba najbardziej pracochłonny to 

grabienie tej trawy, wywożenie tej trawy i w ogóle jeżeli coś się robi często to ona może być 

po prostu skoszona i pozostawiona nawet na trawie, bo to są drobne rzeczy. I teraz nie wiem, 

czy są takie możliwości, żeby ten przetarg na jakąś porządną firmę i musimy wiedzieć, bo mi 

się wydaje, że Pan dyrektor Pająk wie za jakie pieniądze metr kwadratowy trawy musi być 

koszony, żeby to było no mniej więcej nie poniżej kosztów, ale tak jakby to się należało zapłacić 

za to. My nie mamy prawa żądać, żeby ktoś robił coś do czego ma dopłacać, bo chyba nie 

chodzi w ogóle o to w gospodarce. Ktoś prowadzi działalność musi z tej działalności wyżyć, 

musi mieć po prostu robotę dla tych ludzi, których zatrudnia i niech on zatrudnia tych ludzi 

tylko kwestia jest, żeby ta cena nie była taka, że pokosi trochę czy tam pół roku i pada. 

Dziękuję.”  

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Piotr KORYTKOWSKI, cytuje: „Powiem w ten 

sposób, że rzeczywiście od mieszkańców ostatnio słyszy się bardzo często uwagi dotyczące i to 

od zimy ma miejsce, zresztą tego śniegu nie było za dużo, ale i tak były już uwagi dotyczące 

odśnieżania. To jest powiązane, koszenie trawy, odśnieżanie, bo to jest ta sama firma prawda?” 

 

Dyrektor ZDM Grzegorz PAJĄK, cytuję: „ Nie, inna”.  

 

Kontynuując P. KORYTKOWSKI, cytuję: „Ale bywało też tak, że były to te same 

firmy. W każdym razie jest to jakby jeden zakres zadań: utrzymanie porządku w mieście. Panie 

dyrektorze w tej chwili kwestia koszenia trawy, ale w ogóle utrzymywania zieleni w mieście, 

utrzymywania porządku na chodnikach, na ulicach to co radny Sidor mówił. Ściąganie 

nadwyżek ziemi, które od lata nakładają się na trawnikach przy odśnieżeniu ulic. Nie ma 

w zakresie czynności tego firma, która ma od Państwa zlecenie, żeby porządkowała te kwestie 

chociaż co parę lat? A te nadwyżki na wyspach rozdziału między jezdniami to są naprawdę 

kilkuletnie, bardzo źle to wygląda.  

Kwestia przycinania drzew. Parkuję zawsze tutaj na ulicy Grunwaldzkiej na parkingu 

buforowym Panie dyrektorze warto tam się przejść i zobaczyć jak tam wygląda sprawa. Tam 

wystarczy jednego czy drugiego człowieka z miotłą i szypą, żeby to sprzątnął z sekatorem, żeby 

poprzycinał ten żywopłot, drzewa itd. Gałęzie drzew wiszą na wysokości 1,5 metra, jak deszcz 

spadnie jeszcze niżej, to zabiera miejsca parkingowe. Pod tym względem jest naprawdę dużo 

do zrobienia i może dobrze, że ten temat wyszedł na komisji, bo mówimy tutaj we własnym 

gronie, ale pod tym względem Panie Prezydencie Łukaszewski jest naprawdę dużo 

do zrobienia. Ja rozumiem, że można narzekać, że mamy taki rynek pracy jaki mamy. Po prostu 

firmy są niewiarygodne, biją się między sobą, podają stawki, które po prostu okazują się nie do 

zrealizowania. Państwo naliczacie kary i firma bankrutuje, i jeszcze mniej mamy firm, 

z którymi możemy rozmawiać. A może outsourcing? Jestem zwolennikiem outsourcing-u, 

a może by pomyśleć w takim przypadku, żebyśmy zwiększyli zatrudnienie w Zarządzie Dróg 

Miejskich i nie tą ekipą kilkuosobową, tylko zróbmy paręnaście osób, które będą widoczne na 

drodze. Jak będzie napis, że są to ludzie z Zarządu Dróg Miejskich i będzie widać ich, że 

odśnieżają, że w awaryjnych przypadkach, że obcinają gałęzie, że z miotłą zamiatają na 

parkingach, bo przecież tutaj też mówiliśmy o parkingach na osiedlach, których utrzymanie jest 

w gestii Zarządu Dróg. Jest pod tym względem dużo do zrobienia. Myślę, że powinniśmy Panie 

Prezydencie to jest apel, myślę, że podzielacie moją opinię, żebyśmy kompleksowo ujęli te 

kwestie związane z czystością w mieście oraz pielęgnacją zieleni.  
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Goście, którzy przyjeżdżają do Konina Prezydent mówi, że są zachwyceni Koninem, 

że miasto ładnie wygląda, zróbmy, żeby po prostu padli z wrażenia, bo jeżeli dołożymy 

rzeczywiście należytą staranność w tej chwili w utrzymaniu, będzie naprawdę efekt niebywały. 

Dziękuję.”  

 

Głos zabrał Dyrektor ZDM Grzegorz PAJĄK, cytuję: „Tematów jest dużo, ale one 

sprowadzają się tak naprawdę do jednego mianownika, właśnie zamówienia publiczne i firma. 

To właśnie z tego tytułu, że my postawiliśmy na to, żeby ta jakość cały czas poprawiać być 

może to kiepsko wygląda dzisiaj, ale to nie jest nasz wkład w tą działalność, stąd się właśnie 

wzięło, że firma u nas na zamówieniu publicznym była trzy miesiące, bo ta firma, która została 

wygoniona z naszych pasów drogowych, świadczyła usługę trzy miesiące, od marca do 

czerwca. Stan mamy taki jaki mamy.  

Oznakowania poziome jest już w trakcie, firma jest już na drogach. W tamtym roku 

również mieliśmy firmę, wygoniliśmy z oznakowania poziomego, bo też nie wykonywała 

swojej usługi, również naliczyliśmy im kary. To nie jest tak, że pracownicy Zarządu Dróg śpią 

i nic nie robią. My te firmy próbujemy zobowiązać do tego, co mają wykonywać. Jeżeli nie 

wykonują, takie dostają kary. Za zimowe utrzymanie jeżeli była konieczność naliczenia kar 

również firmy dostawały kary. Niestety wypowiedzenie umowy firmom nie jest też takie 

proste. To co teraz się wydarzyło, przetestowaliśmy, zdiagnozowaliśmy, są podstawy, firma 

przyjęła wypowiedzenie umowy skuteczne. Być może warto się zastanowić czy to np. nie 

zrobić w formie in house, ale z tego co wiem to Wydział Gospodarki Komunalnej i Urząd 

Miejski będzie zlecał oczyszczanie miasta i ulic, utrzymanie zieleni w formie in house. Być 

może warto do tego włączyć zieleń w pasach drogowych, ale żeby to sprawdzić, dlatego z taką 

propozycją wystąpiłem do Prezydenta i Prezydent przyjął, przedstawił Państwu projekt 

uchwały, żeby ten przetarg zrobić na utrzymanie wszystkie co najmniej na półtora roku, 

ewentualnie dwa lata. Spróbujemy taką metodę.” 

 

Radny Piotr Korytkowski pytał, czy można by było rozpisać przetarg na 3, 4 lata. 

 

Kontynuując Dyrektor ZDM Grzegorz PAJĄK, cytuję: „Mamy temat pod tytułem 

określenie przedmiotu zamówienia – co roku Państwo dokładacie w ramach swoich 

kompetencji nowe zadania inwestycyjne, powiększa się zasób, powiększa się ilość dróg. 

W ramach takiej aktualizacji tych umów, przetargów. Szanowni Radni proszę jeszcze zwrócić 

uwagę na to, że rynek „żyje” to wszystko się dzieje, my się uczymy, firmy kombinują, my 

próbujemy się z nimi spierać uczymy się innych rzeczy, bo firma zrobiła nam takie coś. Na 

następny rok znowu tą umowę korygujemy, uściślamy, zawężamy. Więc przetarg na 4 lata jest 

fajny, bo my wtedy urzędnicy mamy dużo mniej roboty i faktycznie inżynierowie zajmują się 

robotą na drodze. Ale z drugiej strony mając perspektywę finansową, mając perspektywę tych 

uwarunkowań dookoła umownych to jest też duże ryzyko, bo trafimy na firmę nierzetelną, 

której nie będziemy mogli wypowiedzieć umowy, bo będzie robić swoją usługę nierzetelnie 

my będziemy naliczać od tego kary, ale my ją będziemy mieć cztery lata. Są naprawdę różne 

uwarunkowania i być może to co teraz będzie zrobione w ramach in house, czyli oczyszczanie 

miasta i tereny zielone, jeżeli to przyniesie dobry skutek to warto się wtedy zastanowić, żeby 

włączyć pasy drogowe do tego utrzymania.  

Natomiast z oznakowaniem poziomym, jeżeli mogę powiedzieć to po to Zarząd Dróg 

Miejskich kupił już jedną maszynę, już nasi pracownicy wyjechali na miasto, uczymy się 

malować. Wiadomo, że nie mamy dużych urządzeń, bo te duże urządzenia dużo metrów, duży 

przerób w ciągu doby i takie miasto jak Konin, taka ilość kilometrów, firma powinna 

pomalować w 1,5 miesiąca, miesiąc. W związku z tym dostali już wytyczne, firma ma zlecenie 

i maluje. Natomiast my wjedziemy sobie w miejsca postojowe, w parkingi, w pola wyłączone 

i będziemy sobie swoją ekipą to robić.  

Zatrudnić można 30-40 osób, tylko w zimie nie ma dla nich pracy. Oni będą mieli 

w sezonie marzec - maj, a od września nie będą mieli co robić.  
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Analizowaliśmy te wszystkie sytuacje, analizowaliśmy jak zrobić bo ta grupa 

interwencyjna my możemy ją rozbudować, myśleliśmy o tym, ale są sytuacje, że jak 

rozbudujemy za bardzo, to nie będzie wtedy dla nich pracy w okresach zimowych. W każdym 

razie ja wiem, że jest duży problem, bo sam jeździłem, udało mi się jeździć nawet na rowerze, 

też dostałem krzakami po twarzy, ja znaków drogowych nie widzę, naprawdę jest mi z tego 

powodu bardzo przykro, ale niestety, tak się stało.” 

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Ja tak króciutko, do tego co mówił Pan 

Grzegorz Pająk, że zaczęto właśnie malować znaki poziome na drogach. Tydzień temu 

posprzątałem praktycznie całą ulicę, skrzyżowanie ulica Okólna z Przemysłową. Po raz kolejny 

zresztą po zimie praktycznie jeszcze nie było żadnej ekipy, która by to pozamiatała. I co się 

okazuje, firma przyjechała malować, ale na piasek. Nikt prędzej tego nie zamiótł. Uważam, że 

najpierw powinna przyjechać firma, która oczyści wszystkie krawężniki, wysepki, a dzień 

później, dwa firma, która po prostu maluje, a nie, żeby farbę białą kłaść na normalnie sypki 

piasek. 

A mówił tutaj Pan przewodniczący o tym, że ludzie, którzy przyjeżdżają to Konin 

chwalą itd. ja już byłem na takim spotkaniu, że chwalili Konin w Ślesinie, a być może, że 

chwalą Konin w Licheniu za to, że jest tak pięknie zielono.  

Faktem jest, że nie jest źle, bo nie wiem kto z Państwa był w Rzymie, ja tutaj tak jak 

wszyscy narzekamy na zieleń itd. ja w Rzymie byłem dwa razy i powiem Państwu, że powiem 

to tak, że w Koninie nie jest jeszcze tak źle, bo tam między pasami na autostradzie, na trasach 

szybkiego ruchu normalnie rosną chwasty między barierami dźwiękochłonnymi, a trawa to nie 

jest trawa, no bałagan na każdym miejscu. Polecam Watykan, polecam Rzym, ale jeżeli chodzi 

o czystość to Konin nie jest zły, ale to nie znaczy, żeby wymagać więcej, bo ja całe życie tzn. 

19 lat mieszkałem w Niemczech i mam w głowie taki wkodowany system niemiecki o czystości 

i porządku. Dziękuję.” 

 

Głos zabrał Zastępca Prezydenta Sebastian Łukaszewski, cytuję: „Oczywiście podczas 

Dni Konina mieliśmy bardzo dużo ciepłych słów i widzę, że dotarły nie tylko do nas, ale też do 

Państwa radnych i to były słowa nie tylko od ekip wschodnich, ale również z Herne, Santa 

Susanna, byli zachwyceni zielonym miastem i porządkiem na ulicach. Oczywiście przyznaję, 

że mamy problem z wykaszaniem pasów, bo to rzeczywiście widać. Ja to zauważam natomiast 

będziemy mogli zrobić sobie porządek od 1 lipca i na pewno nie zlecimy tego z wolnej ręki 

jeżeli Pan dyrektor miałby takie zakusy, to nie ma takiej możliwości, żebyśmy z wolnej ręki 

jakiejś firmie dali, bo to jest dyscyplina finansów. Po prostu nie możemy tego zrobić. Będziemy 

to robić własnymi siłami, zastanowimy się jak, żeby w te miejsca, które są najbardziej takie 

drażliwe i przeszkadzają kierowcom, żeby najpierw od tych miejsc zacząć. 

Chcę Państwu uzmysłowić jedną rzecz. My nie mogliśmy zrobić tego w in house. Po 

pierwsze ustawa o in house obowiązuje dopiero od 1 stycznia, po drugie nakłada szereg różnych 

obowiązków na firmy, które mogą świadczyć in house. Przede wszystkim 90% przychodów 

musi pochodzić z miasta, czyli to muszą być usługi świadczone na rzecz miasta. PGKiM jeszcze 

nie spełniał, teraz już spełnia i przymierzamy się do oczyszczania w tym zakresie w ramach in 

house. Oczywiście są możliwe inne prace, ale musimy wiedzieć, że w in house nie możemy 

tego podzlecić komuś innemu. Tylko firma musi samodzielnie to wykonać nie ma takiej 

możliwości, że weźmie coś w in house, a za chwilę zleci to innej firmie. Nie ma takiej opcji, 

więc my to bierzemy pod uwagę i przygotowujemy się do tego stopniowo.  

Natomiast nie było można przewidzieć, ZDM nie mógł przewidzieć, że firma będzie 

nieuczciwa, bo ani to nie była rażąco niska cena, która mogłaby wskazywać na to, bo gdyby 

tak było, gdyby to było tak że mamy firmę, która za pół ceny, wszyscy dają rażąco nisko 

w stosunku do kosztorysu. Natomiast tutaj sytuacja była taka, że nie mogliśmy podejrzewać 

i nie mogliśmy rozstrzygnąć tego w inny sposób.  
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Natomiast nie możemy podejmować działań interwencyjnych kiedy firma ma jeszcze 

umowę. Umowa jest skutecznie wypowiedziana od 1 lipca, zaczniemy te prace interwencyjne 

i uderzam się w pierś, ale trudno jest przewidzieć takie sytuacje.  

Tak samo przywołany przykład ulicy Dmowskiego. Nie można było, ja byłem 

przewodniczącym tego postepowania przetargowego, nie można było można inaczej 

rozstrzygnąć to nie jest tak, że my sobie wybieramy. Po prostu jest obiektywna ocena, na którą 

składa się wiele czynników, więc jest wybierany wykonawca, który za kilka miesięcy okazuje 

się, że ma jakieś problemy i też rozpatrujemy wypowiedzenie umowy, ale bierzemy pod uwagę 

inne czynniki i zdajemy sobie sprawę z tego, że Dmowskiego z wolnej ręki nie można było 

wykonać i staliśmy pod bardzo trudnym wyborem. Natomiast bierzemy pod uwagę to, że nikt 

nie podejmie decyzji, która stanowiłaby o dyscyplinie finansów Prezydenta, bo nie możemy 

tego zrobić i Państwo dobrze o tym wiecie. To nie jest żadne usprawiedliwienie. Staramy się 

wyciągać z tego wnioski, natomiast w in house zamierzamy to robić, ale przygotowujemy się 

stopniowo do in house i zaczniemy od oczyszczania. Dziękuję bardzo.”  

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

OBRADOM PRZEWODNICZYLI: 

 

     Przewodniczący Komisji Finansów 
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      Przewodniczący Komisji Infrastruktury  

  

 

       Piotr KORYTKOWSKI 
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