
BR.0002.2.9.2017 

 

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/2017 

 

z obrad XXXVIII SESJI RADY MIASTA KONINA, 

 

która odbyła się 28 czerwca 2017 roku 

 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wiosny Ludów 6. 

_______________________________________________________ 
 

 

Sesja trwała od godz. 9.00 do godz. 13.25. 

 

W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta Konina Józef 

NOWICKI, Zastępcy Prezydenta Miasta Konina Sławomir LOREK oraz Sebastian 

ŁUKASZEWSKI, Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA, kierownicy wydziałów Urzędu 

Miejskiego, dyrektorzy i prezesi podległych jednostek organizacyjnych miasta i spółek 

miejskich, komendanci służb miejskich oraz przedstawiciele lokalnych mediów. 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 

Otwarcia XXXVIII sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) - dokonał 

Przewodniczący Rady Miasta Konina - radny WIESŁAW STEINKE. 

 

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 

uchwał. 

 

Radni nieobecni: Sebastian GÓRECKI, Krystian MAJEWSKI. 
 

Na sekretarza obrad sesji Przewodniczący Rady wyznaczył radnego Witolda 

NOWAKA. 

Radny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad.  
 

Przewodniczący Rady, cytuję: „W zawiadomieniu o zwołaniu dzisiejszej sesji 

przekazałem Państwu Radnym porządek obrad wraz z materiałami.  

Jednocześnie informuję Wysoką Radę, iż wpłynął dzisiaj na moje ręce wniosek od Pana 

prezydenta o uzupełnienie pilne porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr 461 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do 

nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych. W związku z tym udzielę głosu Panu Prezydentowi 

Sławomirowi Lorkowi, który pilność tej sytuacji Państwu radnym uzasadni.”  

 

 

Głos zabrał Z-ca Prezydenta Miasta Konina Sławomir LOREK, cytuję; „Jak Państwo 

wiecie podjęliśmy w lutym stosowne uchwały, które wynikały z nowego prawa oświatowego 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. 

Wczoraj miałem telefon od Pana Dyrektora Delegatury w Koninie Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty. Tak się składa, że szkoła, która jest w sieci Szkół Żak, to są dwie szkoły: Policealna 

Szkoła Kosmetyczna i Policealna Szkoła Florystyki, dokonały formalności, ażeby stały się 

szkołami publicznymi. Ustawa o systemie oświaty w sposób precyzyjny określa, jaka jest 

różnica między szkołą publiczną, a szkołą niepubliczną. I między innymi jeden z punktów, 
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który wynika z tego, w szkole publicznej jest realizowana podstawa programowa i arkusze 

organizacyjne wymagają zatwierdzenia kuratorium. Stąd po wczorajszej rozmowie 

telefonicznej uzgodnione z Panem prezydentem i prosimy Państwa radnych o dopisanie tak 

naprawdę do naszej sieci szkół dwóch szkół, które od 1 września, jeszcze raz powtórzę to są 

szkoły, które prowadzą aktualnie rekrutację, nie mają jeszcze uczniów, ale od 1 września chcą 

funkcjonować jako szkoły publiczne. To jest Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna sieci 

Szkół Żak w Koninie na ul. Fryderyka Chopina 17 i Publiczna Policealna Szkoła Florystyki 

sieci Szkół Żak w Koninie na ul. Fryderyka Chopina 17. Organem prowadzącym jest Centrum 

Nauki i Biznesu Żak i jako organ prowadzący przekształca z dniem 1 września te szkoły 

w szkoły publiczne.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję Panu prezydentowi za przedstawienie 

uzasadnienia do wprowadzenia tego punktu do porządku obrad. Państwo rozumieją chodzi 

o umożliwienie naboru w tych placówkach oświatowych. Zapytam czy zgłaszają Państwo 

uwagi do tak przedstawionego przeze mnie porządku obrad? Ponieważ nie widzę poddam 

porządek obrad pod głosowanie.”     

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina przyjęła 

proponowany porządek obrad. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu obrad XXXVII sesji. 

3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu miasta Konina za 2016 rok (druk nr 548), 

b) udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za 2016 rok (druk nr 549). 

5. Podjęcie 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 (druk nr 

550). 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 473 Rady Miasta Konina  

z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań 

w Mieście Koninie w 2017 roku (druk nr 554). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Stawiamy na 

rozwój!” w ramach Programu Erasmus+ (druk nr 545). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 795 Rady Miasta Konina z dnia 

30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Konin (druk nr 546).  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 365 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 

2012 roku w sprawie zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów 

i innej kadry kierowniczej oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 
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prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (druk nr 

547). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny w Koninie” (druk nr 543). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 461 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 

2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 

do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia 

sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych (druk nr 561). 

12. Podjęcie 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). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Gajowej (druk nr 557). 

14. Podjęcie 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). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste 

(druk nr 552). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu 

(druk nr 553). 

17. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zbycia nieruchomości (druk nr 558), 

b) nabycia nieruchomości (druk nr 544), 

c) zamiany nieruchomości (druk nr 551). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina 

przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem pracy i kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2017 rok (druk nr 562). 

19. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA 

KONINA ZA LATA 2015 – 2016. 

20. Sprawozdanie z realizacji PROGRAMU WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA 

LATA 2014-2016. 

21. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2015-2020 - RAPORT Z MONITORINGU 

REALIZACJI ZADAŃ STRATEGICZNYCH dotyczy okresu 01.06.2015 - 31.12.2016. 

22. Wnioski i zapytania radnych. 

23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

24. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Konina. 

 

 

2. Przyjęcie protokołu obrad XXXVII sesji . 

 

 Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie protokołu 

obrad XXXVII sesji. Sporządzony protokół został przesłany Państwu radnym drogą 

elektroniczną. Stwierdzam, iż do dnia sesji nie wpłynęły na moje ręce żadne zastrzeżenia ani 

uwagi do sporządzonego protokołu. Zapytam czy Państwo radni zgłaszają takie na sesji? Nie 

widząc zgłoszeń, stwierdzam, iż protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń i poprawek 

uważa się za przyjęty, o czym stanowi zapis § 34 punkt 8 Statutu Miasta Konina.  

 Informuję Państwa radnych, iż podpisałem protokoły XXXV i XXXVI sesji, przyjęte 

bez uwag na sesji XXXVII. Przypominam również Państwu, że zgodnie z obowiązującymi 

przepisami protokoły obrad po przyjęciu przez radę są umieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 



4 

 

3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie 

międzysesyjnym. 

 

 Przewodniczący Rady, cytuję: „Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad. Treść sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta Konina Państwo radni otrzymali drogą 

elektroniczną w dniu 27 czerwca 2017 roku. Są tam przyjęte projekty uchwał, wydane 

zarządzenia, rozpatrzone wnioski. I w tej sprawie udzielę teraz głosu Panu prezydentowi, który 

chciałby Państwa zapoznać z sytuacją bieżącą.”    

 

 Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Chciałbym, to 

sprawozdanie z działalności prezydenta między sesjami uzupełnić o informację dotyczącą 

wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich dniach. Mianowicie chciałbym Wysoką Radę 

poinformować, że w dniu wczorajszym wpłynęło na moje ręce oficjalne zawiadomienie 

Prokuratury Rejonowej w Rypinie, w którym zawarta jest informacja, iż w dniu 12 stycznia br. 

zostało wszczęte śledztwo w sprawie, i tutaj jest numer przetoczony tej sprawy, śledztwo które 

dotyczy nadużycia zaufania i wyrządzenie szkody majątkowej przez prezesa spółki, 

tu wymieniona nazwa spółki z siedzibą w Toruniu województwo kujawsko-pomorskie 

w okresie od września 2016 roku do dnia bieżącego. W wyniku zebranego materiału 

dowodowego, o czym informuje Prokuratura Rejonowa w dniu 13 czerwca 2017 roku 

przedstawiono kierownikowi Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą naszego Urzędu 

Miejskiego zarzuty o czyny z art. 231§ 1 Kodeksu karnego i art. 228 § 3 Kodeksu karnego 

w związku z art. 11 § 2 Kodeksu karnego oraz zastępcy kierownika Wydziału Promocji 

i Współpracy z Zagranicą zarzut o czyny z tych samych artykułów, które wcześniej zostały 

przez mnie wymienione. Art. 231§ 1 kodeksu stanowi, że zarzut dotyczy nadużycia uprawnień 

przez funkcjonariuszy publicznych. Natomiast art. 228 § 3 Kodeksu karnego dotyczy zarzutu 

o przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej. W związku z tym, że czynności, o których mowa 

i które zawarte są w decyzji, w treści tego pisma Prokuratury Rejonowej w Rypinie, chciałbym 

poinformować Wysoką Radę, że w dniu 12 czerwca do naszego Urzędu zgłosiła się Pani 

naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Rypinie i poinformowała 

mojego pierwszego zastępcę Pana prezydenta Sławomira Lorka o tym, że prowadzone są 

czynności związane z przedsiębiorcą powiatu rypińskiego, które również mogą dotyczyć 

Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Koninie. Poinformowała 

również, że w tym celu zostały podjęte przez policję określone czynności w wydziale. 

Po przeprowadzonych czynnościach Pan prezydent Lorek został poinformowany 

o konieczności przyjazdu obu pracownic Urzędu do Rypina w celu przeprowadzenia dalszych 

czynności. O tym fakcie Pan prezydent Lorek poinformował mnie telefonicznie, bowiem w tym 

czasie przebywałem na delegacji służbowej.  

Wysoka Rado po tych czynnościach, które zostały podjęte i które wyszczególniłem, 

po powrocie z delegacji poprosiłem Panią kierownik Wydziału Promocji i Współpracy 

z Zagranicą, odbyłem z nią rozmowę dotyczącą tej sprawy. W wyniku czego Pani kierownik 

złożyła na moje ręce stosowne oświadczenie potwierdzając te fakty, które zostały wcześniej 

zawarte w notatce służbowej Pana prezydenta Sławomira Lorka. Jednocześnie oświadczyła, 

że nie popełniła żadnych czynów zarzucanych w tym postępowaniu i że nie poczuwa się do 

odpowiedzialności za zarzucane jej czyny. Pani zastępca kierownika przebywała w tym czasie 

na zwolnieniu chorobowym, po powrocie również odbyłem rozmowę, która zakończyła się 

oświadczeniem o tym, że nie przyznaje się do postawionych zarzutów. Oczywiście celem 

moich rozmów nie było ustalanie, czy Panie są czemukolwiek winne, czy niewinne bowiem 

niewątpliwie zostanie to ustalone w prowadzonym postępowaniu i ewentualnym procesie 

sądowym. Natomiast ta rozmowa miała dać mi odpowiedź na pytanie, czy obie Panie w świetle 

tych wydarzeń mogą dalej pełnić funkcje w wydziale? W związku z tym, że otrzymałem drogą 

faksową to stanowisko prokuratury rejonowej, które wcześniej przytoczyłem Wysokiej Radzie 

postanowiłem po pierwsze, aby Pani Magdalena Krakowiak zastępca kierownika, która pracuje 
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w wydziale, żeby przyjęła do wiadomości, że na czas aż do odwołania pozbawiam ją wszelkich 

możliwości podejmowania jakichkolwiek decyzji jako zastępca kierownika wydziału. Ta moja 

decyzja została przekazana na piśmie. Jednocześnie również po rozmowie z Panem 

Sławomirem Lorkiem moim pierwszym zastępcą podjąłem decyzję, że Pan prezydent Lorek 

w związku z długotrwałym zwolnieniem chorobowym Pani kierownik wydziału będzie 

bezpośrednio nadzorował funkcjonowanie tego wydziału.  

Została również przeze mnie powołana trzyosobowa komisja w składzie Pan prezydent 

Lorek, Pani Magdalena Kuznowicz-Górniak kierownik Wydziału Kontroli i Pani Joanna 

Hernes kierownik Wydziału Organizacyjnego i Kadr. Tę komisję upoważniłem 

do przeprowadzenia spisu wszystkich spraw, które są aktualnie w Wydziale Promocji 

i Współpracy z Zagranicą i materiałów, które są zmagazynowane w tym wydziale i zostaną 

stosowne materiały z tych czynności przekazane.  

Jednocześnie chciałbym Wysoką Radę poinformować o tym, że w związku z podjętymi 

czynnościami będę prosił Komisję Rewizyjną naszej rady, taki wniosek w rozmowie ze mną 

złożył Pan przewodniczący Karol Skoczylas, żeby Komisja Rewizyjna podjęła również 

czynności w wydziale i zgromadzone materiały przez ten zespół, który wcześniej wymieniłem, 

żeby zostały zweryfikowane przez Komisję Rewizyjną i ewentualne dokumenty, które 

w  wydziale będą dokumentami poświadczającymi prawidłowość wykonywanych wcześniej 

czynności.  

Jak mówiłem wcześniej, Pani kierownik wydziału jest na zwolnieniu lekarskim, jeśli 

powróci do pracy również podobnie jak w tej pierwszej sytuacji podejmę decyzję o zawieszeniu 

możliwości podejmowania jakichkolwiek decyzji aż do odwołania, czyli wyjaśnienia 

ostatecznego tych spraw.  

Chciałbym również poinformować Wysoką Radę, że ta sytuacja ma określony, także 

charakter przyczynowy. Wspólnie z moimi współpracownikami w tej chwili będziemy 

pracować nad tym, w jaki sposób inaczej w strukturze naszego urzędu ulokować sprawy 

dotyczące współpracy z zagranicą, sprawy promocji miasta. Tym bardziej, że w tej chwili 

mamy Wydział Obsługi Inwestora, który również w dużej mierze realizować będzie te 

czynności skierowane do potencjalnych inwestorów. I kiedy będą wypracowane pewne 

propozycje rozwiązań, zapoznamy Państwa radnych z tymi zamierzeniami. 

Chciałbym również poinformować Wysoką Radę, że w momencie, kiedy pojawiły się 

te informacje, poprosiłem przewodniczących Klubów Radnych i na ile wtedy mój stan wiedzy 

na to pozwalał, poinformowałem o wszystkich znanych mi okolicznościach dotyczących tych 

spraw.  

Chciałbym również podkreślić, że z urzędowego obowiązku oczywiście domniemam 

niewinność osób, które stoją dzisiaj pod tak poważnymi zarzutami, ale mam świadomość tego, 

że ostatecznie postępowanie prowadzone przez prokuraturę wcześniej przez policję, a później 

ewentualne orzeczenia sądu o tym zdecydują.  

Chciałbym tylko podkreślić, że obie Panie, kierownik wydziału, zastępca kierownika 

Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą do tej pory ze swoich nałożonych obowiązków 

wywiązywały się w sposób bardzo pozytywny, bo przynajmniej cztery kluczowe imprezy 

w naszym mieście organizowane, czy współorganizowane przez wydział miały wysoką rangę. 

Było duże poświęcenie i zaangażowanie całego wydziału, wszystkich pracowników. Mam tu 

na myśli wymianę zagraniczną, mam na myśli piękną imprezę „Zaczarowany Dzień Dziecka” 

organizowaną każdego roku, mam na myśli Festiwal Kultur Miast Partnerskich i mam na myśli 

również bardzo duże przedsięwzięcie Dni Konina. Pozostaję w takiej nadziei, że sprawa będzie 

miała korzystne rozstrzygnięcie dla obu Pań. Dziękuję Panie Przewodniczący, dziękuję 

Wysoka Rado.” 
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 Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję Panu Prezydentowi za przedstawienie 

szczegółowe okoliczności sprawy, o której Państwo w ostatnich dniach zostali poinformowani. 

Jest ona w toku. Padł wniosek, żeby Komisja Rewizyjna również podjęła działania w tej 

materii. Myślę, że skoro jest taka potrzeba mimo, że bada tę sprawę wiele instytucji, my 

również taki organ posiadamy, możemy również i takie zadanie zlecić. W toku sesji Państwa 

poinformuję, czy będziemy musieli podjąć uchwałę, jeśli tak, to przygotujemy stosowną 

i wprowadzimy do porządku obrad jeszcze na dzisiejszej sesji.” 

  

Do sprawozdania radni nie mieli innych pytań. Przewodniczący Rady stwierdził, 

że Rada Miasta Konina przyjęła sprawozdanie Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie 

międzysesyjnym.  

 

 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za 2016 rok 

(druk nr 548), 

b) absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za 2016 rok (druk 

nr 549). 

 
 Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE przystępując do realizacji kolejnego punktu 

porządku obrad powiedział, cytuję: „Przechodzimy do najważniejszego punktu naszych obrad 

dzisiejszych, związanego z kwestią absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za rok 2016. 

Obejmuje ona dwa punkty, tzn. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za 2016 rok, jest to druk nr 548 oraz 

rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta 

Miasta Konina, jest to druk nr 549. 

  

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za 2016 rok (druk 

nr 548) 
 

 

Jest to procedura, która przewiduje poszczególne punkty. Ja Państwu przypomnę 

najpierw obowiązki, które na nas nakłada ustawodawca. Zgodnie z art. 18 ustęp 2 punkt 4 

ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi, 

rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu. Przypomnę Państwu radnym, iż ustawa 

o finansach publicznych mówi z kolei, że organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu 

terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca 

roku następującego po roku budżetowym. 

 Jednocześnie informuję Państwa, że uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu wyrażająca opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta 

Konina sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Konina za rok 2016 - została Państwu 

radnym przekazana. Sentencja tej uchwały jest sentencją pozytywną. 

 Została również przekazana Państwu radnym opinia sporządzona przez Komisję 

Rewizyjną w sprawie wykonania budżetu miasta Konina za rok 2016.” 

 
 

 Przewodniczący Rady powiedział, cytuję: „Obecnie udzielę głosu Prezydentowi Miasta 

Konina, a następnie przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.” 
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 Pan Józef NOWICKI - Prezydent Miasta Konina zabierając głos powiedział, cytuję: 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. 

 Chciałbym przedstawić pewne informacje dotyczące wykonania budżetu za rok 2016. 

Przypomnę, że budżet Konina na 2016 rok, został uchwalony przez Radę Miasta Konina 

16 grudnia 2015 roku. Mówiliśmy wtedy o tym budżecie na rok 2016, że jest on budżetem 

trudnym, ale jest budżetem realnym, to znaczy takim, na jaki Miasto mogło sobie w tamtym 

momencie, w tamtym czasie pozwolić.  

 Dziś wiemy już, że zrealizowaliśmy go niemalże w 100 procentach. Tutaj Wysoka Rado 

chciałbym ten fakt bardzo mocno podkreślić, bo od wielu, wielu lat, jeśli badać budżety wstecz, 

nie odnotowywaliśmy tak wysokiej realizacji budżetu naszego miasta, rzetelnie, zgodnie 

z prawem i obowiązującymi przepisami finansowymi.  

 Ostatecznie – po zmianach w ciągu roku, spowodowanych decyzjami wojewody, 

zwiększeniem części subwencji ogólnej w zakresie zadań oświatowych, otrzymaniem środków 

z rezerwy budżetu państwa, zwiększeniem dochodów własnych i zmieniającymi się potrzebami 

jednostek organizacyjnych miasta - dochody budżetu miasta za rok 2016 zostały zrealizowane 

w wysokości 438.541.597,90 zł, co dało 98,65% planowanych dochodów. Dochody gminy 

zrealizowano w wysokości 319.191.483,33 zł, tj. w wysokości 98,14% planu, dochody powiatu 

w kwocie 119.350.114,57 zł, tj. osiągając 100,05% planu.  

  Najważniejszym źródłem dochodów gminy był udział w podatku od osób fizycznych 

i podatku od nieruchomości. Udział w podatku od osób fizycznych został zrealizowany 

w prawie 102%, a wpływy z niego wyniosły ponad 65.000.000 zł. Natomiast z podatku od 

nieruchomości wpłynął do budżetu dochód w wysokości 64.500.000 zł, co stanowi ponad 99% 

wykonania planu. Na poziomie ponad 109% został zrealizowany podatek od osób prawnych. 

Dochód z tego tytułu wyniósł ponad 4.000.000 zł.  

 3.000.000 zł to roczny dochód z podatku od czynności cywilnoprawnych,  

co stanowi ponad 100% realizacji planu. Z opłaty targowej i parkingowej wpłynęło blisko 

800.000 zł. Łącznie dochód z tytułu podatków i opłat wyniósł 166.200.000 zł, co stanowi 

prawie 99% zakładanego planu. 

     Szanowni Państwo w 2016 roku na dobrym poziomie realizowane były także 

dotacje,  subwencje na zadania powiatowe w kwocie ponad 85.000.000 zł. Znaczący wzrost 

dotacji na zadania gminy związany jest z bieżącą realizacją programu rządowego 500 plus. 

 Wydatki budżetu miasta na 2016 rok zostały zrealizowane w wysokości 96,5% planu, 

to jest w kwocie  428.636.458,80 zł, z czego ponad 300.000.000 zł stanowiły wydatki gminy, 

a ponad 128.000.000 zł wydatki powiatu. 

 Oczywiście, jak każdego roku, najwięcej przeznaczyliśmy na oświatę i edukacyjną 

opiekę wychowawczą oraz pomoc społeczną.  

 Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły prawie 163.300.000 zł, a na edukacyjną 

opiekę wychowawczą ponad 11.900.000 zł. Tym samym wydatki na oświatę w 2016 roku 

stanowiły prawie 41% wydatków ogółem. Przypomnę także, że w 2016 roku do zadań 

oświatowych miasto dołożyło ponad 26.000.000 zł, bez wydatków na przedszkola i inwestycje.  

 Ponad 93.000.000 zł stanowiły wydatki z zakresu pomocy społecznej, w tym blisko  

27.000.000 zł wydano na świadczenia rodzinne, blisko 28.000.000 zł na świadczenia 

wychowawcze, ponad 3.300.000 zł na dodatki mieszkaniowe, 5.200.000 zł na zasiłki i pomoc 

w naturze. Ponad 1.500.000 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, ponad 3.800.000 zł  na dożywianie dzieci w szkołach, posiłki dla potrzebujących 

i doposażenie stołówek. 

  Na transport i łączność – w tym na utrzymanie, remonty dróg, chodników i ulic - 

wydaliśmy w 2016 roku blisko 39.500.000 zł.  

 14.200.000  zł przeznaczyliśmy na gospodarkę mieszkaniową, a ponad 13.100.000 zł 

na zadania z działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.  

 23.500.000 zł kosztowały zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony 

środowiska. W ramach tego działu realizowane były między innymi wydatki związane 

z gospodarką odpadami komunalnymi. 
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 Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono ponad  9.600.000 zł, 

a 12.200.000 zł na kulturę fizyczną.   

 Wysoka Rado. W wyniku realizacji zadań w 2016 roku budżet zamknął się nadwyżką  

w wysokości 9.900.000 zł. 

 Jeśli chodzi o przychody w 2016 roku zostały wykonane na łączną kwotę ponad 

17.600.000 zł, tj. w 100% z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów długoterminowych 

i wolnych środków na rachunkach bankowych.  

 Natomiast rozchody zostały wykonane w kwocie ponad 17.800.000 zł, tj. również 100% 

i przeznaczono je na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów.  

 Warto dodać, że w 2016 roku konińskie szkoły, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

i Urząd Miejski realizowały 14 projektów w ramach programów z udziałem środków 

zewnętrznych, na łączną kwotę ponad 1.435.000 zł. Z uwagi na to, że nowa perspektywa 

finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 tak naprawdę ruszyła dopiero w 2017 roku, rok 2016 

wykorzystaliśmy do przygotowywania dokumentów programowych i składania wniosków 

o dofinansowanie. Efekty tych działań widać już dziś. Jak Państwo wiedzą pozyskaliśmy 

blisko 90.000.000 zł i jestem przekonany, że na tym nie koniec. W dniu 10 lipca podpisuję 

kolejną umowę na 29,5 mln zł, to są środki na tzw. projekt mobilności transportowej.  Przed 

nami realizacja potężnych zadań, między innymi: rozbudowa skrzyżowania ulicy 

Warszawskiej z Kolską, inwestycje w obszarze transportu miejskiego, ten projekt zakłada 

zakup 8 nowych autobusów, 100 rowerów miejskich, 11 punktów wypożyczania rowerów 

i wybudujemy w ramach tego projektu 8,5 km ścieżek rowerowych. To co ważne, 

kontynuować będziemy również budowę łącznika od ulicy Przemysłowej do Kleczewskiej. 

 W tym kontekście warto podkreślić, że w minionym roku na zadania inwestycyjne 

wydaliśmy ponad 26,5 mln zł.  

W ramach wydatków majątkowych w 2016 roku zrealizowano w naszym mieście 

88 zadań inwestycyjnych. 13 zadań kontynuowanych będzie w 2017 roku, a 6 przeniesiono na 

wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku, na łączną kwotę 688.000 zł. 

Zrealizowaliśmy między innymi: 

- budowę drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie - 11.100.000 zł, 

- przebudowę ulicy Romana Dmowskiego w Koninie  - 2.600.000 zł, 

- przebudowę ulicy Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem - etap II  - 902.000 zł, 

- budowę ulicy Konwaliowej i Malwowej w Koninie  - 721.000 zł, 

- budowę ulicy Regionalnej w Koninie  - 657.000 zł, 

- przebudowę parkingu przy ul. Sosnowej wraz z kanalizacją deszczową w Koninie – 506.000 

zł, 

- przebudowę pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji 

deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo-

Gaśniczej Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie – 400.000 zł, 

- adaptację pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu 

Kultury w Koninie – 440.000 zł. 

Natomiast z istotnych zadań inwestycyjnych, które będą kontynuowane, warto 

wymienić jeszcze: 

- rozbudowę ulicy Kleczewskiej w Koninie – wartość 39,5 mln zł, 

- nabycie nieruchomości gruntowych pod drogi i infrastrukturę techniczną, 

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie.  

       Wysoka Rado, w roku 2016 wnieśliśmy 670.000 zł do Miejskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

wraz z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy 

ul. Wodnej 37. 441.000 zł wnieśliśmy do Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji na 

budowę sieci wodociągowej w ulicach: Ignacego Domeyki, Grunwaldzkiej, Przydziałki, 

Krańcowej; na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Topolowej; na budowę kanalizacji 

sanitarnej oraz wodociągu w ulicach: Gajowej (etap I), Brzozowej i Józefa Piłsudskiego. 
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Ponadto wniesiono środki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji 

sanitarnej w Koninie w ulicy Osada. 

Dokonaliśmy także wpłaty na państwowy fundusz celowy na zakup oznakowanych 

radiowozów oraz na adaptację pomieszczeń dla osób zatrzymanych dla Komendy Miejskiej 

Policji w Koninie w łącznej kwocie 714.000 zł. 

 Wysoka Rado, rok 2016 był kolejnym rokiem realizacji Konińskiego Budżetu 

Obywatelskiego. 15 zadań majątkowych zrealizowano za kwotę 2.100.000 zł. Była to m.in. 

budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza przy Szkole Podstawowej Nr 8 

w Koninie z Oddziałami Integracyjnymi (1.400.000 zł), centrum nauki pływania i rehabilitacji 

wodnej (blisko 200.000 zł), wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę 

ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 

25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową, na kwotę 189.000 zł. 

Pozostałe zadania majątkowe były zadaniami małymi i na ich realizację przeznaczono 

kwotę w wysokości 326.000 zł. W ramach tych środków wybudowano m.in.: boisko do piłki 

plażowej, boisko do gry w bule, plac zabaw, siłownię plenerową, ścieżkę biegową, kino 

plenerowe, wybieg dla psów.  

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawiona została Wysokiej Radzie 

również informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury: 

1. Koniński Dom Kultury - budżet ponad 6.000.000 zł, 

2. Miejska Biblioteka Publiczna - budżet ponad 3.000.000 zł, 

3. Młodzieżowy Dom Kultury - budżet ponad 1.900.000 zł. 

 Szczegóły zawarte są w analizie z wykonania planu finansowego poszczególnych 

jednostek dołączonej do sprawozdania. 

Obszerna informacja o stanie mienia miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku 

zawiera wartość mienia komunalnego, która wzrosła o 2,7% i wyniosła na koniec roku ponad 

1.167.000.000 zł, w tym: 

*jednostki organizacyjne 897.000.000 zł, 

*środki trwałe w budowie 14.000.000 zł, 

*wartość udziałów spółek miejskich, to ponad 256.000.000 zł. 

Przekazane zostało Państwu także sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie 

ksiąg rachunkowych i obowiązujących przepisów.  

Najważniejsze jego wielkości to: 

 Suma bilansowa „Bilansu z wykonania budżetu Miasta Konina”  

- 26.556.181,19 zł - wzrost o ponad 376.000 zł,  

 Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

- kwota 115.977.276,49 zł, spadek o 2.872.000 zł,  

 Wynik wykonania budżetu - 9.905.139,10 zł, będący wielkością dodatnią - wzrósł 

o blisko 6.260.000 zł.  

               Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 

2016 rok uzyskało pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2017 roku. 

 Chciałbym podziękować również Komisji Rewizyjnej za pozytywną opinii 

o wykonaniu budżetu Miasta Konina i wykonane czynności kontrolne podjęte w związku z tym 

oraz wystąpienie do Rady Miasta Konina z wnioskiem o udzielnie absolutorium Prezydentowi 

Miasta Konina za rok 2016.  Bardzo dziękuję.”  

 

 Przewodniczący Rady podziękował Prezydentowi Miasta Konina za wystąpienie. 

Przypomniał, że pozytywną opinię RIO w sprawie sprawozdań radni otrzymali i nie będzie ona 

odczytywana. 

 Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 

28 kwietnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta 

Konina sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Konina za rok 2016 wraz z informacją 

o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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 Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej 

radnemu Sławomirowi Lachowiczowi i poprosił o przedstawienie prac związanych 

z wypracowaniem Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina w sprawie wykonania 

budżetu miasta Konina za 2016 rok z dnia 2 czerwca 2017 roku. 

 

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir LACHOWICZ powiedział, cytuję: 

„Przypadł mi zaszczyt jako przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej przedstawić opinię 

w sprawie wykonania budżetu miasta Konina za 2016 rok z dnia 2 czerwca 2017 roku. 

W większości wyręczył mnie Pan prezydent, nie chciałem odczytywać całej opinii, bo ona jest 

dosyć długa, Pan prezydent całe zakończenie, które chciałem przedstawić wszystko omówił, 

dlatego skupię się nad tym czym się zajęła Komisja.    

 Opinię opracowano na podstawie przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną 

Rady Miasta Konina, kierując się kryteriami legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.  

 Kontrole Komisji Rewizyjnej dotyczyły: 

1) analizy zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok, 

2) realizacji dochodów przez miasto Konin, 

3) realizacji wydatków przez miasto Konin, 

4) przeanalizowania kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,  

5) stanu mienia komunalnego miasta Konina wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 rok, 

6) subwencji ogólnej dla miasta Konina, 

7) wysokości zadłużenia na koniec 2016 roku, 

8) sprawozdania finansowego miasta Konina za 2016 rok, 

9) oceny końcowej. 

 Analizie poddano: sprawozdanie Prezydenta Miasta Konina z wykonania budżetu 

za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu, 

sprawozdanie finansowe miasta Konina za 2016 rok, informację o stanie mienia komunalnego 

miasta Konina wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 rok oraz protokoły z kontroli 

przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego w Koninie i Komisję Rewizyjną 

Rady Miasta Konina. 

 Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną oraz wydanie opinii oparto 

o następujące przepisy prawne: 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 

ze zm.),  

3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 198), 

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 

ze zm.) oraz przepisy wykonawcze. 

 Komisja Rewizyjna stwierdza, że powyższa analiza daje podstawę do wyrażenia 

pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu miasta Konina oraz do wystąpienia do Rady Miasta 

Konina z wnioskiem o udzielnie absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za rok 2016.” 

 

 

 Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina w sprawie wykonania budżetu Miasta 

Konina za 2016 rok z dnia 2 czerwca 2017 roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 Następnie Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedłożenie 

wypracowanych opinii dotyczących rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za rok 2016. 
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 Głos zabrał radny Tadeusz WOJDYŃSKI – przewodniczący Komisji Finansów. 

Przedstawił wspólną opinię Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury. Powiedział, cytuję: 

„Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury po poznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu miasta, nie wnoszą uwag i zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania.  

 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta zostało sporządzone z dużą starannością 

i szczegółowością, co w pełni wyczerpuje zapisy ustawy o finansach publicznych.  

 Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej, w części tabelarycznej ujęto 

informacje o wykonaniu:  

-dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową, przychodów i wydatków zakładów 

budżetowych,  

-wydatków majątkowych, według zadań zapisanych w poszczególnych działach  

klasyfikacji budżetowej.  

 Sprawozdanie zawiera też wykaz udzielonych dotacji i informację o wydatkach  

realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.  

 W części opisowej ujęte są objaśnienia dotyczące dochodów, poziomu zaległości 

i skutków ulg, umorzeń, zwolnień, odroczenia, a także obniżek górnych stawek podatków. 

W tej części zawarta też jest informacja o zadłużeniu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów 

i pożyczek na koniec roku budżetowego, które wynosi 115.755.017,74 zł, co stanowi 26,39% 

wykonanych dochodów. Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami  

wyniosła 20.627.842,12 zł, co stanowi 4,7% wykonanych dochodów budżetu i jest  

niższa od limitu określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.  

 Z porównania części tabelarycznej z wykonania budżetu z kwotami planowanymi 

w budżecie wynika, że zadania zostały wykonane i komisje nie wnoszą istotnych zastrzeżeń.  

Dochody budżetu po zmianach zarządzeniami Prezydenta i uchwałami Rady Miasta Konina  

zrealizowane zostały w wysokości 438.541.597,90 zł, tj. 98,65% planowanych dochodów  

na kwotę 444.522.030,46 zł.  

 W strukturze dochodów w 2016 roku podatki, opłaty i udziały stanowiły 52%, 

subwencje ogólne 16%, dotacje celowe 24%, dochodu z majątku 2% oraz pozostałe dochody 

6%.  

 Wydatki budżetu ogółem wyniosły 428.636.458,80 zł, tj. 96,47% planowanych 

wydatków.  

 Dochody w części gminnej zrealizowano w 98,14%, powiatowej 100,05%.  

 Z kolei wydatki w części gminnej wykonano w 96,67% zł, w części powiatowej 96,01%.  

 Wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 9.905.139,10 zł, tj. więcej 

o 9.686.149,10 zł od zaplanowanej nadwyżki w budżecie.  

 Wynik operacyjny z wykonania budżetu jest wartością dodatnią, oznacza, że został 

spełniony wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.  

 Szczegółowa informacja w zakresie dochodów i wydatków ujęta została w opinii  

sporządzonej przez Komisję Rewizyjną, która w tym temacie jest komisją wiodącą.  

 Komisje zapoznały się ze sprawozdaniem finansowym miasta za 2016 rok, które 

zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 24.556.181,19 zł.  

 Po szczegółowym omówieniu pozycji bilansowych komisje nie wnoszą uwag 

i pozytywnie opiniują sprawozdanie. 

 Zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z wyszczególnieniem w budżecie, 

a wydatki na ten cel wyniosły 26.537.253,37 zł, tj. 91,65% planowanych wydatków, stanowi 

to 6,2% wykonanych wydatków budżetu w 2016 roku.  

 Komisje pozytywnie oceniają wykonanie budżetu za 2016 rok i nie wnoszą żadnych 

uwag do sprawozdania finansowego.  

 Za udzieleniem niniejszej opinii głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych  

i wstrzymujących nie było.” 

  

 Opinia Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury stanowi załącznik do protokołu. 
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 Kolejno Przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącej Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu radnej Elżbiecie Streker-Dembińskiej. 

 

 

 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA powiedziała, cytuję: „Nie będę tutaj w całości prezentować tej opinii, ponieważ 

ona jest zbieżna, wszelkie dane znajdują się w dokumentach sformułowanych na piśmie. 

 Natomiast poinformuję, że wszyscy radni członkowie Komisji Edukacji, Kultury 

i Sportu otrzymali wszystkie sprawozdania finansowe z wykonania budżetu, utrzymali również 

uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  

 W trakcie dyskusji nie wniesiono żadnych pytań i uwag. 

 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za rok 2016. To jest ta część 

formalna tej opinii. 

 Natomiast w uzupełnieniu chciałabym powiedzieć, że na szczególne zainteresowanie 

i wyróżnienie zasługuje bardzo dobre gospodarowanie środkami z subwencji oświatowej, 

wykonanie wielu zadań w zakresie edukacji, jak również wsparcie miasta dla zadań, które są 

zadaniami gminy, jak i zadaniami wspieranymi przez Miasto, a więc dofinansowanie do 

przedszkoli, dofinansowanie do żłobków. Wszystkie te elementy znalazły uznanie w oczach 

członków komisji.” 

 

 

 Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącemu Komisji Rodziny 

i Spraw Społecznych radnemu Wiesławowi Wanjasowi. 

 

 

 Głos zabrał radny Wiesław WANJAS – przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych. Powiedział, cytuję: „W dniu 22 czerwca 2017 roku Komisja Rodziny i Spraw 

Społecznych procedowała nad projektem uchwały – druk nr 548, dotyczącym rozpatrzenia 

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

miasta Konina za rok 2016.  

 Państwo radni otrzymali sprawozdania, jak również uchwałę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu, jak również zapoznali się z protokołem z posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Konina z dnia 2 czerwca 2017 roku. 

 Komisja Rodziny i Spraw Społecznych 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała 

sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za 2016 

rok.” 

 

 

 Przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącemu Komisji Praworządności 

radnemu Januszowi Zawilskiemu. 

 

 

 Przewodniczący Komisji Praworządności radny Janusz ZAWILSKI powiedział, cytuję: 

„Komisja Praworządności 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za 2016 rok, na tym samym 

posiedzeniu i w tym samym terminie co komisja mojego przedmówcy.” 

 

 Przewodniczący Rady podziękował za wystąpienia, a następnie otworzył dyskusję nad 

sprawozdaniem finansowym miasta Konina za 2016 rok i sprawozdaniem z wykonania budżetu 

miasta Konina za rok 2016.  
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 Powiedział, cytuję: „Ja powiem kilka zdań podsumowania. Myślę, że solidne 

wykonanie dochodów i wydatków, co cieszy, po raz pierwszy od wielu, wielu lat solidna 

nadwyżka operacyjna, która pozwoliła zrealizować więcej zadań inwestycyjnych i choć 

wydatki inwestycyjne nie są jakieś powalające ilościowo, bo to zaledwie ponad 6% naszego 

budżetu, to mamy w sprawozdaniu prezydenta również uzasadnienie tej decyzji, ponieważ 

przygotowywaliśmy się do tego, co czeka nas w tym roku. W tym roku ruszają duże projekty 

infrastrukturalne, na które musimy zabezpieczyć wkład własny, o tych projektach już prezydent 

miasta radnym wspomniał. Myślę więc, że jest to wytłumaczalne dlaczego tak, a nie inaczej. 

Myślę, że będziemy mogli się cieszyć z rozpoczęcia wielu zadań, ale zanim je skończymy będą 

oczywiście utrudnienia w ruchu. 

 I to co też jest ważne zawsze przy ocenie budżetu, jego wykonania, to jest oczywiście 

pozycja dotycząca zadłużenia miasta, ono nigdy nie przekraczało 30%. Teraz jest jeszcze 

niższe, jest 26%, to również oznacza, że chcemy mieć możliwości dość elastycznego naszego 

budżetu, pozwalającego pokryć wkład własny.”  

 

 

 Nie było zgłoszeń do dyskusji, stąd Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za 2016 rok zawarty w druku nr 548. 

 

 

 Stosunkiem głosów: 19 radnych „za”, 0 głosów „przeciw”, przy 2 głosach 

„wstrzymujących się” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia 

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

miasta Konina za 2016 rok. 

  

 Uchwała Nr 516 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

 W sesji brało udział 21 radnych, na stan rady 23 radnych. 

 

 

b) udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za 2016 rok (druk 

nr 549) 

 
 Przystępując do realizacji części dotyczącej absolutorium dla Prezydenta Miasta 

Konina, Przewodniczący Rady przypominał, iż zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie 

gminnym, Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do 

rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium prezydentowi.  

 Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową. Pozytywną opinię RIO radni otrzymali. 

Poinformował, że Uchwała nr SO-0955/58/5/Ko/2017 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie wydania 

opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina w sprawie udzielenia absolutorium 

Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok została radnym przekazana. 

Stanowi załącznik do  protokołu z sesji. 

 

 Kolejno Przewodniczący Rady przypominał zapis art. 271 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych, który brzmi: 

 

 „Nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu 

po zapoznaniu się z: 



14 

 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

2) sprawozdaniem finansowym; 

3) opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268; 

4) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2; 

5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

6) stanowiskiem komisji rewizyjnej.” 

 

 Następnie udzielił głosu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Sławomirowi 

Lachowiczowi w celu odczytania protokołu z posiedzenia Komisji oraz uchwały zawierającej 

wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2016 rok. 

 

 

 Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

cytuję: „Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina z dnia 2 czerwca 2017 

roku. Komisja Rewizyjna wypracowała wniosek w sprawie absolutorium dla Prezydenta 

Miasta Konina za 2016 rok. 

 Na posiedzeniu obecnych było 6 członków komisji, radni: Sławomir Lachowicz, Witold 

Nowak, Mirosław Bartkowiak, Urszula Maciaszek, Karol Skoczylas, Elżbieta Streker-

Dembińska. Nieobecny był radny Krystian Majewski. 

 Przewodniczący komisji przypomniał obowiązujące prawo w tym zakresie, 

a mianowicie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ustawy o samorządzie gminnym, art. 270 ust. 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych oraz § 70 ust. 3 i § 72 ust. 1 Statutu Miasta Konina.  

 Następnie odczytano sporządzoną „Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina 

w sprawie wykonania budżetu miasta Konina za 2016 rok”, która po analizie została przyjęta. 

Za jej przyjęciem w głosowaniu jawnym opowiedziało się 6 członków komisji. 

 Następnie przewodniczący komisji, zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi 

procedurami, poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta 

Konina za rok 2016.  

 Powyższy wniosek poddano głosowaniu jawnemu. Za tym, aby udzielić absolutorium 

opowiedziało się 5 członków, czyli przyjęto go 5 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”. 

 Wobec powyższego, po rozpatrzeniu i dokonaniu wnikliwej analizy dokumentów: 

sprawozdania finansowego miasta Konina za 2016 rok; sprawozdania Prezydenta Miasta 

Konina z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta Konina 

według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku i wypracowaniu opinii w sprawie wykonania 

budżetu miasta Konina za 2016 rok - Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Miasta Konina 

o udzielenie Prezydentowi Miasta Konina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 

rok. 

 Uzasadnienie: Komisja Rewizyjna przyjmuje i pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu 

Miasta Konina w 2016 roku przez Prezydenta Miasta Konina. 

Ustalono, że przyjęty tekst „Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina w sprawie 

wykonania budżetu miasta Konina za 2016 rok” będzie integralną częścią Uchwały w sprawie 

wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2016 rok. 

Wiarygodność niniejszego protokołu potwierdzamy własnoręcznymi podpisami. 

 Uchwała Nr 2/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina z dnia 2 czerwca 2017 

roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2016 rok. 

 Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.), art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 70 ust. 3 i § 72 ust. 1 Statutu 

Miasta Konina (Dz.Urz.Wojew.Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. poz. 4827) – Komisja 

Rewizyjna w składzie: 

1) Pan Radny  Sławomir LACHOWICZ  przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

2) Pan Radny Witold NOWAK    wiceprzewodniczący  
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3) Pan Radny Mirosław BARTKOWIAK   członek 

4) Pani Radna Urszula MACIASZEK    członek 

5) Pan Radny  Karol SKOCZYLAS    członek 

6) Pani Radna Elżbieta STREKER - DEMBIŃSKA  członek 

uchwala co następuje: 

§ 1. Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Konina 

za 2016 rok. 

§ 2. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3. Niniejszą uchwałę Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Miasta Konina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 W podpisie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Lachowicz. 

 Uzasadnienie do Uchwały   Nr 2/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina z dnia 

2 czerwca 2017 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta 

Konina za 2016 rok. 

Po rozpatrzeniu: sprawozdania finansowego miasta Konina za 2016 rok, sprawozdania 

Prezydenta Miasta Konina z wykonania budżetu Miasta Konina za 2016 rok wraz z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie 

mienia komunalnego miasta Konina wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 rok, i wypracowaniu 

opinii w sprawie wykonania budżetu miasta Konina za 2016 rok, która jest integralną częścią 

niniejszej uchwały oraz sprawdzeniu i porównaniu przedstawionych dokumentów 

z dokumentami źródłowymi, Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby Rada Miasta Konina udzieliła 

absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2016 rok. 

Komisja Rewizyjna przyjęła i pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu przez 

Prezydenta Miasta Konina w 2016 roku. 

W związku z powyższym wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium 

Prezydentowi Miasta Konina za 2016 rok jest zasadne. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Lachowicz.” 

 

 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina z dnia 2 czerwca 2017 

roku oraz Uchwała Nr 2/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina z dnia 2 czerwca 2017 

roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2016 rok 

stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad udzieleniem absolutorium Prezydentowi 

Miasta Konina. 

 Nie było chętnych radnych do wypowiedzi indywidualnych stąd Przewodniczący Rady 

udzielił głosu przewodniczącym Klubów Radnych. 

 

 

Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI przewodniczący Kluby Radnych Platforma 

Obywatelska RP, cytuję: „Uczestniczyliśmy w debacie dotyczącej udzielenia prezydentowi 

absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016. Po zbadaniu dokumentów, Komisja 

Rewizyjna Rady Miasta Konina zarekomendowała radnym jego udzielenie, podobnie pozostałe 

komisje stałe Rady Miasta Konina. Budżet spełniał również normy ustawy o finansach 

publicznych - mamy pozytywną opinię o wykonaniu budżetu przedstawioną przez Regionalną 

Izbę Obrachunkową.  

 Co warte jest odnotowania w związku z budżetem roku 2016? 

W 2016 roku i to tutaj już padło niejednokrotnie, udało się zwiększyć potencjał 

rozwojowy miasta, a to dzięki osiągnięciu wysokiej nadwyżki operacyjnej w wysokości 

9.905.139,10 zł, wobec planowanej na kwotę 218.990 zł, co nie zdarzyło się od wielu lat 

w budżecie miasta Konina. Widać w zrealizowanym budżecie wysoki procent realizacji 

dochodów w stosunku do zaplanowanych dochodów. Przytoczone w dokumentach dane 
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pokazują, że mamy do czynienia z budżetem dobrze skrojonym, rozsądnie zmienianym w ciągu 

roku i na koniec dobrze wykonanym. 

Szanowni Państwo. Ubiegłoroczny budżet był pierwszym budżetem szeroko 

otwierającym drzwi nowej perspektywy unijnej. Najpierw niewielkie, ale bardzo potrzebne 

miękkie projekty edukacyjne, a potem możliwość pozyskiwania środków dedykowanych 

miastu w Konińskim Obszarze Strategicznej Interwencji. Nie byłoby pieniędzy z KOSI, gdyby 

nie projekt Aglomeracji Konińskiej, jeden ze sztandarowych projektów związanych z formacją 

polityczną, którą reprezentuję. Warto i o tym dziś pamiętać. 

 Wspomniany „zastrzyk” unijnych funduszy będzie mieć w tym i przyszłych latach 

swoją kontynuację. Dzięki zaplanowanym w budżecie miasta wkładom własnym, możemy 

sięgać zarówno po środki z projektów unijnych planowanych na poziomie kraju, jak 

i województwa. Pamiętajmy o tym, bo jest to ostatnia tak duża rozwojowa szansa, jaką ma 

Konin i inne samorządy w Polsce. 

Warto przy tej okazji wspomnieć, że ważne jest to, że indywidualny dopuszczalny 

wskaźnik zadłużenia miasta jest wciąż, od szeregu budżetów, wielkością bezpieczną, 

zachowaną zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i nie przekracza stosunku 

spłaty długu wraz z odsetkami do dochodów wykonanych. W latach 2014-2016 można 

zauważyć bezpieczny zapas tej relacji, a w 2016 roku różnica ta wynosiła aż 2,48. Wygląda to 

optymistycznie, gdyż nie każdy samorząd ma takie perspektywy związane z zaciąganiem 

zobowiązań finansowych. My takowe posiadamy. 

 Miniony rok to rok, w którym widoczny jest rozwój budownictwa wielorodzinnego, 

gdzie przy okazji następuje konsekwentne porządkowanie przestrzeni na terenie byłego dworca 

PKS.  

 Miniony rok, to również rok przygotowań do dużych inwestycji infrastrukturalnych, 

które będą niebawem realizowane w Koninie, które niebawem mieszkańcy naszego miasta, ale 

i też goście będą mogli zauważyć, bo Konin będzie „placem budowy”. 

 Rok 2016 to kolejny rok dobrego funkcjonowania Konińskiego Budżetu 

Obywatelskiego. To kwota 2.100.000 zł oddanych z budżetu wprost mieszkańcom, 

na realizację ich pomysłów. Dobrze, że to narzędzie będzie kontynuowane również 

w kolejnych latach, co było zapowiedziane. 

Szanowni Państwo. To są takie uwagi pozytywne, które wprost nasuwają się przy 

oglądaniu dokumentów związanych z wykonaniem budżetu roku 2016. 

Ale też na koniec pewna uwaga, która oczywiście nie przesądza w żaden sposób 

o całości pozytywnego wykonania budżetu roku minionego, a mianowicie, analizując 

sprawozdanie finansowe należy zauważyć również fakt, że system gospodarowania odpadami 

komunalnymi nie został odpowiednio spięty finansowo, gdyż zbiór opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi nie pokrył kosztów związanych z jego funkcjonowaniem. Co prawda 

w aktualnym roku stawka opłaty została skorygowana, lecz wydaje się, że może to być 

niewystarczające działanie, które to działanie ma nas doprowadzić do pełnego finansowania 

systemu z opłat. Dlatego myślę, że należy jeszcze nad tym całym systemem pracować. 

Na zakończenie wypada podziękować Panu prezydentowi oraz wszystkim jego 

pracownikom odpowiedzialnym za realizację budżetu, szczególnie jego służbom finansowym, 

za tak dobre zrealizowanie budżetu, który uchwaliła do wykonania Rada Miasta Konina. Panie 

prezydencie, Pani skarbnik, dziękujemy. 

 Szanowni Państwo. Biorąc pod uwagę wszelką dokumentację, opinię i dzisiejszą debatę 

oraz ostatnie głosowanie związane z przyjęciem sprawozdania finansowego, Klub Radnych 

Platformy Obywatelskiej zagłosuje za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Konina 

z tytułu wykonania budżetu.” 

 

 

 



17 

 

 Jako następny głos zabrał radny Karol SKOCZYLAS, który przedstawił opinię Klubu 

Radnych Prawa i Sprawiedliwości.  

 Powiedział, cytuję: „Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok 

spełniło wymogi prawne, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, co zostało potwierdzone 

opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz z ustawą o samorządzie gminnym, zachowując 

wymogi formalno-prawne, potwierdzone wnioskiem Komisji Rewizyjnej. 

 Zadłużenie miasta nie przekracza dopuszczalnych wskaźników długu w stosunku do 

dochodów wykonanych, pozostając na poziomie 2015 roku. 

 Dochody budżetu miasta Konina zostały zrealizowane w 98,65%, wydatki zostały 

zrealizowane w 96,46%, budżet miasta zamknął się nadwyżką. Wychodzi na to Panie 

prezydencie, że powinniśmy pogratulować wykonania budżetu i to robię, gratuluję Panu bardzo 

serdecznie oraz całemu zespołowi, który czuwał nad tym budżetem. 

 Ale zanim zakończę informując o naszym głosowaniu, chciałbym zwrócić uwagę, ten 

budżet jest bardzo podobny do budżetu z 2015 roku i wcześniejszych, można zauważyć zbyt 

małą dynamikę, co może świadczyć o słabości tego budżetu. Widząc, że jesteśmy miastem 

industrialnym, bardzo się o to niepokoimy.  

 Dobry budżet to taki, który zaczyna się od strategii miasta, poprzez spójny WPF, 

Wieloletnią Prognozą Finansową, datą 15 listopada, czyli projektem budżetowym i jego 

uchwaleniem oraz dzisiejszą datą kolejnego roku, czyli sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

Gdyby tak było, to dzisiaj Klub Prawa i Sprawiedliwości jednogłośnie podniósłby rękę za 

udzieleniem absolutorium, widząc jak przestajemy być miastem industrialnym, wchodząc 

płynnie w reindustrializację, stając się w końcu miastem postindustrialnym, odpornym na 

zawirowania w gałęziach dużego przemysłu, niestety tak nie jest. 

 Panie prezydencie, w poprzednim roku nie zwróciliśmy uwagi Panu prezydentowi, 

mając nadzieję, że w tym roku będzie inaczej. Niestety jest jeszcze więcej zmian w budżecie 

niż dotychczas, dlatego proszę przyjąć to jako wskazówkę. 

 Wiadomo, że są dwie szkoły, jedna stara, która zakłada, że to co jest zaplanowane 

w projekcie jest identyczne z wykonaniem budżetu, druga nowa – dynamiczna, która mówi 

żeby reagować na potrzeby budżetowe, stosując zmiany uchwałami rady miasta 

i zarządzeniami prezydenta. W naszym mieście ewidentnie stosuje się drugi przypadek. Jednak 

przy tak małym budżecie jaki ma Konin, często wprowadzane zmiany świadczą o słabym 

przygotowaniu projektu budżetu miasta Konina, w tym przypadku na 2016 rok.  

 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina dokonano 30 zmian, natomiast uchwałami 

Rady Miasta Konina dokonano 13 zmian, nawet dzisiaj na tej sesji będziemy ich dokonywać. 

W ubiegłym roku było podobnie. 

 Pozwoliłem sobie wziąć na porównanie miasto z nieco większym budżetem, bo z ponad 

kilkunastomiliardowym. Miasto stołeczne Warszawa, które również wyznaje nowszą szkołę i 

w 2016 roku dokonało mniej zmian w budżecie niż w mieście Koninie, mając kilkanaście 

dzielnic.  W innych miastach, np. Toruń z budżetem ok. miliarda dokonał zaledwie kilku zmian 

uchwałami rady miasta. Wnioski pozostają do wyciagnięcia Panu prezydentowi. 

 Dlatego Klub Prawa i Sprawiedliwości wstrzymuje się od udzielenia absolutorium 

Prezydentowi Miasta Konina.” 

 

 

 Następnie głos zabrała radna Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA przewodnicząca 

Klubu Radnych SLD. Powiedziała, cytuję: „Stanowisko Klubu SLD do wykonania budżetu 

miasta Konina w 2016 roku. Klub Radnych w składzie: Elżbieta Streker-Dembińska, Mirosław 

Bartkowiak, Tadeusz Wojdyński przeanalizował wykonanie budżetu miasta Konina za 2016 

rok, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków w części gminnej i powiatowej.  

 Nie będę tutaj cytować materiału pisanego, przekażę go do protokołu, natomiast 

chciałabym się skupić na ostatnich sformułowaniach, mianowicie.  

 Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt wypracowania nadwyżki budżetowej, która 

mogła być wykorzystana na działania inwestycyjne.  
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 Nie wystąpiły na koniec roku 2016 roszczenia i zobowiązania zadań z zakresu 

administracji rządowej, wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 40 zł, co również 

należy szczególnie podkreślić.  

 Analiza sprawozdania z realizacji budżetu miasta Konina za 2016 rok wraz 

z załącznikami pozwala stwierdzić członkom Klubu Radnych SLD, że środki wydatkowane 

były celowo i rzetelnie z zachowaniem zasad gospodarności, a fakt wielokrotnych zmian 

budżetu wskazywał jedynie na elastyczne podejście i gotowość do podejmowania coraz to 

nowych pojawiających się zadań, wykorzystania pojawiających się możliwości i szans. Wydaje 

się, że to podejście budżetowe jest nadzwyczaj celowe i daje szansę na wykorzystanie jak 

największej ilości środków.  

 Członkowie Klubu głosować będą za przyjęciem sprawozdania, co już uczynili, ale 

również za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Konina. Wprawdzie absolutorium 

jest za wykonanie budżetu, ale chcielibyśmy podkreślić szczególne zaangażowanie w części, 

o której w samym budżecie nie mówimy, a mianowicie na sprawowaniu przez Pana prezydenta 

funkcji właścicielskich i nadzoru nad spółkami miejskimi. Takiego rozwoju spółek miejskich 

i takiego zakresu inwestycyjnego, jak obserwujemy w ostatnim czasie, w historii naszego 

miasta nie było. Pozwolę sobie zwrócić uwagę na ogromny zakres wodociągów i kanalizacji, 

ogromny zakres inwestycji, remontów, przygotowanie do spełnienia wszystkich wymagań 

dyrektyw unijnych, abyśmy uchronili się od płacenia ogromnych kar. To również ogromne 

zaangażowanie spółki ciepłowniczej, która wobec trudnej sytuacji jaka stanęła przed miastem 

Konin, pod nadzorem i pod dyktando kierownictwa władz miasta, zastanawia się nad 

zapewnieniem i gwarantuje zapewnienie ciepła dla mieszkańców, ale również poszukuje, 

wdraża nowe projekty, składa wnioski i cierpliwie, i konsekwentnie zmierza do geotermii 

w Koninie. 

 Nieskromnie wspomnę tu o największej dotychczas inwestycji, czyli Zakładzie 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi, który zakończył pierwszy samodzielny rok działalności, 

jest po wielu kontrolnych ocenach i muszę przyznać, że mamy prawo być dumni, że w Koninie 

powstała ta inwestycja, że spełniliśmy wszystkie wymagania, wypełniliśmy wszystkie nałożone 

na nas obowiązki.  

 I z tego miejsca Panie prezydencie, przed głosowaniem za udzieleniem absolutorium, 

serdecznie gratuluję. Jest niewątpliwie ogromną przyjemnością pracować pod nadzorem, pod 

kierownictwem, w spółkach, które mają szansę pokazywać swoje możliwości, daje się im 

szansę na wykazywanie się mobilnością, ale również kreatywnością. Dziękujemy Panie 

prezydencie, staramy się jak możemy, mam nadzieję, że dla dobra Konina.” 

   

 

 Przewodniczący Rady podziękował za wszystkie wystąpienia.  

 Następnie poinformował, iż zgodnie z artykułem 28a ust. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym, rada podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu rady. 

 Przypomniał również, że zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 2/2017 przez Komisję 

Rewizyjną Rady Miasta Konina z dnia 2 czerwca 2017 roku, w której Komisja wyraziła 

pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Miasta Konina za rok 2016 i wystąpiła z wnioskiem 

do Rady Miasta Konina o udzielenie Prezydentowi Miasta Konina absolutorium za 2016 rok. 

 Następnie poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

Prezydentowi Miasta Konina absolutorium za 2016 rok.  

 Wynikiem głosowania: 16 radnych „za”, 0 głosów „przeciw”, przy 5 głosach 

„wstrzymujących się” - Rada Miasta Konina udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta 

Konina za 2016 rok.  

 

 Uchwała Nr 517 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

 W sesji brało udział 21 radnych, na stan rady 23 radnych.  
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 O głos poprosił Józef NOWICKI – Prezydent Miasta Konina. Powiedział, cytuję; „Panie 

Przewodniczący, Wysoka Rado. 

 Chciałbym w imieniu własnym, w imieniu moich współpracowników, którzy 

bezpośrednio lub pośrednio realizują budżet naszego miasta, podziękować za te wszystkie 

czynności, które zostały wykonane przez Państwa radnych, w szczególności przez Komisję 

Rewizyjną rady miasta i pozostałe komisje, bowiem materiał był bardzo obszerny, materiał 

wymaga bardzo długich i żmudnych analiz, i za te wszystkie czynności wykonane przez 

Państwa radnych bardzo serdecznie dziękuję. 

 Powiem tak, że finanse samorządowe stały i stoją przed ogromnym wyzwaniem i mamy 

tego pełną świadomość, można zakładać dynamikę wzrostu wydatków na wszystkich 

kierunkach, ale po pierwsze musimy pamiętać jakie będą strumienie dochodów i wpływów do 

budżetu miasta.   

 Myślę, że warto podkreślić i tutaj kieruję te słowa do Pana przewodniczącego Karola 

Skoczylasa, że budżet, założenia do budżetu przygotowujemy każdorazowo, biorąc często za 

podstawę prognozę ekonomiczną i finansową, nie bazujemy na konkretnych danych, bazujemy 

na prognozie. Stąd takie właśnie, często ostrożnościowe, ale podkreślam, nie zachowawcze 

podejście do nakreślania naszych planów, w szczególności wydatkowych.  

 I po drugie chciałbym podkreślić fakt, o którym Państwo mówiliście w swoich 

wystąpieniach, to jest myślę bardzo istotne, że my dzisiaj jako miasto jesteśmy gotowi do tego 

by zapewnić wkład własny w tych projektach, w których aplikujemy o środki zewnętrzne. 

Jesteśmy do tego przygotowani. 

 Trzeba pamiętać Wysoka Rado, że często jest tak, że jednostki samorządu terytorialnego 

rezygnują z realizacji projektów, bowiem nie mają środków budżetowych, żeby zapewnić 

wkład własny.  

 Te zmiany, o których Pan przewodniczący mówił w swoim wystąpieniu, one nie mają 

subiektywnego charakteru, one wynikają z tego, co konkretnie przytrafia nam się podczas 

realizacji budżetu w ciągu roku i nie robimy korekt, nie robimy zmian w wyniku błędnych 

przyjętych wartości, ale te zmiany wynikają z konkretnej sytuacji. Także do kategorii zmian 

zalicza się te sytuacje kiedy np. Pan wojewoda zwiększa nam dotacje, czy też zwiększane są 

subwencje, albo zmniejszane i zgodnie z planem finansowym mamy obowiązek dokonywać 

korekty. Jeśli dokonujemy korekty, to jest to dokonywana zmiana w budżecie miasta.   

 Ale oczywiście nad tym o czym Pan przewodniczący mówił będę myślał. Również Pan 

przewodniczący Korytkowski, poruszył bardzo istotny temat, to jest temat związany z naszym 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Mamy pełną świadomość tego, że ten 

system nam się nie domyka, więc będziemy podejmować działania, które nie będą szły 

w kierunku ewentualnego zwiększania opłaty, by tę „dziurę zasypać”, czy ten „rów zasypać”, 

ale nie będziemy ustawać w tych poczynaniach, które będą zmierzały do tego, żeby odnalazło 

się w deklaracjach około 10.000 mieszkańców, bo to jest główny powód, dla którego nam 

system gospodarki odpadami komunalnymi się nie domyka. To będzie, to jest ogromne 

wyzwanie przed wydziałami naszego urzędu, przed MZGOK, no i głównie przed Wydziałem 

Gospodarki Komunalnej. Pan kierownik Matysiak pewnie będzie musiał mocno „ładować 

akumulatory”, żeby temu co chcemy w tym względzie zrobić, wspólnie ze swoimi 

współpracownikami sprostał. 

 Jestem przekonany, że w tych naszych poczynaniach dotyczących wyregulowania, 

uporządkowania spraw, które ważą na naszym budżecie, będzie tak jak do tej pory, pełne 

zrozumienie ze strony Wysokiej Rady.    

 Dziękuję również Pani przewodniczącej Elżbiecie Streker-Dembińskiej za to, 

że dostrzegła jaką ogromną rolę odgrywają dzisiaj spółki komunalne w naszym ogólnym 

potencjale, jeśli chodzi o miasto i jak ważkie inwestycyjne zadania zostały zrealizowane w tych 

spółkach i jakie są przez nas zakładane. 

  Wysoka Rado. Raz jeszcze wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za wykonaną 

ogromną pracę nad kwestiami budżetowymi. 
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 Chciałbym też skorzystać z okazji, podziękować Pani skarbnik Irenie Baranowskiej, 

wszystkim pracownikom Wydziału Budżetu, Pani Oldze Skrzypskiej. Dziękuję również 

Zastępcy Skarbnika Panu Kazimierzowi Lebiodzie, który jest takim, mam nadzieję, że się nie 

obrazi, takim „cerberem”, który wiecznie marudzi, wiecznie narzeka, wiecznie nie ma, ale 

potem się okazuje, że gdzieś się te środki znalazły.   

 Bardzo za to wszystkim Państwu dziękuję i dziękuję za udzielenie absolutorium, mogę 

spokojnie wracać do domu. Dziękuję bardzo.” 

  

Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach sesji od godz. 10.30 do 

godz. 11.00. 

 

 

5. Podjęcie 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 (druk nr 550). 

 
 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie 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 druk nr 550. Bardzo proszę 

o przedstawienie opinii do tego projektu uchwały ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów 

i Infrastruktury przez przewodniczącego Komisji Finansów Tadeusza Wojdyńskiego.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYNSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały druk nr 550 został rozpatrzony na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów 

i Komisji Infrastruktury. Komisje nie wniosły żadnych uwag do projektu uchwały. Projekt 

został pozytywnie zaopiniowany 12 głosami „za”, nie było głosów „przeciwnych”, ani 

„wstrzymujących”.” 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „To uchwała techniczna. Wszystko zostało 

wyjaśnionych na posiedzeniu komisji.”   

 

 

Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosownia. 

 

W jednomyślnym głosowaniu: 19 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

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. 
  

Uchwała Nr 518 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 473 Rady Miasta Konina 

z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2017 roku 

(druk nr 554). 

 
Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

zmieniającej Uchwałę Nr 473 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2017 roku uchwały 

w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

w mieście Koninie w 2017 roku druk nr 554. Uchwała do której często wracamy. Komisją 

wiodącą w tej materii jest Komisja Rodziny i Spraw Społecznych i przewodniczącego 

Wiesława Wanjasa proszę o przedstawienie wypracowanej na posiedzeniu komisji opinii.”   

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „Projekt uchwały- druk nr 554 – został Państwu Radnym przekazany. 

W dniu 22 czerwca na posiedzeniu Komisja Rodziny i Spraw Społecznych rozpatrywała 

projekt druku nr 554 dotyczący środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w mieście Koninie w 2017 roku. Jak 

to już Pan przewodniczący podkreślił jest to temat, który często w ciągu roku poruszamy. I tu 

kolejne słowa podziękowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie że czuwa nad tym 

PFRON-owskim funduszem, ponieważ są pewne działy z tej działalności, które się już 

wyczerpały, a zostały środki. Dobrze, że wtedy MOPR czuwając przesuwa te środki na te gdzie 

są większe potrzeby. W ten sposób mamy większe możliwości pomocy tym osobom gdzie jest 

takowa potrzeba. Po przedstawieniu przez Panią dyrektor Annę Kwaśniewską i dyskusji na ten 

temat Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

7 głosami „za”.” 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dobrze, że staramy się wydatkować wszelkie środki, 

które są dostępne w ramach PFRON-u, bo w ten sposób zwiększamy liczbę beneficjentów.”             

 

Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania. 

 

W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

zmieniającą Uchwałę Nr 473 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2017 roku uchwały 

w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

w mieście Koninie w 2017 roku. 

 
Uchwała Nr 519 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: 

„Stawiamy na rozwój!” w ramach Programu Erasmus+ (druk nr 545). 

 
Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Stawiamy na rozwój!” w ramach Programu 

Erasmus+ druk nr 545. Opinię do tego projektu uchwały przedstawi przewodnicząca komisji 

wiodącej Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker-Dembińska.”  
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Głos zabrała przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Druk nr 545 to jest uchwała o programie ERASMUS+ stawiamy na 

rozwój. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu omawiała ten projekt. Cieszymy się, że 

zapewniono środki w wysokości ponad 49 tys. Euro, które przeznaczone zostaną na realizację 

projektu. Radni nie mieli uwag do projektu i komisja zaopiniowała ten projekt pozytywnie 7 

głosami „za”.”  

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Myślę, że dobrze, że nasze placówki oświatowe sięgają 

po miękkie projekty z dostępem w ramach programów unijnych, bo w ten sposób poszerzają 

swoją ofertę edukacyjną. W ten sposób są coraz bardziej atrakcyjne.”      

 

Radni nie mieli uwag. 

 

W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Stawiamy na rozwój!” w ramach Programu 

Erasmus+. 

 

 

Uchwała Nr 520 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 795 Rady Miasta Konina 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach 

oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Konin (druk nr 546). 

 
 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 795 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku 

w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 

placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym 

jest Miasto Konin druk nr 546. Opinię do tego projektu uchwały przedstawi przewodnicząca 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker-Dembińska.”   

 

 

Głos zabrała przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Komisja na swoim posiedzeniu 22 czerwca również zajęła się 

projektem w druku 546. Sam regulamin, o którym mowa w tym projekcie jest oczywiście 

wszystkim znany, zatwierdzony dużo wcześniej. Natomiast projekt dotyczy zmiany 

w regulaminie i dotyczy oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim. Z wypowiedzi 

z informacji uzyskanych od Pana prezydenta Lorka dowiedzieliśmy się, że zmiany te zostały 

uzgodnione ze związkami zawodowymi. Nie ma protokołu rozbieżności. Również komisja nie 

wniosła uwag do tego projektu i 7 głosami „za” zagłosowała za przyjęciem tego dokumentu.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Myślę, że dyskusja odbyła się na komisji. Na sesji jak 

widać nie ma chętnych. Uchwała porządkowa. Zawsze takie rzeczy są konsultowane przez 

prezydenta ze związkami zawodowymi. To dobra praktyka, pozwala uniknąć nieporozumień.”    

 

 

Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania. 
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W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 795 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w 

sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 

placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym 

jest Miasto Konin.  
 

 

Uchwała Nr 521 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 365 Rady Miasta Konina 

z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zasad określania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innej kadry 

kierowniczej oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami 

albo na ich rzecz (druk nr 547). 

 
 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 365 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie 

zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innej kadry kierowniczej 

oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela prowadzonych bezpośrednio z uczniami 

lub wychowankami albo na ich rzecz druk nr 547. Opinię do tego projektu uchwały przedstawi 

również Pani przewodnicząca Elżbieta Streker-Dembińska.”  

 

 

Głos zabrała przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Z drukiem zapoznawaliśmy się i opiniowaliśmy go 22 czerwca na 

posiedzeniu komisji. Zmiana uchwały 365 z 23 maja 2012 roku związana jest ze zmianą ilości 

godzin, które realizują doradcy metodyczni Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. 

Wszystkich informacji udzielił nam dyrektor tego ośrodka Pan Krzysztof Wereszczyński. 

Natomiast wyjaśnienia również składał prezydent Sławomir Lorek. Komisja uzyskała 

wszystkie odpowiedzi na zadane pytania. W związku z tym radni nie mieli uwag do projektu. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 7 głosami „za”.”     

 

 

Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania. 

 

W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 365 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie 

zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innej kadry kierowniczej 

oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela prowadzonych bezpośrednio z uczniami 

lub wychowankami albo na ich rzecz.  

 

Uchwała Nr 522 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Zespół 

Ekonomiczno-Administracyjny w Koninie” (druk nr 543).    

 

 
Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

w Koninie” druk nr 543. Opinie do tego projektu uchwały przedstawi również Pani 

przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.  

 

 

Głos zabrała przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Druk 543 również rozpatrywany 22 czerwca tego roku na posiedzeniu 

komisji. Wróciliśmy do tematu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Koninie. 

W ubiegłym roku dyskutowaliśmy na temat tego zespołu i spełniania jego funkcji. Ale życie 

nas wyprzedziło, wprowadzono reformę edukacji. W związku z tym wygaszane są gimnazja. 

Nie było więc potrzeby aby zmieniono strukturę organizacyjną generalnie. W związku z tym 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny jako taki zostaje rozwiązany, a pracownicy przechodzą 

i zasilą swoimi osobami Szkołę Podstawową nr 12 i III LO. Odbędzie się to bez szkody tak jak 

zapewniano w wyjaśnieniach, bez szkody dla osób zatrudnionych. Ale również nie wniosły do 

tego rozwiązania swoich zastrzeżeń związki zawodowe, z którymi projekt był konsultowany. 

Jeśli chodzi o zmniejszenie ilości osób, które w tym zespole pracowały to będą one wynikały 

przede wszystkim z odejścia na emeryturę bądź wygaszenia umowy czasowej. Wszystkie inne 

zobowiązania są zachowane. Zmienia się jedynie pracodawca. Po wyjaśnieniach uzyskanych 

od pani kierownik Urszuli Miłosz-Michalkiewicz jak również od Pana prezydenta Sławomira 

Lorka radni nie mieli uwag do uchwały i Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała 

pozytywnie 7 głosami „za” projekt rozwiązania i zmiany organizacyjne jeśli chodzi o istnienie 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego.”     

 

 

Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania. 

 

 

W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

w Koninie”.   
 

Uchwała Nr 523 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 461 Rady Miasta Konina 

z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 

wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych (druk nr 561). 

 
 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Przechodzimy do punktu, o który został uzupełniony 

porządek obrad, projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 461 Rady Miasta Konina 

z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz 

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych druk nr 561. Poprosimy o wstęp Pana 

prezydenta Sławomira Lorka.” 
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 Głos zabrał Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Jeżeli to jest możliwe to 

prosiłbym o wyświetlenie treści tej uchwały. Wprawdzie biuro rady zdążyło dzisiaj jeszcze na 

skrzynki e-mailowe rozesłać projekt tej uchwały, i to jest uchwała w sprawie zmiany Uchwały 

Nr 461. Przypomnę, ta uchwała została uchwalona przez Wysoka Radę 16 lutego 2017 roku. 

I tak jak powiedziałem, ta uchwała zawierała załączniki. I dzisiaj proponujemy, ażeby 

w załączniku nr 2 w pkt 7 dodać punkt 8 i 9. A mianowicie punkt 8 to jest Publiczna Policealna 

Szkoła Kosmetyczna Żak w Koninie z siedzibą ul. Fryderyka Chopina 17, dla której organem 

prowadzącym jest Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. z o.o. z siedzibą ul. Piotrkowska 278 

w Łodzi. W punkcie 9 Publiczna Policealna Szkoła Florystyki Żak w Koninie z siedzibą 

ul. Fryderyka Chopina 17, dla której organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Biznesu Żak 

sp. z o.o. z siedzibą ul. Piotrkowska 278 w Łodzi. To samo jest w załączniku nr 3. I tak jak 

Państwu powiedziałem jeżeli ta uchwała zostanie przez Państwo zaakceptowana ona jest 

rozszerzeniem tego projektu dostosowania. My po dzisiejszej sesji zwrócimy się do 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o opinię, podobnie zwrócimy się do związków 

zawodowych. I trochę wyprzedzam prośbę, która została skierowana na ręce Pana 

przewodniczącego ze względu na wprowadzenie nowego prawa oświatowego jest koniczność 

zwołania sesji 30 sierpnia i wtedy przy pozytywnych opiniach byśmy już nie mieli słowa 

projekt, tylko mielibyśmy już konkretną siecią szkół. W uzasadnieniu podane są informacje 

dotyczące z czego to wynika. Jeżeli ta szkoła stanie się szkołą publiczną, ażeby stała się szkołą 

publiczną po pierwsze z wyprzedzeniem rocznym powinna dokonać zgłoszenia i takie 

zgłoszenie zostało dokonane do naszego Wydziału Oświaty, o czym informowaliśmy również 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, bo taka jest procedura. Natomiast jest to szkoła, która de 

facto nie ma jeszcze uczniów, ale żeby mogła funkcjonować i miała ten status szkoły publicznej 

ma obowiązek przedstawić Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty ramowe plany nauczania 

i arkusz organizacyjny, to co robi każda szkoła publiczna. Stąd kiedy ten arkusz pojawił się 

w kuratorium, wczorajsze działania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, mogę tylko Państwu 

powiedzieć, ze do godziny 16.00 wczoraj konsultowaliśmy z prawnikami z Wielkopolskim 

Kuratorem Oświaty, czy taka formuła tej uchwały może być, ze dopisujemy? I rozstrzygnięte 

zostało przez prawników z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, że może być, to ja jestem 

spokojny o to, że opinia będzie już później pozytywna w następnym etapie. Z góry 

przepraszam, ale tak jak powiedziałem jest to sprawa, która wczoraj pojawiła się 

w bezpośrednich pracach Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Delegatura w Koninie.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję Panu prezydentowi. Jak Państwo słyszą 

chcemy dać szansę zaistnienia w sieci szkół tym placówkom. I to jest podstawa, żeby miały 

szansę przeprowadzić nabór. Prezydent przy okazji zapowiedział sesję, którą musimy 

w sierpniu odbyć, czyli z końcem wakacji, która pozwoli wszelkie kwestie oświatowe zanim 

rozpocznie się rok szkolny uporządkować. W zależności od tego ile tych punktów będzie, 

będzie to krótka sesja może być później, jeśli będzie więcej to będzie wcześniej, ale to na 

bieżąco będziemy decydowali.”                  

 

 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuje: „Chciałbym żeby został wyświetlony 

jeszcze raz projekt uchwały. Tu chodzi mi tylko o taką poprawkę Panie prezydencie. 

Mianowicie w załączniku nr 1 mamy ul. Chopina, natomiast w punkcie 8 wpisujemy, że ta 

szkoła jest przy ul. Chopina, natomiast w tym samym budynku, a jest napisane ulica Fryderyka 

Chopina. I to samo jest w załączniku nr 3. I bardzo bym prosił u ujednolicenie, żeby we 

wszystkich czterech przypadkach było przy ul. Fryderyka Chopina w Koninie.”   

 
Przewodniczący Rady, cytuję: „Tak zwana uwaga redakcyjna. Dziękuję Panu 

przewodniczącemu.” 
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Radni nie mieli innych uwag. Przystąpiono do głosowania. 

 

W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 461 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych. 

 
Uchwała Nr 524 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

12.  Podjęcie 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). 
 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia uchwał 

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok druk nr 559 oraz zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017 – 2020 druk nr 560. Opinię do dwóch 

projektów uchwał przedstawi Pan przewodniczący Tadeusz Wojdyński. A potem Pani skarbnik 

przedstawi autopoprawkę.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekty uchwał druki 559 i 560 zostały omówione na posiedzeniu komisji. Pierwszy projekt 

dotyczący zmian w budżecie miasta przedstawiła Pani Irena Baranowska Skarbnik Miasta 

Konina. A drugi projekt dotyczący zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 

Konina na lata 2017-2020 przedstawiła Pani Olga Skrzypka kierownik Wydziału Budżetu. Po 

dyskusji radni nie wnieśli istotnych uwag do obu projektów i projekty zostały pozytywnie, 

jeden i drugi, zaopiniowane przez Komisję Finansów 8 głosami „za” przy 1 jednym głosie 

„wstrzymującym”. To co już mówił Pan przewodniczący, były również sygnalizowane 

autopoprawki do projektów.”  

 

 

Głos zabrała Skarbnik Miasta Konina Irena BARANOWSKA, cytuję: „Autopoprawka 

Prezydenta Miasta Konina do druku nr 559 zmiany w budżecie miasta Konina na 2017 rok. 

Budżet gminy: 

1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę  8.763,75 zł w dz.900 – Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Programu 

ochrony środowiska dla miasta Konina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” 

2.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.359 zł, w tym: 

-dz.750 – Administracja publiczna o 4.500 zł – wydatki bieżące, 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 10.103 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne  

  (Gimnazjum nr 5), 

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.756 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne  

  (Gimnazjum nr 5). 

3.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.763,75 zł, w dz.900 – Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Programu ochrony 
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środowiska dla miasta Konina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” (dotacja celowa 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 

Budżet powiatu 

1.Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.048 zł w dz.801 – Oświata i wychowanie, w tym 

z tytułu: 

   *pozostałych dochodów ZSG-E 212 zł, 

   *wpływ środków z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej na wymianę młodzieży (ZSG-

E) 836 zł.    

2.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.212 zł w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu 

wpływów za wynajem pomieszczeń i sprzedaży złomu ZSG-E. 

3.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę  199.977 zł, w tym: 

-dz. 750 – Administracja publiczna o 555 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne w ZEA, 

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 55.000 zł na zadanie 

inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu oznakowanego kombivana z przedziałem dla osób 

zatrzymanych dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie,”   

-dz.758 – Różne rozliczenia o 23.625 zł – rezerwa ogólna, 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 120.797 zł, w tym: 

 *wydatki bieżące 20.961 zł (ZEA, ZSG-E, I LO i III LO), 

 *koszty wymiany młodzieży 836 zł (środki z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej), 

 *wydatki inwestycyjne 99.000 zł na zadaniu pn. „Planetarium (I LO) (KBO).” 

4.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 226.500 zł, w tym: 

-dz. 750 – Administracja publiczna o 50.000 zł – koszty wymiany płyt chodnikowych na kostkę 

brukową placu przed głównym wejściem do budynku ZEA, 

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 55.000 zł – wpłata na 

Fundusz Wsparcia dla KMP z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb 

remontowanego kompleksu pomieszczeń dla osób zatrzymanych (PDOZ), 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 121.500 zł, w tym: 

 *zakupy bieżące i zakup energii   13.500 zł (ZSG-E), 

 *wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Planetarium (I LO) (KBO)”   99.000 zł, 

 *wydatki inwestycyjne 9.000 zł na zadaniu pn. „Zakup klimatyzatorów w I LO”. 

Autopoprawka Prezydenta Miasta Konina do druku nr 560 zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020. W załączniku nr 2: Wydatki bieżące: 
Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Opracowanie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Glinka, Kurów”. Okres 

realizacji 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 64.575,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 

24.575,00 zł, w 2018 roku 20.000,00 zł, w 2019 roku 20.000,00 zł. Limit zobowiązań 64.575,00 

zł. dokonuje się zmian na przedsięwzięciach realizowanych przez Urząd Miejski w Koninie 

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”  

-zmienia się okres realizacji z: „2017-2019” na: „2017-2020”, 

-łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 4.200.000,00 zł do kwoty 12.500.000,00 zł, 

-limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 2.100.000,00 zł do kwoty 0,00 zł, 

-limit wydatków w roku 2019 zwiększa się o kwotę 2.100.000,00 zł do kwoty                    

4.200.000,00 zł, 

-limit wydatków w roku 2020 zwiększa się o kwotę 4.200.000,00 zł do kwoty                    

4.200.000,00 zł, 

-limit zobowiązań większa się o kwotę 4.200.000,00 zł do kwoty 12.500.000,00 zł. 

„Oczyszczanie Miasta Konina” 

-zmienia się okres realizacji z: „2013-2018” na: „2017-2020”, 

-łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 2.082.161,69 zł do kwoty 3.600.000,00 zł, 

-limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 1.146.404,15 zł do kwoty 0,00 zł, 

-limit wydatków w roku 2018 zwiększa się o kwotę 128.590,00 zł do kwoty                    

1.200.000,00 zł, 
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-limit wydatków w roku 2019 zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty                    

1.200.000,00 zł, 

-limit wydatków w roku 2020 zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty                    

1.200.000,00 zł, 

-limit zobowiązań większa się o kwotę 1.767.215,00 zł do kwoty 3.600.000,00 zł. 

W załączniku nr 1: 

pozycję 1.1 (dochody bieżące) zwiększa się w roku 2017 o kwotę 16.715,75 zł do kwoty 

445.368.504,84 zł, 

pozycję 1.2. (dochody majątkowe) w roku 2017 zwiększa się o kwotę 212,00 zł do kwoty 

33.702.045,28 zł, 

pozycję 1.2.1 (dochody ze sprzedaży majątku) w roku 2017 zwiększa się o kwotę 212,00 zł do 

kwoty 3.800.212,00 zł, 

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku 2017 o kwotę 161.927,75 zł do kwoty 

426.957.925,90 zł, 

pozycję 2.2 (wydatki majątkowe) w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 145.000,00 zł do kwoty 

61.652.108,22 zł. 

  

 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

 

Głos zabrał Radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja chciałem podziękować Panu 

prezydentowi za to, że wreszcie udało się zaplanować i dziękuję tu oczywiście w imieniu III 

Liceum i gimnazjalistów również. Chociaż oni już pewnie nie doświadczą tego zbyt mocno, 

ale w imieniu społeczności III Liceum i tych wszystkich pracowników i mieszkańców osiedla 

chciałem podziękować za to, że udało się wreszcie zaplanować remont tego odcinka, który 

rzeczywiście nie przynosił nam chluby na osiedlu, szczególnie w tym otoczeniu, które już fajnie 

zostało zrobione. Bardzo dziękuję Panie prezydencie.”  

 

 

Głos zabrał Radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Panie prezydencie Józefie Nowicki dwie 

sprawy do Pana.  

Pierwszy temat, to prośbą. Wczoraj na komisji w tej sali poprosiłem obecną Panią 

Urszulę Małek, która była na komisji w związku z uchwałą, chodziło o ul. Piłsudskiego 

i wniesienie wkładu pieniężnego, o zabranie głosu w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego 

do PWiK sp. z.o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągów w rejonie ulicy Gajowej 

w Koninie etap I 190 tys. zł. Panie prezydencie ta inwestycja, można powiedzieć w 90% jest 

skończona i chodzi tutaj przede wszystkim o te 10%, można powiedzieć te najważniejsze. 

Dlaczego? Dlatego, że wybudowana jest sieć kanalizacyjna, wybudowana jest przepompownia 

Panie prezydencie. Jest jeden wielki temat, jeden wielki problem z przejściem od 

przepompowni pod torami kolejowymi na szerokości 7 m. Ul. Przemysłowa jest tutaj zgoda 

Pana prezydenta na przejście pod drogą krajową, wszystko całe to przejście ma być wykonane 

w rurach przepustowych i włączone do głównego kanału sanitarnego. Dlaczego jest to ważne? 

Dlatego, że w następnym punkcie o ile się nie mylę, będziemy tutaj przyjmować plan 

zagospodarowania przestrzennego jeżeli chodzi również o ten teren, czyli ul. Gajowa, a jest to 

duży teren pod usługi jak również przemysł i usługi. I jeżeli cokolwiek tam miałoby powstać, 

mam nadzieję powstanie w przyszłości, będzie włączone w system kanalizacyjny. I tutaj moja 

prośba do Pana Panie prezydencie, czy mógłby w jakiś sposób Pan użyć swoich kontaktów, 

a przede wszystkim wdzięku osobistego, aby temat ten załatwić jak najszybciej? Mieszkańcy 

z ul. Gajowej już praktycznie złożyli wnioski o możliwość przyłączenia się do tej sieci, no nie 

mają takiej możliwości z uwagi, że tak jak powtarzam główny odcinek nie jest podłączony do 

sieci kanalizacyjnej, która znajduje się po drugiej stronie ul. Przemysłowej. To jest pierwsza 

sprawa.  
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A druga Panie prezydencie chciałbym poruszyć temat, który był tutaj na tej sesji, jeżeli 

chodzi o program ochrony nad zwierzętami, Wywołał go Pan przewodniczący Wiesław 

Steinke, wypowiadałem się ja, jak również Pan Piotr Korytkowski. O co chodzi? Przeznaczamy 

kolejne 50 tys. zł na remont schroniska dla zwierząt również przy ul. Gajowej, jak również 

kolejne 50 tys. zł na budowę zadaszeń kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy 

ul. Gajowej w sumie jest to 100 tys. na tej sesji. 

Historia tego schroniska to są lata 97-98, czyli praktycznie już 20 lat. Wcześniej było 

prowadzone takie schronisko przez osoby prywatne, z tego co mi wiadomo. Ale niestety miasto, 

z uwagi na ustawę i inne przepisy, musiało zorganizować coś własnego. I z tego co mi ojciec 

opowiadał, bo był wtedy radnym, miało tu być tak zwane schronisko tymczasowe, 

prowizoryczne. Od wielu lat toczy się debata gdzie to schronisko ma powstać. Była już 

wypracowana wstępna taka analiza, że ostatnim, przynajmniej najlepszym terenem byłby ten 

przy ulicy Marantowskiej. Niestety po ostatniej dyskusji właśnie w lutym, nie wiem jak ten 

temat wygląda, jak to będzie wyglądało dalej. Dlaczego o tym mówię? Zawsze uważałem, 

że jak się coś ma, to trzeba o to dbać. Wiele osób, szczególnie dorosłych, pod namową dzieci 

ulega ich prośbom, namowom, bierze takiego zwierzaka do domu, a w okresie szczególnie 

wakacji i nie tylko, jest problem i jest ono podrzucane albo wyrzucane pod schronisko. 

Dzieciom po bardzo szybkim okresie, kiedy muszą mieć pewne obowiązki, przechodzi ta chęć 

opiekowania się zwierzętami. Najlepszym przykładem są tacy rodzice, którzy każą dzieciom 

kilka dni spędzić w schronisku, żeby zobaczyli jak to jest. Miasto ponosi koszty od wielu, wielu 

lat, praktycznie od 20.  

Chciałbym złożyć taki wniosek, ile przez tych 20 lat tymczasowego schroniska miasto 

wyłożyło już pieniędzy? Nie mówię już o prowadzeniu, ale właśnie na sprawy związane 

z prowadzeniem tego schroniska. Przypomnę, że są to środki z miasta, jak również środki 

z KBO. Są to również różnego rodzaju zbiórki, tu pewnie dostępu nie będzie. Czy naprawdę 

nie możemy się Panie prezydencie zastanowić jako rada miasta i podjąć konkretną decyzję, 

gdzie nowe schronisko ma powstać, tak, aby nie przeszkadzało przede wszystkim osobom, 

które są jeszcze na tym świecie, które żyją? Przypomnę w tej chwili miasto wydzierżawiło teren 

schronisku na tak zwany wybieg, a on się znajduje 40 m od zabudowań jednorodzinnych. Czy 

można tutaj Panie prezydencie podjąć jakieś konkretne kroki?”     

     

 

 Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Sprawa pierwsza, którą 

poruszył Pan radny Jarosław Sidor, oczywiście podejmę te czynności, o które Pan radny wnosił. 

Jeżeli w tych rozmowach kontaktem będzie mężczyzna to użyję po prostu sposobności do 

perswazji w kontaktach międzyludzkich. A jeśli będzie kobieta, to nie zlekceważę tego wdzięku 

osobistego i postaram się go użyć. A za to, że Pan radny zauważył to u mnie bardzo Panu 

dziękuję, odwzajemniam się tym.  

Sprawa dotycząca ochrony zwierząt, a w szczególności schroniska dla zwierząt ma 

bardzo długą swoją historię i zapewne jak Państwo pamiętają Wysoka Rado w ubiegłej jeszcze 

kadencji rozmawialiśmy również o budowie schroniska dla zwierząt. W tej pierwszej fazie to 

zadanie było w związku międzygminnym i niestety jak Państwo zapewne pamiętają żaden 

z uczestników tego związku międzygminnego nie miał możliwości by wskazać lokalizację 

schroniska dla zwierząt na swoim terenie. A jeśli chodzi o teren naszego miasta, to jeśli mnie 

pamięć nie myli, było siedem lokalizacji i każda z tych lokalizacji budziła ogromny sprzeciw 

ze strony mieszkańców, mimo iż odległości tego ewentualnego schroniska do najbliższych 

zabudowań były zachowane i nie tylko ze względów formalnych, ale faktycznie patrząc na te 

wizytowane tereny nie byłoby żadnego problemu gdyby to schronisko było tam zlokalizowane. 

W tej sytuacji po pierwsze zrezygnowaliśmy z lokowania tego zadania w związku 

międzygminnym, zresztą związek już nie działa, bowiem to pierwsze zadanie budowa spalarni 

również zostało zabrane ze związku. I podjęliśmy działania wobec wcześniejszych protestów 

mieszkańców by wskazać na tyle neutralną lokalizację, żeby nie było żadnych wątpliwości, 

że komuś zakłócamy spokój, że komuś to będzie przeszkadzać. I w taki sposób jest koncepcja 
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by zlokalizować schronisko właśnie w obszarze ulicy Marantowskiej. W tej chwili upewniłem 

się jeszcze, Pan kierownik Jakubek potwierdził. W tym roku dokonamy zamiany nieruchomości 

i będziemy mogli w przyszłym roku przystąpić do ewentualnej realizacji tego zadania, budowy 

schroniska dla zwierząt. Natomiast jeśli chodzi o kwoty desygnowane z budżetu to co 

proponujemy Wysokiej Radzie, to bierze się z jednego podstawowego faktu. Mianowicie już 

zostałem ukarany mandatem 500 zł przez Powiatowego Lekarza Weterynarii za to, że nasze 

schronisko nie spełnia wymogów, które są nakładane na tego typu obiekty przepisami prawa. 

A więc, te środki, które dzisiaj przekażemy one będą służyły doprowadzeniu do tego by można 

było ten nakaz zrealizować, by takich zastrzeżeń nie było. Ale nie mam złudzeń, zlikwidujemy 

jedno zastrzeżenie, pojawią się następne. Więc potwierdzam fakt, że podjęcie tego zadania, 

budowy schroniska dla zwierząt staje się już bardzo zadaniem pilnym, tym bardziej, 

że lokowanie na ulicy Gajowej znaczących większych środków byłoby w tym kontekście 

zupełnie bezzasadne. Ale zapewniam Pana radnego i Państwa radnych, że to co proponujemy 

przeznaczyć takim minimum niezbędnym by to schronisko jeszcze przez co najmniej rok 

funkcjonowało. Jeżeli chodzi o wybieg dla zwierząt, to te niepokoje ze strony mieszkańców są 

absolutnie bezzasadne, gdyż ten wybieg nie będzie miał po pierwsze trwałego charakteru, 

bowiem jest to nieruchomość przeznaczona na zbycie dla potencjalnego inwestora. Zresztą już 

tam inwestor rozpoczął pracę, ale potem zdecydował się przejść na nasze tereny inwestycyjne 

na Międzylesiu i takim sposobem ta nieruchomość jeszcze jest w naszej ofercie, ale 

spodziewamy, się że wkrótce także nastąpi jej zbycie i tego wybiegu już tam nie będzie. Więc 

mam prośbę, żeby po prostu wykazać dużą wyrozumiałość, żeby te zwierzaki mogły tam 

pohasać. Nie ma dzisiaj w tym względzie żadnych istotniejszych przeszkód.  

Chciałbym także wykorzystując możliwość jaką stworzył mi Pan radny Sidor byśmy 

Wysoka Rado wykonali gest szczodrobliwości i może zrobili zbiórkę pieniężną na to, by 

zakupić karmę dla zwierząt, które znajdują się w naszym schronisku. Jeśli Pan przewodniczący 

pozwoli, to o taki gest apeluję. Bowiem jest jeszcze sprawą bardzo istotną fakt, że nasze 

schronisko dla zwierząt ma na swoim terenie ponadnormatywną liczbę osobników. To się 

bierze stąd, że tam są przywożone zwierzęta nie tylko z terenu miasta i podrzucane schronisku, 

ale zwierząt, także z ościennych gmin. Stąd właśnie te zastrzeżenia, które są często 

formułowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. I jak długo nie wybudujemy nowego 

schroniska tak ten stan będzie stanem permanentnym, to tyle z mojej strony. Jeżeli Pan 

przewodniczący pozwoli, a Wysoka Rada będzie miała takie życzenie, to może złóżmy się na 

trochę karmy dla zwierzaków.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Ja już tam bywałem w schronisku i też woziłem worki 

Myślę, że pomysł jest godny poparcia, rzeczywiście tych zwierząt jest więcej niż można tam 

pomieścić. Walczymy z tym problem porzucanych zwierząt.” 

 

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekty uchwał 

oznaczone numerami druków 559 i 560 poddał pod głosowanie. 

     

DRUK Nr  559 

 

Wynikiem głosowania: 20 radnych „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” - Rada Miasta 

Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok. 

 

Uchwała Nr 525 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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DRUK Nr  560 

 

Wynikiem głosowania: 19 radnych „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” - Rada Miasta 

Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina 

na lata 2017-2020. 

 

Uchwała Nr 526 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy 

Gajowej (druk nr 557). 
   

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 

w rejonie ulicy Gajowej druk nr 557. Opinię do tego projektu uchwały przedstawi 

Przewodniczący Komisji Finansów ze wspólnego posiedzenia Pan Tadeusz Wojdyński.” 

  

 

 Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały został rozpatrzony na posiedzeniu Komisji Finansów i Komisji 

Infrastruktury. Został omówiony przez Pana Bartłomieja Białka z Wydziału Urbanistyki 

i Architektury, który Komisja Infrastruktury zaopiniowała pozytywnie 10 głosami „za” przy 

1 „wstrzymującym”.”  

 

 Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania. 

 

W jednomyślnym głosowaniu: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w 

rejonie ulicy Gajowej.  

 

Uchwała Nr 527 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

14. Podjęcie uchwały 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). 

 

 
Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwał 

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

druk nr 555 oraz Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu druk nr 556. 

Opinie do obu projektów uchwał przedstawi przewodniczący Komisji Finansów ze 

wspólnego posiedzenia Pan Tadeusz Wojdyński.”  

  

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Zarówno projekt oznaczony nr druku 555 jak i 556 zostały pozytywnie zaopiniowane przez 

dwie komisje, Komisję Finansów i Komisję Infrastruktury. Z tym, że pierwszy druk nr 555 - 

13 głosami „za przy 1 „wstrzymującym”. A drugi druk nr 556 - 11 głosami „za” przy 

3 „wstrzymujących”.  
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Konkretnie chodzi o druk 556. Spółka 

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu. Podobną uchwałę mieliśmy do podjęcia 

na sesji majowej. Chodziło dokładnie wtedy o tą dokumentację z KBO na ulicy Przemysłowej. 

Jako komisja odrzuciliśmy chęć porozumienia ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. 

z o.o. w Kaliszu. Chodziło tutaj z tego co mówił Pan dyrektor Pająk chodziło o kwotę 180 tys. 

zł. i praktycznie zaproponowaliśmy, aby to oświetlenie od ulicy Matejki, aż do Marantowskiej 

gdzie działa, nie działa, bo to oświetlenie jest stare, tak samo słupy, Miasto wykonywało we 

własnym zakresie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że praktycznie dokumentacja na odcinek 

ulicy Przemysłowej od Matejki aż do ul. Brunatnej jest inna niż to, co mamy w rzeczywistości. 

W przyszłości będzie tak, że część oświetlenia byłoby spółki oświetleniowej, a część 

oświetlenia na dużym rondzie jest planowane na wysokości Fugo przed ulicą Marantowską 

należałoby do miasta Konina. I tutaj znowu działają dwie instytucje. Wiadomo jak działa spółka 

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu, na którą Miasto przeznacza co roku około 

3-4 mln zł na konserwację i utrzymanie. Utrzymanie rozumiem, ale tej konserwacji nie widzę 

i tu jest chociażby przykład ulicy Kleczewskiej, czy też Przemysłowej od Matejki do ulicy 

Marantowskiej. I chciałbym się dowiedzieć dlaczego podejmujemy tę uchwałę po raz kolejny, 

a nie idziemy w przejęcie tego i wykonywania tego we własnym zakresie? I chciałbym się 

dowiedzieć co będzie z ulicą Przemysłową, bo to jest jedyny punkt w dokumentacji, który do 

dnia dzisiejszego praktycznie nie został jeszcze zrealizowany i nie ma żadnego porozumienia 

w tym temacie?”  

 

Głos zabrał Z-ca Prezydenta Miasta Konina Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: 

„Na komisji już tłumaczyliśmy tę sprawę. Ta jest zupełnie inna od tej, która była podejmowana 

na poprzedniej sesji. Dotyczy oświetlenia, ale kabli zasilających i łączy kablowych, które służą 

do zasilenia osiedla Międzylesie. Przebiegają przez fragmenty ulicy Kleczewskiej, gdzie 

musimy dokonać uzgodnień ze spółką oświetleniową. I to jest stan prawny. Jeżeli 

przebudowujemy tę drogę to musimy przebudować i uzgodnić to ze spółką oświetleniową. I te 

kable wnosimy. One są dzisiaj własnością spółki oświetleniowej. Natomiast wszelkie 

oświetlenie na ulicy Kleczewskiej będzie własnością miasta. To są jakby zupełnie inne sprawy. 

Natomiast jeżeli Wysoka Rada pozwoli to chciałbym zaprosić Pana prezesa spółki 

oświetleniowej na jedną z komisji, prawdopodobnie we wrześniu, jeżeli Państwo wyrazicie 

zgodę i wtedy porozmawiamy o inwestycjach spółki oświetleniowej, dlatego, że 

dotychczasowe propozycje spółki Oświetleniowej spotykały się z odrzucaniem przez Radę i 

przez nas tych propozycji, bo one miały na celu inwestycje przez miasto i wnoszenie do spółki 

oświetleniowej aportem na co nie ma zgody. Natomiast ta sytuacja dotyczy zupełnie innej 

kwestii.”           

 

Radni nie mieli innych uwag. Przystąpiono do głosowania. 

 

DRUK Nr  555 

W jednomyślnym głosowaniu: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

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

 

Uchwała Nr 528 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

DRUK Nr  556 

W jednomyślnym głosowaniu: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

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

w Kaliszu.  

 

Uchwała Nr 529 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie 

wieczyste (druk nr 552). 
 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste druk nr 552. Opinię do tego 

projektu uchwały przedstawi nam przewodniczący Komisji Finansów Pan Tadeusz 

Wojdyński.”  

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów i Komisji 

Infrastruktury. Projekt przedstawił Pan Tadeusz Jakubek. Radni nie mieli uwag do projektu 

uchwały i 14 głosami „za” pozytywnie został zaopiniowany przez obydwie komisje.”   

 

Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania. 

 

W jednomyślnym głosowaniu: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.   

 
Uchwała Nr 530 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością 

przechodu i przejazdu (druk nr 553). 

 
Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w 

sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu druk nr 553. Opinię do 

tego projektu uchwały przedstawi przewodniczący Komisji Finansów Pan Tadeusz 

Wojdyński.” 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekt oznaczony nr druku 553 został podobnie jak poprzedni projekt pozytywnie 

zaopiniowany przez dwie komisje 14 głosami „za”.” 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „To jest oczywiste, że miasto musi zapewnić właściwym 

nieruchomościom dostęp do drogi publicznej, a więc takie uchwały co jakiś czas 

podejmujemy.” 

 

Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosownia. 

 

W jednomyślnym głosowaniu: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu.  

 

Uchwała Nr 531 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie:  

a) zbycia nieruchomości (druki nr 558), 

b) nabycia nieruchomości (druki nr 544), 

c) zamiany nieruchomości (druk nr 551). 
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Przewodniczący Rady, cytuję: „Następny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia 

uchwał w sprawie zbycia nieruchomości druk nr 558, drugi projekt uchwały nabycie 

nieruchomości druk nr 544 oraz zamiana nieruchomości druk nr 551. Tu będzie prezentowana 

autopoprawka. Opinię do wszystkich trzech projektów uchwał przedstawi Pan przewodniczący 

Tadeusz Wojdyński.”   

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Wszystkie trzy projekty uchwał, które tu przed chwilą wymienił Pan przewodniczący zostały 

omówione na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji, Komisji Finansów i Komisji 

Infrastruktury. Projekty uchwał omówił kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

Po dyskusji komisje zaopiniowały wszystkie trzy projekty pozytywnie z tym, że druk 558 – 

14 głosami „za”, druk nr 544 - 4 głosami „za”, druk nr 551 - 13 głosami „za” przy 1 głosie 

„wstrzymującym”.”   

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Czy Państwo znają istotę zmiany w druku 551? To Pan 

prezydent przedstawi ją, żeby Państwo radni wiedzieli przed głosowaniem.” 

 

 

Głos zabrał Z-ca Prezydenta Miasta Konina Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: 

„Autopoprawka polega na zmianie w uzasadnieniu nazwy ulicy. Mieliśmy ulicę 

Błogosławionego Maksymiliana Kolbe, natomiast w uchwale jest odmiana Kolbego.” 

 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

  
Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Chciałem zabrać głos w tym 

punkcie z uwagi na to, że to już na komisji była dyskusja. Natomiast rzeczywiście mamy nowe 

okoliczności, które się pojawiły od dnia wczorajszego do dzisiaj. A to takie okoliczności, że 

myślę, że mamy błędną nazwę ulicy w mieście Koninie, gdyż od 1982 roku osoba 

Maksymiliana Kolbego jest osobą uznaną za świętą. Natomiast w mieście Koninie w dalszym 

ciągu w dokumentach podejmowanych oczywiście przez radę miasta w uchwałach widnieje 

nazwa błogosławiony. Dlatego też po wyjaśnieniach, które od wczoraj nastąpiły rzeczywiście 

tutaj apeluję do przewodniczącego Komisji Praworządności, żebyście Państwo na ten temat 

podyskutowali, aby dostosować nazwę ulicy do stanu faktycznego, jaki w rzeczywistości jest. 

Aż zadziwiające, że od roku 1982 roku nikt nie zobaczył tej sytuacji, że mamy błędną nazwę. 

To jest pewne nieporozumienie. Bo nawet instytucje, które są na tej ulicy i co prawda ich dużo 

nie ma, ale stosują nazwę Świętego Maksymiliana Kolbe wbrew uchwale Rady, która podjęła 

decyzję już nie pamiętam w którym roku. W każdym razie jest nazwa Błogosławionego 

Maksymiliana Kolbego. Tak że jest tu apel, żebyśmy z tym zrobili porządek.”       

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję za tę informację, taktyczną tak naprawdę. 

Rzeczywiście jak coś się zmienia, to niestety trzeba porządkować. Na razie musimy podjąć tę 

zmianę, która była zgłoszona przez prezydenta, ale na przyszłość trzeba się zastanowić, czy nie 

zrobić jej fundamentalnie.”  

 

Radni nie mieli innych uwag. Przystąpiono do głosowania. 
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a) zbycia nieruchomości (druk nr  558) 

W jednomyślnym głosowaniu: 19 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zbycia nieruchomości – obręb Międzylesie.  

 

Uchwała Nr 532 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

b) nabycia nieruchomości (druk nr 544) 

W jednomyślnym głosowaniu: 19 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie nabycia nieruchomości – obręb Chorzeń.  

 

Uchwała Nr 533 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

c) zamiany nieruchomości (druk nr 551) 

Wynikiem głosowania: 16 radnych „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” - Rada Miasta 

Konina podjęła uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości – obręb Czarków.  

 

Uchwała Nr 534 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Konina przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem pracy 

i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok (druk nr 562). 
 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Zanim będą te materiały informacyjne zwracam się do 

rady miasta o uzupełnienie porządku obrad o punkt związany z tym co było na początku, a więc 

zleceniem zadania dla Komisji Rewizyjnej. Wymaga on formy uchwały w tym momencie 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej 

planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017. Bo taki plan przyjmowaliśmy.  

Na podstawie oczywiście ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu naszego miasta 

zleca się Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w Wydziale Promocji i Współpracy z 

Zagranicą Urzędu Miejskiego w Koninie z zakresu realizacji zamówienia pt. „Otwarty konkurs 

ofert na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla miasta Konina w 2016 r.”.  

W § 2 wynik kontroli Komisja Rewizyjna obowiązana jest przedstawić Radzie Miasta 

w terminie, myślę, że bezpieczny termin to jest do 30 sierpnia do posiedzenia tej sesji, o której 

mówiłam. Ponieważ w lipcu pewnie będzie jakaś nadzwyczajna sesja, załóżmy, że te dwa 

miesiące są terminem bezpiecznym, ten 30 sierpnia myślę, że można przyjąć. Już wstępnie 

Państwa informuję, przyjmujemy to założenie, że lipcowa sesja w trybie nadzwyczajnym 

będzie zwołana.  

I uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zanim będziemy nad nią debatowali, chcę 

Państwu radnym zaproponować uzupełnienie porządku obrad o ten punkt.”  

 

 

Głos zabrał radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „W kwestii formalnej. Powiem 

z długoletniej praktyki, że wniosek oczywiście nie to żeby był bezzasadny. Nie mogę akurat 

tutaj tego powiedzieć, ale uważam, że Komisja Rewizyjna nie zdoła nic zrobić. Po pierwsze 

zbada tylko sprawy z jednej strony, bo z drugiej strony nie będzie miała prawa nikogo pytać 

nawet o zdanie i tej drugiej strony, która posądza, czy jest akurat stwierdzającym. I druga 

sprawa, że generalnie rzecz biorąc te materiały, do których Komisja Rewizyjna może mieć 

wgląd, też niewiele nam powiedzą. Ja byłbym bardziej zadowolony, albo przekonany 

o słuszności kontroli gdyby ta kontrola była wykonana przez Wydział Kontroli Urzędu 
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Miejskiego. Bo te Panie mają i lepszy, i większy, i szerszy zakres, zarówno znajomości 

działania tego wydziału, jak również tego wszystkiego. A ponadto szanowni koledzy tam bada 

prokuratura, to już nie bada byle kto, to jest sprawa tak zewnętrzna, że ona się nie może ani 

rozmyć, ani zamieść pod dywan, więc dajmy szansę tym służbom, które są do tego powołane. 

Bo gdyby to wynikało z plotek, albo wynikające z jakichś niedomówieni, to ja rozumiem, 

że komisja mogłaby nam przedstawić jakieś konkretne wyniki.  

Nie wiem, jest to, przepraszam moje zdanie i uważam, że warte jest rozpatrzenia, 

bo czas pracy komisji może nie tyle, że jest istotny bo są to społeczne prace, ale uważam, 

że niewiele to wniesie i będzie to zakres tylko zbadania sprawy z jednej strony. Dziękuję.” 
 

 

 Przewodniczący Rady, cytuję: „Przypomnę, że jest to głos wynikający z doświadczenia 

osoby, która przewodziła Komisji Rewizyjnej przez wiele lat i wie co może komisja, a czego 

nie może. I teraz jest zapytanie do Pana prezydenta wiemy, że postępowanie prowadzi 

prokuratura, czyli kontrola odbywa się szeroko. Kompetencje naszej komisji są ograniczone. 

Zapytamy Pana prezydenta. Panie prezydencie czy kontrola wewnętrzna w Urzędzie, też się 

odbywa? Bo jeśli taka informacja padnie, to rzeczywiście można się zastanowić. Panie 

prezydencie czy można prosić o głos? Czy jakaś kontrola wewnętrzna poza działaniami 

prokuratury w Urzędzie jest prowadzona?” 
 

 

 Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Takie czynności 

zostały wykonane przez zespół, który wcześniej Wysokiej Radzie przedstawiłem. Jednak 

osobiście uważam, że byłoby wskazane, by Komisja Rewizyjna, to co zostało w tym 

postępowaniu ustalone i co może jeszcze być, żeby takie czynności kontrolne podjęła w 

wydziale. Dziękuję bardzo.” 
 

 

 Przewodniczący Rady, cytuję: „Ja zapytam jeszcze Karola Skoczylasa, który był też 

jednym z wnioskodawców, czy podtrzymuje tą idee? Podtrzymuje. Więc Szanowni Państwo na 

razie pozostaje mi uzupełnić porządek obrad o projekt uchwały. Potrzebuję zgody Wysokiej 

Rady, żebyśmy mogli formalnie debatować i potem głosować.  

 

 

W głosowaniu: 19 radnych „za” - Rada Miasta Konina zdecydowała o wprowadzeniu 

do porządku obrad punkt w brzmieniu: 

 

„Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Konina przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem pracy 

i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok (druk nr 562).” 
 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „O sprawie już wiemy, Pan prezydent w swoim 

sprawozdaniu wiele już powiedział, sprawa się toczy. Do tematu będziemy powracać i myślę, 

że ta sugestia, którą tutaj pozwoliłem sobie zaproponować, ażeby przyjąć ten termin sesji 

sierpniowej, godzina sesji będzie do ustalenia, bo zobaczymy ile materiałów będzie. Państwo 

czytają jeszcze uzasadnienie do tego projektu uchwały. A więc mamy nazwę tego zadania, które 

zlecamy Komisji Rewizyjnej.” 
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Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury, cytuję: „Chodzi mi o to, że w tym 

momencie ja rozumiem, że trzeba zbadać, bo jest temat do zbadania tyle tylko, że dobrze 

byłoby, że osoba, która wyszła z tą inicjatywą dotyczącą zbadania przez komisję tej sprawy 

określiła konkretnie co będzie badane. Bo to jest dosyć istotne, żeby było doprecyzowane, nie 

wiem, czy tutaj jest w projekcie otwarty konkurs?” 
 

 

 Przewodniczący Rady, cytuje: „Jest nazwa zadania, bo prawdopodobnie pod taką nazwą 

poszedł przetarg.”  
 

 

Radny Piotr Korytkowski, cytuję: „Czyli jest sprecyzowane to, bo to jest dosyć istotne, 

że musimy właśnie w uchwale podjąć. Musi być konkretna nazwa, ale z kolei dalej idąc jest 

pytanie no, bo to będzie konkretna taka celowa kontrola związana z tym zamówieniem. Czyli 

zbadanie tylko faktycznie dokumentów. Można powielać tutaj kontrole, które są realizowane 

przez Pana prezydenta, również przez prokuraturę. Jest tylko pytanie, czy będziemy mieli 

dostęp, biorąc pod uwagę, że jest postępowanie prokuratorskie prowadzone, czy te dokumenty 

będą dostępne? Możemy powołać komisję, a się okaże, że komisja nic nie zrobi, bo 

dokumentów nie będzie w urzędzie i będzie to bezcelowe. Tak że możemy się z czymś takim 

spotkać. Poza tym jak jest prowadzone śledztwo, to wydaje mi się, to na ten temat za bardzo 

rozmawiać nie można, czyli dla dobra sprawy osoby, które są zaangażowane przecież w jakiś 

sposób w to śledztwo nie będą się wypowiadały. Czyli informacja Komisji Rewizyjnej też nie 

zostanie udzielona. Zastanawiam się rzeczywiście, czy jest sens powoływania tejże kontroli, 

podejmowania tej kontroli przez Komisję Rewizyjną.” 

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Skoro rzeczywiście takie wątpliwości Państwo radni 

mają może to będzie takie doświadczenie dla nas, które pokaże, że rzeczywiście to nie ma sensu 

po tym czasie się okaże, dublować. Ale skorzystajmy z tej próby, skoro jest taka potrzeba dla 

transparentności postępowania i wtedy sobie powiemy za dwa miesiące, że jednak dublowania 

z naszej strony nie było i to będzie też doświadczenie, które posłuży nam na przyszłość, ja tak 

do tego bym podszedł.” 

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „W związku z tym co mówił Pan 

przewodniczący Piotr Korytkowski ja chciałbym też jako członek Komisji Rewizyjnej dwa 

słowa powiedzieć na ten temat. Bo po pierwsze doniesienia medialne ja rozumiem, że tytuł, 

który się tutaj pojawia w tej uchwale rozumiem związany jest z tym co już wiemy na ten temat 

Bo ja np. nie wiem wiele, nie wiem czy rzecz dotyczyła konkursu ofert na wykonanie i dostawę 

materiałów promocyjnych w 2016 roku, czy to dokładnie tylko tego postępowania, czy 

postępowanie jest szersze, czy tylko tego dotyczy dokładnie tak. Bo zgadzam się oczywiście z 

Panem przewodniczącym Piotrem Korytkowski pod tym względem, że oczywiście my ani nie 

będziemy rozmawiać z policją, ani prokuraturą, nie będziemy prawdopodobnie również 

rozmawiać z osobami, których temat dotyczy, bo nie będziemy. Co nie znaczy Panie 

przewodniczący, że nie możemy zobaczyć tych dokumentów, bo procedury, które obowiązują 

w urzędzie związane z takimi, nie tylko w tym urzędzie, ale w ogóle w urzędach, związane z 

zamówieniami publicznymi są określone, są regulaminy wewnętrzne i są określone przepisy 

prawa, które regulują to na zewnątrz. Natomiast też jestem sceptyczny co do efektów pracy 

komisji bo już kilka kontroli mamy za sobą, wiemy jak to funkcjonuje, wiemy jakie są 

kompetencje kontrolne Komisji Rewizyjnej.” 
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Przewodniczący Rady, cytuję: „Poprosimy Pana prezydenta tylko o odpowiedź, czy 

takie nazwanie zadania, które zlecamy komisji jest wystarczające? Bo Pan prezydent wie 

więcej. Nie musimy wchodzić w szczegóły, bo też nie uważam, że jest to miejsce i czas. Pan 

prezydent odpowie czy taka nazwa zadania jest wystarczająca?” 

  

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki, cytuję: „Mówimy o konkretnym 

zleceniu, które zostało wygenerowane w wyniku konkursu ofert natomiast ten zapis, który jest 

w projekcie uchwały moim zdaniem jest słuszny, bo on daje możliwość komisji rozszerzenia 

ewentualnie czynności, gdyby wykonując te czynności komisja doszła do takiego wniosku. 

Poza tym chciałbym jeszcze uprzejmie zauważyć, że komisja działając będzie mogła 

zweryfikować również te stany faktyczne, które zostaną poczynione przez zespół kontrolny, 

o którym wcześniej mówiłem.” 

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Czyli Pan prezydent potwierdza, że ta nazwa jest na ten 

moment słuszna, nie wchodźmy w szczegóły. Myślę, że mamy prawo Państwo radni wyrażać 

to głośno, mieć wątpliwości, czy to się sprawdzi. Traktujmy, to jako doświadczenie, bo może 

się okazać, że dublowanie naszych działań Komisji Rewizyjnej tak jak Pan przewodniczący 

Janusz Zawilski powiedział może się okazać mało skuteczne. Będziemy bogatsi 

o doświadczenie. Więc myślę, że tej treści, projekt uchwały poddam pod głosowanie nie 

wchodząc już dalej w szczegóły. W tej sprawie zostało dość dużo powiedziane na początku. Na 

razie wiemy tyle co wiemy. Trzeba poczekać na postępowania, które są toczone jak widać 

równolegle wewnętrzne i zewnętrzne. Oczywiście będzie tam zespół zakładam jak zawsze 

w naszych komisjach. Zespół może się składać nawet tylko z dwóch radnych, przynajmniej 

dwóch radnych, ale cała komisja będzie musiała nad tym siedzieć, bo zadanie dedykujemy dla 

całej komisji.”  
 

DRUK Nr 562  

Wynikiem głosowania: 17 radnych „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina 

przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej 

na 2017 rok. 
 

Uchwała Nr 535 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

19.  Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Konina 

za lata 2015-2016. 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to Raport z wykonania 

Programu Ochrony Środowiska dla miasta Konina za lata 2015 - 2016. Materiał jest dość 

obszerny. Poproszę o przedstawienie opinii do tego materiału przewodniczącego Komisji 

Finansów ze wspólnego posiedzenia dwóch komisji.”  
 

 Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Te 

wszystkie materiały informacyjne, które tam były zawarte w końcowych punktach porządku 

obrad od 19 do 21 komisje się zapoznały, ale jest to materiał, który przyjęły do wiadomości bez 

głosowania, bo tutaj akurat nie są to uchwały. Dziękuję bardzo.”  
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 Głos zabrał przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „W ten sposób Pan 

przewodniczący ułatwia nam pracę. Znamy opinię komisji wiodącej do wszystkich trzech 

materiałów. Ale wypada zagaić, a więc przy pierwszym np. dotyczącym programu ochrony 

środowiska, ja powiem coś na ten przykład zachęcając Państwa radnych. Ja się zapoznaję, 

ponieważ często jest to materiał dla malkontentów, ponieważ ci, którzy mówią, że tak źle, że 

tak strasznie, tak bardzo źle tutaj się nam mieszka, że nie wiadomo jak wstrętne powietrze, 

wodę i ziemię mamy. Okazuje się to całkiem nieprawdą, ponieważ widać, że jednak te nasze 

duże zakłady, które funkcjonują, mają całkiem solidne filtry, które dzisiaj spełniają najwyższe 

normy i powietrze jest całkiem bezpieczne. To samo jeszcze więcej dobrego można powiedzieć 

o naszej wodzie, która dzięki modernizacji oczyszczalni ścieków jest taką, że prezes mówi, że 

z kranu możemy pić. Trzeba wierzyć mu na słowo. Tutaj też Państwo mieli okazję w kwietniu 

nawet zaczerpnąć wody ze źródeł kranowych. I myślę, że generalnie nie jest źle. Można 

bezpiecznie prowadzić uprawę również roślin, warzyw, jeśli chodzi o glebę. Więc myślę, że 

wcale z tym naszym środowiskiem nie jest źle. Przez to, że musimy spełniać coraz to bardziej 

wyśrubowane normy Unii Europejskiej myślę, że ten stan się poprawia. To te z mojej strony.”  

 

Radni nie mieli uwag 

 

Rada Miasta Konina rozpatrzyła i przyjęła Raport z wykonania Programu ochrony 

środowiska dla miasta Konina za lata 2015 – 2016. 

 

 

20. Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania przedsiębiorczości na 

lata 2014-2016. 

  
Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie 

z Programu wspierania przedsiębiorczości na lata 2014-2016. Ważny dokument, bo pokazuje 

jak nasi mieszkańcy starają się podnieść wskaźnik przedsiębiorczości, który przypomnę 

Państwu jest najniższy w wielkopolsce. Ubolewam nad tym. Państwo wiecie wielokrotnie 

o  tym rozmawialiśmy niestety z czego to wynika, ano wynika z zaszłości. Zostaliśmy po 

wojnie hotelem dla pracowników dużych zakładów pracy. Niestety nie kwapią się oni, ani też 

ich następcy do wchodzenia na rynek pracy poprzez uruchomienie działalności gospodarczej 

i jest jak jest. Czy ktoś z Państwa chciałby poza mną zagaić? Staram się jak mogę, ale nie mam 

wsparcia. Wyczerpię tę swoją wypowiedź w ten sposób, że wszyscy wiemy o tym, że pojawiają 

się dotacje unijne na uruchomienie działalności gospodarczej. One były bardzo pokaźne 40 tys. 

zł. Teraz jest na poziomie 20 tys. zł. Wcale nie było łatwo z naborem chętnych, mimo, 

że warunek wydaje się dość prosty do spełnienia tzn. utrzymanie działalności przez rok. To też 

pokazuje tak naprawdę, że młodzi ludzie mając taki instrument nie kwapią się do tego, szkoda. 

To pokazuje, że problem tkwi w dużej części w naszych głowach. Dziękuję bardzo, że mam 

wsparcie. Karol Skoczylas mnie wspiera.” 

 

 

Głos zabrał radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Problem jest niewątpliwie, ale to jest 

w wyniku pozostałości no i tego w jakim miejscu teraz nasze miasto się znajduje tak jak już 

wypowiedziałem się już dzisiaj, nasze miasto nadal jest miastem industrialnym i żeby wejść 

w kolejną rzecz w ten reindustrializm no musimy dać troszeczkę od siebie i same inicjatywy, 

same dofinansowania na otworzenie działalności gospodarczej, rozbudowy działalności 

gospodarczej, poszerzenia działalności gospodarczej, różnego rodzaju innych programów na 

utworzenie stanowiska pracy itp. no niestety tak jak Pan przewodniczący powiedział to tkwi 
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w głowach. I to musimy, że tak powiem w wyniku edukacji nasze społeczeństwo wyedukować. 

Powinniśmy uruchomić, może powinniśmy się spotkać i porozmawiać na ten temat, uruchomić 

jakiś program edukacyjny dla młodych ludzi, którzy teraz wchodzą do szkół podstawowych, 

do gimnazjalnych, żeby oni byli zainteresowani tym, ażeby liczyć na siebie, a nie na to, żeby 

szukać dużego przedsiębiorstwa i tam pracować od godziny 7 do 15 przychodząc do domu i 

odpalając telewizor mówiąc kolokwialnie, czy tam mieć pilota w ręce. Nad tym problemem 

trzeba się pochylić, poświęcić trochę czasu, nie liczyć tylko i wyłącznie na samo 

dofinansowanie, czy tam różnego rodzaju programy, które są niewątpliwie potrzebne. Ale to 

siedzi niestety w naszej tutaj kulturze geopolitycznie naszego miasta, no i musimy to zmienić. 

Dlatego proponuję skoro jest ten temat wywołany, pochylić się, spotkać, zrobić jakąś komisję 

powołać ewentualnie. Pochylić się nad tym problemem i naprawdę on jest do rozwiązania, ale 

musimy się w to bardziej zaangażować.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „ Dziękuję za to wsparcie w dyskusji, bo rzeczywiście są 

te programy. Ci którzy dotacje przydzielają, organizują, oczywiście spotkania informacyjne, bo 

mówimy o Urzędzie Pracy, o Agencji Rozwoju Regionalnego i te same rzeczy dotyczą Urzędu 

Miejskiego. Oczywiście po to rozmawiamy, żeby informować, że nigdy dość informacji na ten 

temat, bo przebudowa mentalności społecznej jest rzeczą bardzo trudną, odbywa się z pokolenia 

na pokolenie i im więcej czasu w dyskusji poświęcimy tym więcej owoców zbierzemy. 

Dziękuję za to wsparcie.”  

 

 

Głos zabrał Radny Witold NOWAK, cytuje: „Chciałem Panie przewodniczący dwa 

słowa w tej sprawie. Rzeczywiście z jednej strony mamy dotacje i możliwość pozyskiwania 

tych pieniędzy, które na początek działalności gospodarczej i utrzymania tej trwałości projektu 

czasem przez dwa, czasem przez trzy lata w zależności jak jest to napisane, pozwalają te 

pieniądze na pewno na to przy uzyskaniu wsparcia pomostowego i zapewnieniu sobie opłacenia 

składek ZUS-owskich. To myślę, że przedsiębiorca jest w stanie jeśli dobrze sformułował 

pomysł na biznes utrzymywać taką działalność. Mam akurat możliwość sprawdzania 

kilkudziesięciu takich wniosków w ramach jednego z projektów. I przyznam Państwu, 

że rzeczywiście nie powala to na ziemię tzn. pomysły na biznes nie są wyjątkowo wyszukane. 

Nie wszystkie wpisują się w inteligentne specjalizacje dla Wielkopolski. A już te, które, gdzieś 

określone są w projekcie jako ta działalność, która ma być dodatkowo jeszcze związana 

z branżą OZE no rzeczywiście kilka tylko projektów, właściwie cztery. Nie jest łatwo z tym, 

dlatego rzeczywiście zgadzam się z kolegą radnym Karolem Skoczylasem, bo Pan radny dobrze 

to wyraził, bo im bardziej będziemy to zaczynać od przedszkola nawet nie tylko od szkoły 

podstawowej. Im więcej będzie akademii młodej przedsiębiorczości i różnych programów, 

projektów. To też chciałbym, żeby ten głos zabrzmiał i żeby go usłyszeli dyrektorzy szkół 

podstawowych. Bo chyba na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej może być już za późno. Ja 

wiem, że tam się pojawia przedsiębiorczość i inne zajęcia, ale też wiem dokładnie jak 

sprofilowany jest ten program nauki i to chyba jest już za późno na tą nitkę do prowadzenia 

biznesu. To dziecko nie tylko musi poczuć dużo wcześniej, oczywiście też patrzy na rodziców 

i jest ta zaszłość o której mówił Pan przewodniczący i Pan radny Karol Skoczylas. Bo 

rzeczywiście jest tak, że jeśli dziecko przez lata oglądało rodzica który wychodził na 6 wracał 

o 14 i właściwie po tej 14 nie robił nic więcej, pilot był jedynym wtedy może jeszcze nie tak 

bardzo, ale narzędziem. No to jeśli dziecko tego nie widziało przez lata to też nie będzie 

przedsiębiorcą. Chociaż zdarzają się wyjątki. Mam nadzieje, że będzie się to zmieniać i 

rzeczywiście pomyślmy może też o projektach, programach, które trafią do tych najmłodszych, 

do przedszkolaków, do szkół podstawowych, bo tam trzeba zaczynać. Dziękuję bardzo.” 
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Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję Państwu radnym za wsparcie w dyskusji. 

Rzeczywiście jest nad czym pracować, bo trzeba zmienić ten wizerunek miasta wyłącznie 

pracodawców dużych zakładów.” 

 

 

Rada Miasta Konina rozpatrzyła i przyjęła sprawozdanie z Programu wspierania 

przedsiębiorczości na lata 2014-2016. 

 

 

21.  Strategia Rozwoju Konina 2015-2020 – Raport z monitoringu realizacji 

zadań strategicznych dotyczy okresu 1.06.2015 – 31.12.2016. 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Mamy do rozpatrzenia, Raport z monitoringu realizacji 

zadań strategicznych, okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Jest to materiał 

informacyjny. Był omawiany na komisji. Pan przewodniczący Komisji Finansów przedstawił 

opinię pozytywną komisji. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? 

Strategię mamy, ona ewoluuje, tutaj rzeczywiście jest taka sytuacja, myślę, że dostępność do 

funduszy unijnych powoduje, że możemy ją zmieniać jeszcze bardziej realnie.” 

 

 

 Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja mam nadzieję Panie Przewodniczący, 

że tak się stanie, ale chciałbym, żeby Pan Prezydent usłyszał mój wczorajszy postulat z komisji, 

związany z pewnymi zmianami w strategii dotyczącymi partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Mam nadzieję, że do Pana Prezydenta ten wczorajszy mój głos dotrze z naszej dyskusji. 

Dziękuje bardzo.”  

 

 

 Głos zabrał radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Panie Prezydencie wiem, że obecny 

rząd daje dużo możliwości rozwoju miast, gmin, zwłaszcza mniejszych, stawia na 

równoważony rozwój. Proszę mi powiedzieć, czy Miasto jest przygotowane na to, żeby 

pozyskać tego typu pomoc, czy coś w tym kierunku robimy, czy już Pan Prezydent nawiązał 

kontakty np. z ministrami, czy z innymi osobami, które mogą pomóc, aby nasz region rozwinął 

się i się rozwijał? Dziękuję bardzo.” 

 

 

 Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Najpierw chciałbym 

poinformować, że nasze miasto znajduje się w grupie 255 miast, którym dedykowane są pewne 

programy rządowe i jednocześnie po dokonaniu analizy przez Polską Akademię Nauk, 

to podkreślam Wysoka Rado z całą mocą, bowiem jest to analiza mająca wszelkie znamiona 

analizy naukowej, wolna od wszelkich podtekstów politycznych i w tej analizie dokonanej 

przez PAN, nasze miasto znajduje się w grupie 122 miast, które silnie utraciły funkcje 

społeczno-gospodarcze, i w których sytuacja społeczno-gospodarcza jest niekorzystna. 

Ale podkreślam ten fakt, że w analizie dokonanej przez PAN uwzględnione są wszystkie 

uwarunkowania, które powodują, że tych 255 miast i z tej liczby 122 średnie miasta są dzisiaj 

w zainteresowaniu rządu i dedykowane są tym miastom, w tej liczbie również naszemu miastu 

pewne programy, o których za chwilę króciutko powiem, z których będziemy mogli skorzystać 

odbudowując swój potencjał i możliwości rozwoju gospodarczego.  
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Dwukrotnie uczestniczyłem w spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo 

Rozwoju, na którym prezentowane były analizy i materiały, a także zostały zaprezentowane 

programy operacyjne, do których możemy aplikować z naszymi wnioskami. I wnioski z miast 

średnich, to jest pakiet obejmujący 122 miasta, będą miały w tym ubieganiu się o środki, 

wsparcie, będą miały ustanowione daleko idące preferencje.  

Wczoraj byłem na kolejnym spotkaniu w Warszawie, na którym były omawiane te 

zagadnienia i od razu chciałbym nawiązać do wypowiedzi Pana radnego Witolda Nowaka. 

A więc druga część tego seminarium, czy konferencji była poświęcona wyłącznie partnerstwu 

publiczno-prywatnemu. Ze strony ministrów, ze strony osób, które reprezentowały różne 

podmioty gospodarcze, płynęły wczoraj zachęty do tego, by samorządy śmielej i chętniej 

sięgały do partnerstwa publiczno-prywatnego. Ja z uwagą wysłuchałem te wszystkie 

wypowiedzi, propozycje i odnosiłem to do realiów życia naszego gospodarczego i społecznego. 

I powiem Wysoka Rado, że jeśli chodzi o partnerstwo publiczno-prywatne, jeśli nie zostaną 

wprowadzone tak potrzebne mechanizmy zdynamizowania procedur w ramach kształtowania 

tego partnerstwa, to będzie bardzo trudne sięgnięcie po to narzędzie, bowiem od razu powiem, 

że osobiście partnerstwa publiczno-prywatnego nie traktuję jako celu. Traktuję jako narzędzie 

do osiągnięcia jakiegoś celu, czy jakiś celów zapisanych w naszej strategii, czy w naszym planie 

inwestycyjnym. Ale są doświadczenia, które były prezentowane także podczas wczorajszej 

konferencji i powiem Wysokiej Radzie, że włosy siwieją jak myślimy o stanie technicznym 

naszych basenów, naszych pływalni. Okazuje się, że w ramach tego partnerstwa publiczno- 

prywatnego można bez kosztów ponoszonych po stronie miasta, można takie zadania 

zrealizować. Do tych doświadczeń będziemy chcieli nawiązać, ponieważ Płock prezentował 

wczoraj konkretne zadania zrealizowane w partnerstwie, między innymi kompleksowa 

termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. A więc jest to już doświadczenie, które 

można bardzo poważnie ewentualnie potraktować przy rozpatrywaniu naszych potrzeb 

w zakresie środków kapitałowych, w zakresie środków inwestycyjnych. I tu niewątpliwie moim 

zamiarem jest, żeby podjąć szeroko zakrojone działania, by to partnerstwo można było 

skutecznie podjąć. Jest to narzędzie i jest to także w moim głębokim przekonaniu sposób na to, 

by poprzez wkład kapitałowy partnera prywatnego wzmocnić, to co będzie ewentualnie 

dofinansowywane z budżetu miasta.  

Jednocześnie mówiąc o tym chciałbym powiedzieć, że kiedy podjęliśmy pewne 

działania w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w naszym mieście i było to zadanie 

bardzo konkretne, ja dziś nie mogę o nim mówić, bowiem osoba, która jest partnerem zastrzegła 

sobie, żeby na razie, dopóki nie będzie to ostatecznie sfinalizowane, publicznie o tym mówić. 

Ale kiedy zrobiliśmy analizę możliwości zrealizowania tego zadania w partnerstwie publiczno-

prywatnym okazało się Wysoka Rado, że potrzebne nam było półtora do dwóch lat, żeby 

przebrnąć wszystkie formalności i dopełnić procedury przewidziane prawem. A więc pewnie 

w tym względzie potrzebne będą pewne modyfikacje naszego prawa, które dadzą szersze 

możliwości samorządom by do tego sięgnąć.  

Wysoka Rado, te programy dedykowane są miastom średnim, a do takich zaliczane jest 

nasze miasto. To jest Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój, na ten program 

przeznaczone jest w tej chwili 970 mln złotych. Jest to Program Operacyjny Inteligentny 

Rozwój około 900 mln złotych przeznaczonych jest w tym programie i Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 520 mln złotych, i Program Operacyjny Polska Wschodnia, 

do którego oczywiście my nie możemy aplikować, to jest 60 mln złotych. 

 Po wczorajszych konsultacjach, które mogłem odbyć ze wszystkimi podmiotami, 

począwszy od Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju, poprzez banki, agencje 

realizacji inwestycji, poprzez kontakty z funduszem rozwoju i z funduszem inwestycji 

samorządowych. Co najmniej trzy zadania, które są w naszych zamiarach będziemy mogli 

realizować sięgając do tych programów, które wcześniej Wysokiej Radzie wymieniłem. 

Po wczorajszych informacjach, które w wyniku konsultacji otrzymałem, będę wspólnie 

z naszymi wydziałami merytorycznymi robił wszystko, żebyśmy mogli z tej szansy, która 

została dla takich miast jak Konin stworzona, żebyśmy mogli skorzystać.  
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Co jest istotne w założeniach tych programów, że jeśli u nas pojawi się inwestor, który 

będzie chciał lokować swoją inwestycję w naszym mieście, to sięgając do tego programu, 

będziemy mogli inwestorowi zaproponować takie warunki prowadzenia działalności, jakie są 

w strefach specjalnych, ekonomicznych. Co jest niewątpliwie dobrym pomysłem i mam 

nadzieję, że ten pomysł będzie konsekwentnie realizowany.  

 Również możemy liczyć, znajdując się w tym pakiecie 122 miast, możemy liczyć na to, 

że do naszego miasta przy założeniu, że ciągle dysponujemy własnymi uzbrojonymi terenami 

inwestycyjnymi i mamy około 100 ha uzbrojonych terenów na terenie miasta, które nie są 

własnością miasta, ale mogą być oddane do dyspozycji potencjalnych inwestorów, że w ramach 

tego programu do naszego miasta zostaną skierowani inwestorzy, którzy pukają gdzieś tam 

w rządowych agendach, o to żeby można było lokować ich inwestycje na terenie naszego kraju. 

To jest również bardzo istotna zapowiedź, ja mam nadzieję tylko Panie przewodniczący, kieruję 

to do Pana przewodniczącego Karola Skoczylasa, że tak jak do tej pory, przy omawianiu tych 

programów tak i przy tych decyzjach, o których mówię, szczególnie związanych z ewentualną 

lokalizacją inwestycji, że nie będzie miał zastosowania klucz partyjny, klucz polityczny. Mam 

nadzieję, że coś takiego się nie przydarzy, i że ten program bardzo korzystnie przysłuży się 

naszemu miastu. Zapewniam Wysoką Radę, że będę konsekwentnie dążył do tego, żeby jak 

najwięcej z tych programów operacyjnych uzyskać dla miasta. Dziękuję bardzo.”  

 

 Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. 

 

 Rada Miasta Konina rozpatrzyła i przyjęła Raport z monitoringu realizacji zadań 

strategicznych okres: 1.06.2015 – 31.12.2016. 

 

 

 

22. Wnioski i zapytania radnych. 

  
Przewodniczący Rady poinformował, że sesja zapowiedziana jest na 30 sierpnia. 

W lipcu przypuszczalnie może się zdarzyć nadzwyczajna też. Będą Państwo z tygodniowym 

wyprzedzeniem informowani. 

 

Przystąpiono do zgłaszania wniosków i zapytań. 

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja tylko z jednym pytaniem. Czy udało się 

wszystkie procedury przetargowe rozstrzygnąć i przejść do remontu Młodzieżowego Domu 

Kultury, który planowaliśmy w tym roku? Kiedy się rozpocznie i czy rzeczywiście uda się go 

zrealizować w wakacje? Dziękuję.”  

 

 

Głos zabrał radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Wczoraj na komisji omawialiśmy 

troszeczkę program związany z wykonywaniem już wygranych przetargów na koszenie trawy, 

na utrzymywanie pasów zieleni, pasów drogowych. Mam takie zapytanie. Czy nie w tym roku, 

ale w przyszłym nie można by było pomyśleć o tym, żeby takie zadanie powierzyć na okres 

dłuższy niż 1 rok, nawet 2 czy 3, 4 czy 5 i wyłonić przedsiębiorstwo? Najchętniej bym tu 

widział PGKiM, żeby ktoś przeliczył, czy opłacałoby nam się skorzystać z agencji jakiejś, która 

sprowadza pracowników sezonowych. Powierzyć im na jakiś okres, marzec-październik, 

wykonywanie określonych prac. Nie musimy się przecież martwić, gdzie oni będą mieszkać, 

co oni będą jeść. Może lepiej byłoby to wykonane i lepiej nadzorowane wykonanie tych prac. 

Jest to oczywiście do przeliczenia, jakie koszty płacimy wygrywającemu przetarg, a jakie 

koszty byłyby związane z takim zatrudnieniem. Dziękuję.”  
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Głos zabrał radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Na dzisiejszej sesji większość czasu 

było poświęcone budżetowi, dlatego część moich pytań będzie dotyczyła budżetu. Chciałbym 

poprosić o skonsolidowany budżet. Wiem, że do końca czerwca taki budżet musi powstać. 

Prosiłbym o to, bym dostał na skrzynkę e-mailową. Również dobrze by było gdyby był też ten 

budżet z 2014 i 2015 roku. Żebym miał możliwość porównania. Nie wiem czy kiedykolwiek 

nasze miasto próbowało zrobić budżet obywatelski tzn. dla obywatela, może tak nazwę. Z tego 

względu, że my mamy KBO, a tak naprawdę powinien być koniński budżet partycypacyjny. 

Dlatego mówię koniński budżet dla obywatela, czyli budżet napisany językiem przyswajalnym 

dla normalnego mieszkańca Konina, gdzie będziemy mieć ten budżet i ewentualnie na stronie 

internetowej, czy nawet na papierze móc iść do mieszkańca i przekazać mu taki budżet 

zrozumiały dla każdego mieszkańca.  

Zauważyłem też w jednym mieście coś takiego jak budżet „w pigułce”, czyli krótka 

informacja dotycząca najważniejszych wydatków, przychodów, dochodów, rozchodów, 

inwestycji, bezpieczeństwa itd. Nie wiem czy Konin coś takiego posiada, wydaje mi się, że nie. 

Natomiast taka ulotka składająca się z czterech, pięciu stron, które podsumowują budżet.”  

Zaczynają się wakacje. 22 czerwca rozpoczęły się wakacje Programu 1 Polskiego Radia 

„Lato z Radiem”. W 22 miastach będą koncerty. Nie wiem, czy Konin się znalazł w tych 

miastach? Więc, czy ewentualnie można pokusić się o to, żeby w przyszłym roku spróbować 

zaprosić „Lato z Radiem” do naszego miasta?” 

 

     

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Mam takie dwa pytania. Czy są 

jakieś plany związane z naszym amfiteatrem? On jest już troszeczkę przestarzały, można by 

było coś nowego. Przykład można wziąć z Mrągowa , bardzo ładny amfiteatr.  

Drugie moje pytanie. Kiedyś Pan prezydent obiecał mi pokazać jak wygląda wstępny 

projekt skrzyżowania ulic Europejska-Kolska. Bardzo chętnie bym zobaczył tę wizualizację.”  

 

 

Głos zabrała radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „Dzwonią do mnie mieszkańcy 

Konina, młodzież, ponieważ rozpoczęły się wakacje, z pytaniem, czy my jako miasto mamy 

ofertę pracy dla młodych ludzi, takiej tymczasowej na wakacje? Jeżeli tak, to gdzie oni mogą 

się zgłaszać? Jeden z mieszkańców obiecał, że będzie słuchał sesji, czy na pewno zadam to 

pytanie, więc myślę, że usłyszy odpowiedź. Pan radny Sławomir Lachowicz zaprasza do siebie. 

Chodzi o takie prace dodatkowe, żeby się nie nudzili w wakacje i nie szukali sposobu na nudę.” 

 

 

Głos zabrał radny Jan MAJDZIŃSKI, cytuję: „Dzisiaj przyjmowaliśmy uchwałę 

odnośnie uporządkowania terenów od ulicy Żwirki i Wigury, która jest przyległa do terenów 

GS-u. Przy okazji tutaj chciałem zgłosić problem, z  którym borykają się kupcy na terenie 

targowiska. Część targowiska jest uporządkowana kostką, natomiast ten pierwszy wjazd, już 

sam wjazd, jak i teren dojazdowy jest tak pofałdowany, a jak już przychodzi jakiś deszcz, to 

tam się dzieją sceny, coś okropnego. Kiedyś miałem okazję właśnie wysłuchiwać złorzeczeń, 

nawet i bluźnierstw, że nie ma Pana, który by się tym zajął. To chyba nie jest bezpośrednio 

nasza kompetencja, ale jest to w Starym Koninie, blisko Urzędu Miejskiego i utrudnia to 

funkcjonowanie tego terenu dla handlu. 

Mam jeszcze następną uwagę. Na ulicy Rudzickiej, na pewnym odcinku do nowo 

wytyczonej ulicy Fabiana Frankiewicza, jest pas drogowy już uporządkowany, tylko do 

zagospodarowania. Korkuje go jedna posesja, która jest jeszcze według starego porządku. I o 

tyle jest sytuacja korzystna dla nas, że zwróciła się do mnie właścicielka tego terenu, że ona 

chętnie odda, żeby wyrównać do linii zagospodarowania pozostałych posesji, żeby miasto to 

wykupiło. A związane jest to z utrudnieniami wyjazdu, ale przede wszystkim Panie 

Prezydencie z bezpieczeństwem mieszkańców, bo ono sięga do samej jezdni, do asfaltu i piesi, 

którzy tam wędrują, mają problemy z przejściem, z uwagi na to, że jest nowa nawierzchnia 
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asfaltu. Więc i szybkości tam są rozwijane też niezgodnie z przepisami, ale zagrażające 

bezpieczeństwu mieszkańców. 

Mam jeszcze jeden temat, który jak jest dobrze, to czasem jest tak, że mieszkańcy 

dopatrują się, żeby było jeszcze lepiej. Chodzi o osiedle Glinka. Tam ostatnio mieszkańcy 

bardzo są zadowoleni z tych nowych schodów, ale przy okazji, przy kontaktach z mieszkańcami 

wyniknął następny wniosek, następna uwaga do władz miasta, żeby w przyszłości rozważyć 

możliwość wykonania jakiegoś dodatkowego wyjazdu z tego terenu osiedla Glinki, które jest 

usytuowane na dawnym, pierwszym zwałowisku pokopalnianym w Koninie. To osiedle jest tak 

nieszczęśliwe zaplanowane już od dawna, że ma tylko jeden wjazd i nie ma nawet jakiejś 

rezerwowej możliwości wyjazdu. W związku z tym takie by było zadanie dla kierownictwa 

miasta, żeby pochylić się nad tym problemem, bo w przypadku jakiegoś zagrożenia, jakiejś 

sytuacji, kataklizmu, czy zdarzeń różnych losowych, to ze względów bezpieczeństwa tam nie 

ma możliwości ewakuować tych ludzi, jakimś chociażby rezerwowym wyjściem z tego licznie 

zabudowanego osiedla.” 

 

           

Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Od 12 czerwca tego roku już nie 

możemy się tak szczycić, przynajmniej przez dwa lata najbliższe, tym, że mamy takie dobre 

położenie i skomunikowanie Konina z resztą świata. Niestety zapowiadany długotrwały remont 

na kolei spowoduje to, że niestety troszeczkę jako mieszkańcy będziemy mieli dyskomfort 

związany z podróżowaniem koleją. Oczywiście są zapewnione zastępcze środki transportu w 

postaci autobusów, które usiłują jak gdyby zapełnić tą lukę związaną z brakiem komunikacji w 

tej chwili do Wrześni. Za chwileczkę, za rok będziemy mieli sytuację odwrotną, czyli na 

wschód będzie nam się trudniej dostać, ale i teraz również na wschód, czyli do Warszawy jest 

większa trudność, gdyż pociągi relacji Poznań-Warszawa, czy Warszawa-Poznań przez Konin 

nie przejeżdżają i nie dojeżdżają do Konina.  

Ja mam takie pytanie Panie Prezydencie, czy my w jakikolwiek sposób monitorujemy, 

bo tutaj za chwileczkę możemy się spotkać z dużym niezadowoleniem mieszkańców, zresztą 

już docierają do mnie takie informacje, a szczególnie w okresie kiedy to studenci wyjadą 

w październiku do swoich uczelni, czy będą podróżować między swoim miejscem 

zamieszkania a swoimi uczelniami. Możemy mieć duży problem związany z niezadowoleniem 

naszych mieszkańcy, czy też mieszkańców, którzy korzystają z konińskiego dworca, czy 

z miasta Konina, jako punktu przesiadkowego. Czy jest możliwość ewentualnie jakoś 

monitorowania tej sytuacji, żebyśmy z tą potencjalną negatywną sytuacją w październiku nie 

spotkali się? Czy jest możliwość pomyślenia, no myślę tutaj o instytucjach, które zajmują się 

transportem, żeby może popatrzeć biznesowo na to ze strony miasta. Skoro jest możliwość 

uruchomienia bezpośrednich połączeń, ja nie mówię tutaj żebyśmy wyręczali Koleje 

Wielkopolskie i jeździli od stacji do stacji, tylko po prostu konkurencyjne linie komunikacyjne 

Konina z Poznaniem oraz Konina z Warszawą może uruchamiali. Chciałbym usłyszeć Pana 

Prezydenta zdanie na ten temat.”  

 

 

Głos zabrał radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Najmocniej przepraszam, że druga tura 

podejścia, ale myślę, że to jest myśl, która nastąpiła z chwili na chwilę. Tak obserwując to co 

mamy na stole i czas w jakim przyszło nam rozmawiać, debatować okres letni myślę sobie, że 

dobrze by było, żeby „Pewiczanka” zagościła na naszym stole, a nie woda Żywiec. Chociażby 

z tego względu, żeby reklamować swój produkt, który mamy taki dobry. Nie mówię, żeby 

w jakiś karafkach stała jak piliśmy u Pana Prezesa Szymczaka, bo na pewno przyjemniej się 

pije, ale by mogło być dlaczego nie. Chodzi o reklamę. Zawsze są rzutki jakichś zdjęć, jakiegoś 

filmu w Telewizji Wielkopolskiej czy TVP info dobrze by było, żeby reklamować swój 

produkt, skoro mamy dobry, czysty zachęcamy do tego by pić z kranu. Dlaczego mamy tego 

nie reklamować i przy okazji korzystać z dobrej wody „Pewiczanka”.”  
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Przewodniczący Rady, cytuję: „Skoro jest taki wniosek, to obiecuję przynieść z góry, 

bo one są na górze. Na następnej sesji Państwo będą mieli.”    

 

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR cytuję: „Panie Prezydencie czekałem na koniec, 

dlaczego? Fajnie, że Pan radny Piotr Korytkowski poruszył temat kolei. Wiadomo było w 

naszym mieście, iż do tego dojdzie i praktycznie od wiosny 2015 roku składając interpelacje, 

jak również na sesji w październiku podczas punktu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, 

gdzie był ten plan omawiany, złożyłem 1200 podpisów w sprawie budowy kładki, ewentualnie 

przejścia podziemnego na wysokości ulicy Okólnej. Tak długo dopóki praktycznie nic się nie 

zaczęło dziać na torach, mieszkańcy za bardzo się tym nie interesowali. W chwili obecnej coraz 

więcej mieszkańców, zarówno z Niesłusza, jak również z ulicy Okólnej po drugiej stronie 

torów, Zakola, ulicy Harcerskiej interweniuje, czy będzie tutaj przejście. Odpowiadam, że 

niestety tego przejścia nie będzie, po wybudowaniu wiaduktu kolejowego, jak również 

połączeniu wszystkich dróg od strony ulicy Wyzwolenia, jak również od strony ulicy 

Przemysłowej i Paderewskiego.  

Panie Prezydencie z tego co wiem, jest wykonywana w tej chwili dokumentacja na 

połączenie od strony wschodniej jak i zachodniej do tego wiaduktu i chciałbym złożyć taki 

wniosek, aby jeśli będzie taka możliwość, a mam nadzieję, że udałoby się to zrobić, wykonać 

zejścia i wejścia, zarówno od strony ulicy Przemysłowej, jak również od strony ulicy 11 

Listopada, mniej więcej na wysokości torów kolejowych. Dlaczego? Dlatego, że po zamknięciu 

przejazdu kolejowego mieszkańcy będą musieli nadrabiać około 1,5 km. Dzieci do szkół, 

mieszkańcy na zakupy, wiele osób starszych, którzy odwiedzają cmentarz komunalny. Cały 

ruch pieszy i rowerowy będzie skierowany na skrzyżowanie, na rondo Przemysłowa – 

Paderewskiego, a następnie w lewo w kierunku torów kolejowych i ulicę Wyzwolenia. 

Chciałbym prosić Pana dyrektora, Pana Panie prezydencie, a przede wszystkim Pana dyrektora 

Grzegorza Pająka, aby taka możliwość była w realizacji dokumentacji, następnie wykonania.  

Ale również Panie prezydencie nie chcę odpuścić, bo nie mogę, wybudowania w 

przyszłości przejścia podziemnego na wysokości ulicy Okólnej, które połączy dzielnice 

Niesłusz z V osiedlem. Ja naprawdę żałuję, że mimo, że ten temat ruszyłem już 8 kwietnia 

składając interpelację, a wcześniej na komisji w marcu, kiedy się o tym dowiedziałem, nie 

miałem wsparcia pozostałych radnych, jak również z III okręgu wszystkich i z IV. 

Mam nadzieję, że wtedy ta sprawa inaczej by wyglądała, można by było prowadzić bardziej 

ostrzejsze negocjacje z PKP, że oprócz przejścia kolejowego podziemnego na wysokości 

Torowej, dałoby radę wybudować w tym zakresie prac przejście podziemne na ulicy Okólnej.” 

 

 

23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Na wszystkie pytania 

w formie pisemnej damy szczegółowe odpowiedzi.  

MDK sprawa remontu poproszę za chwilę prezydenta Sebastiana Łukaszewskiego, żeby 

udzielił informacji. 

Odnośnie koszenia, utrzymania porządku także w pasach drogowych, poproszę Pana 

dyrektora Grzegorza Pająka. I także Panie dyrektorze poproszę by Pan odpowiedział na 

wszystkie pytania z obszaru infrastruktury drogowej, co Pan wybudował, co Pan wybuduje, co 

Pan wyburzy. 

Jeżeli chodzi o sprawy budżetu, możliwości przedłożenia materiałów porównawczych, 

nie ma żadnego problemu, zarówno budżet 2015 roku, jak i 2016 roku, a także założenia do 

budżetu na rok 2018 przedłożymy Państwu radnym.  
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Co do budżetu partycypacyjnego, ja pod tym pojęciem rozumiem budżet obywatelski, 

więc w naszym mieście KBO naprawdę funkcjonuje bez większych zgrzytów. Mam nadzieję, 

że Wysoka Rada podejmie decyzję o dalszym przedłużeniu funkcjonowania instytucji budżetu 

obywatelskiego. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ewentualnie zwiększyć limit środków, 

zwiększyć środki, które są dzisiaj w wysokości 2 mln zł do 3 mln zł, czy być może więcej 

milionów, wtedy mieszkańcy mają rzeczywisty, bezpośredni wpływ, w zależności od tego, na 

ile zainteresowani są w ogóle sprawami miasta, albo też tymi szczegółami, które były zawarte, 

czy proponowane do KBO.  

Natomiast informacje, o których Pan przewodniczący mówił, oczywiście przygotujemy, 

które nie będą zawierały tych wymaganych terminów przy prawie finansowym, a będą może, 

tak to ujmę, w sposób popularny prezentowały, i jednocześnie najbardziej do wyobraźni wielu 

ludzi, większości z nas, przemawia infografika, gdzie są słupki, kółka, torty, które są podzielone 

i wtedy wyraźnie widać jakie są założenia budżetu. 

„Lato z Radiem” ono minie, w tym roku nie przewidujemy. Trzeba pamiętać, że wejście 

do tego programu to jest wydatek 100-140 tys. zł. To się nie dzieje, że radio przyjeżdża, za te 

pobyty trzeba zapłacić. Jeśli będzie taka wola w przyszłym roku, możemy „Lato z Radiem” 

w naszym mieście gościć.  

Plany związane z amfiteatrem, o czym mówił Pan radny Sławomir Lachowicz, one są 

nawet przebogate, bowiem koncepcja modernizacji naszego amfiteatru, która jest w posiadaniu 

miasta, ma kosztorys 22 mln zł. Więc nie wiem czy będzie taka możliwość, być może w tych 

programach operacyjnych. Tam gdzie są przewidziane kwestie dotyczące rewitalizacji 

społecznej, także być może tam taka aplikacja by się mogła znaleźć, ale oczywiście tak, jest to 

sprawa roku 2018 i lat ewentualnie następnych. Na razie będziemy chcieli usunąć ten 

mankament i te sektory, które są zakwestionowane i nie mogą być udostępnione publiczności, 

te sektory będziemy chcieli wyremontować, żeby można było wszystkie miejsca będące na 

Amfiteatrze wykorzystać. 

Wizualizacja skrzyżowania Kolska-Europejska, takiej wizualizacji wykonanej przez 

projektanta nie mamy, ale można zobaczyć dokumentację i wysłuchać opowieści dyrektora 

Grzegorza Pająka. On już coraz bardziej z dużą taką swadą zaczyna o tym opowiadać. Powoli 

się Pan dyrektor nam w tym względzie rozkręca, trzeba go jednak uważnie słuchać, żeby się za 

bardzo nie zagalopował. Ale poproszę Pana dyrektora, żeby w najbliższych dniach, być może 

godzinach spotkał się z Panem radnym i zaprezentował, pokazał jak to będzie wyglądało. Jeśli 

nie, to proszę narysować na planszy. 

Pani radna Maciaszek praca na wakacje, tu już oferty zostały złożone przez Panów 

radnych. Można kierować. Będę rozmawiał z Powiatowym Urzędem Pracy, czym dysponuje 

Urząd. Może pomyślimy coś w mieście, ale już się boję, bo jak Pani wtargnie tam na te prace, 

to może być różnie.  

Sprawy poruszone przez Pana radnego Jana Majdzińskiego. Co do targowiska, to jest 

właściwość GS-u. Tutaj tak naprawdę ingerować nie możemy, ale spróbujemy. Z misją 

pojedzie Pan prezydent Sebastian Łukaszewski, kupi truskawki, czereśnie na targu, a potem 

pójdzie porozmawiać o tym. 

Ten dodatkowy wyjazd z Osiedla Glinka, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, on był już 

w „orbicie” naszych zainteresowań, były tam jakieś przeciwwskazania, ale to też Pan dyrektor 

Pająk będzie, jeśli nie dziś, to weźmie na warsztat i będzie mógł się do tego odnieść.  

Czy monitorujemy sytuację przewozów pasażerskich. Nawet gdybyśmy nie chcieli, to 

rykoszetem to trafia do nas, bowiem wszelkie pretensje, niezadowolenie mieszkańców, każdy 

jednostkowy niemal przypadek jest do nas kierowany. I tak powiem dosyć przekornie Panie 

przewodniczący, że chyba Pan Bóg miał nas w swojej opiece, że nie wygraliśmy tego przetargu 

na przewozy, bo dopiero byśmy dzisiaj mieli niezły pasztet. A być może byłoby tak, że inaczej 

niż to konsorcjum, które zostało zawiązane, przez poznański PKS i PKS gnieźnieński, może 

nasz PKS realizowałoby te przewozy w sposób taki, że nie budziłyby one takich kontrowersji i 

takiego niezadowolenia, jakie występuje dzisiaj. Natomiast co do tego spojrzenia biznesowego, 

to sprawa jest dosyć skomplikowana. Z tego co wiem do naszego PKSu, zwrócił się już obecny 



48 

 

wykonawca, który wygrał ten przetarg z propozycją, żeby włączył się ze swoim potencjałem 

do realizacji tego zadania. I Pan prezes ma moje pozwolenia, ale na warunkach jakie były przez 

nas zaproponowane w przetargu. Czyli, jeżeli w ramach podwykonawstwa otrzyma takie 

wynagrodzenie za wozokilometr jakie było przewidziane w naszym podejściu do tego 

przetargu, to wówczas będziemy mogli się do tego włączyć. Natomiast na innych warunkach 

niewątpliwie nie. Dziś nie wiem, nie odpowiem na to pytanie, czy my niezależnie od tego jak 

są organizowane obecne, bo rozumiem istotę, czy my możemy swoje uruchomić linie, jeśli 

byłaby taka możliwość oczywiście tak, na zasadach w pełni komercyjnych. 

To, o czym mówił Pan radny Jarosław Sidor jest niezwykle trudne. To jest materia 

niezwykle skomplikowana. Ona dotyczy projektowania i potem wykonawstwa tego, co będzie 

w projektach odnośnie nowego przejazdu przez tory i połączenia tych przejazdów. To wymaga 

żebyśmy musieli to bardziej szczegółowo przeanalizować i bardzo proszę by Pan radny zgodził 

się, że odpowiemy na piśmie na te postawione problemy.”  

 

 

Głos zabrał radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Panie prezydencie chciałbym 

wytłumaczyć, bo mam wrażenie, że źle Pan zinterpretował mój wniosek w formie zapytania 

odnośnie budżetu obywatelskiego. Ja absolutnie nie odnosiłem się do budżetu obywatelskiego 

KBO, bo budżet obywatelski to jest budżet, który jest napisany językiem, który jest w stanie 

przyswoić społeczeństwo. A KBO jest budżetem partycypacyjnym, czyli ludzi, którzy wchodzą 

i są w stanie go tworzyć. Dlatego nazwałem ten budżet nie budżetem obywatelskim, tylko dla 

obywatela, żeby tak jak teraz mamy budżet, podejrzewam, że jeszcze żadne miasto w Polsce 

takiego budżetu nie stworzyło. Ale na pewno są zakusy, żeby taki stworzyć budżet dla 

obywatela, czyli taki budżet, tak jak mamy napisany normalny budżet, nad którym teraz 

rozmawiamy, budżet, który jest napisany językiem zrozumiałym dla normalnego człowieka. 

O to mi chodziło.”  

 

 

Głos zabrał Z-ca Prezydenta Miasta Konina Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: 

„W odpowiedzi na pytanie Pana radnego Witolda Nowaka chciałem poinformować, że przetarg 

jest ogłoszony, otwarcie ofert przewidziane jest na 30 czerwca. Jeżeli rozstrzygniemy ten 

przetarg, to do końca września inwestycja będzie zrealizowana w zakresie MDK.” 

 

 

Głos zabrał dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Grzegorz PAJĄK, cytuję: „Tak naprawdę 

tematy, o których była mowa, to Prezydent już w takim zakresie opowiedział. Ja bym się może 

tylko odniósł do utrzymania zieleni w pasach drogowych. Wczoraj na komisji część radnych 

została, poinformowana o sytuacji, która jest. Z racji tego, że dzisiaj Państwo jesteście wszyscy 

to taki komunikat, informacja się wszystkim należy. Z dniem 30 czerwca, czyli od 1 lipca 

została wypowiedziana umowa firmie, która jeszcze utrzymuje zieleń w pasie drogowym. To 

jest związane ze sprzątaniem pasów drogowych, koszeniem trawy i przycinaniem krzaków, 

zieleni itp. Firma pomimo wielokrotnych rozmów, wielokrotnych wezwań, wielokrotnych 

upomnień, nie wykonywała swoich obowiązków należycie i aby przerwać ten stan, który trwa 

już 3 miesiące, bo firma jest na umowie z nami 3 miesiące, przerywamy ten stan, 

wypowiedzieliśmy umowę. Przygotowujemy nowe postępowanie przetargowe i to co tutaj 

padło na sali, zastanowimy się czy to czasem nie będzie lepsze rozwiązanie, żeby to zrobić na 

2 lata i ten rok, który jest, czy na ten rok i na przyszły rok. Ten volumen zamówienia byłby 

przede wszystkim większy, ale też, żeby mieć większy komfort, jeżeli chodzi o ten czas. Być 

może wtedy firmy, które będą stawać do przetargu, będą bardziej rzetelnie podchodzić do 

swoich obowiązków.”  
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Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Mamy 740 zł. Dziękuję 

wszystkim darczyńcom. Pracownik Zakładu Obsługi Urzędu Miasta zakupi karmę i zawiezie 

do schroniska i przekaże. Po konsultacji z pracownikami ze schroniska kupimy karmę taką jaką 

będą sobie życzyć.”   

 

 

24. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Konina. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, stąd też 

zamknął XXXVIII Sesję Rady Miasta Konina, dziękując wszystkim za udział w obradach. 

 

     Obradom przewodniczył  

                   

                    Przewodniczący Rady Miasta Konina 

 

           

           Wiesław S T E I N K E  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowało: 

Biuro Rady Miasta Konina 
 


