
BR.0002.2.6.2018 

 

P R O T O K Ó Ł Nr LIV/2018 

 

z obrad LIV SESJI RADY MIASTA KONINA, 

 

która odbyła się 24 sierpnia 2018 roku 

 

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

Sesja trwała od godz. 13.00 do godz. 13.45. 

 

 

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

Józef NOWICKI, Zastępca Prezydenta Miasta Konina Sławomir LOREK, Skarbnik Miasta 

Irena BARANOWSKA, Zastępca Skarbnika Miasta Kazimierz LEBIODA, 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 LIV sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) - dokonał 

Przewodniczący Rady Miasta Konina – radny WIESŁAW STEINKE. 

 

 

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 

uchwał. 

 

 

Radni nieobecni: Jan MAJDZIŃSKI. 

 

 

Na sekretarza obrad sesji przewodniczący rady wyznaczył radną Urszulę 

MACIASZEK. 

 

 
Radna wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad.  

 

 

Przewodniczący rady Wiesław STEINKE, cytuję: „W zawiadomieniu o zwołaniu 

dzisiejszej sesji przekazałem Państwu radnym wniosek Prezydenta i porządek obrad wraz 

z materiałami. 

 

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad. 

 

 

 

 



2 

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników 

kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu 

Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 

w Koninie za 2017 rok (druk nr 808). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Pierwszy punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały 

w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej 

wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 

w Koninie za 2017 rok - druk nr 808. Proszę Pana prezydenta Józefa Nowickiego 

o przedstawienie istoty projektu uchwały.” 

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Każdego roku 

dokonujemy zatwierdzenia wyników kontroli kwot. Jest na sali Pani Anna Kaszkowiak, która 

reprezentuje Wydział Gospodarki Komunalnej. Jeśli będą pytania, upoważniam Panią Annę 

Kaszkowiak do udzielenia odpowiedzi.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 

 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

 

 

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

uchwałę w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty 

całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Sp. z o.o. w Koninie za 2017 rok.  

 

Uchwała Nr 775 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna 

gry na terenie miasta Konina (druk nr 809). 
 

 

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

w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry na terenie miasta Konina – 

druk 809.   

Nie ma ograniczeń do tego, czy coś powstanie, czy też nie. Decyzję ostateczną wydaje 

Minister Finansów. Organem stanowiącym jest rada, która może wyrazić zgodę lub też nie. 

Jeśli wyrazi zgodę, to ostateczna decyzja i tak należy do Ministra Finansów.  

Państwo radni materiały i wniosek firmy, która ubiega się o lokalizację kasyna 

w hotelu Pałacyk otrzymali.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
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 Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Szeroka 

dyskusja na podobny temat miała miejsce kilka lat temu. Muszę powiedzieć, że moja opinia, 

jeśli chodzi o ten rodzaj rozrywki nie zmieniła się, wręcz przeciwnie utwierdziła. Tylko tyle 

chciałem powiedzieć tytułem wstępu. Uważam, że nie o takie miejsca pracy dla ludzi 

powinniśmy zabiegać. To jest moje zdanie i każdy ma prawo mieć inną opinię.”  

 

 

 Głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Pamiętam rok temu dyskutowaliśmy 

o kwestii lokalizacji kasyna Admiral. Wówczas przedstawiciel zarządu informował nas o tym, 

że właściwie miasto Konin jest mało atrakcyjne, jeśli chodzi o tego typu rozrywki. Mam 

wrażenie, że Miasto wygrało z tzw. „jednorękimi bandytami” i pytanie jest takie, 

czy w centrum miasta chcemy otwierać tego typu rozrywki? Moje doświadczenia są takie, bo 

często chodzę w okolicach Admirala do restauracji i często widzę kolejki Panów, którzy 

wchodzą albo wychodzą pod wpływem różnych substancji, więc to są miejsca, które 

w pewien sposób generują tego typu zjawiska i pamiętam, że rok temu „o włos” wydaliśmy tą 

zgodę i chciałbym, żeby każdy we własnym sumieniu rozważył, czy są nam potrzebne 

miejsca tego typu, a lokalizacja jest szczególna, bo jest to centrum miasta.”   

 

 

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

pewną kwestię, bowiem głosując dzisiaj uchwałę Wysoka Rada może podjąć decyzję 

o uchwaleniu lub negatywną, natomiast ten wniosek, który jest dzisiaj o podjęcie uchwały, 

on nie dotyczy powstania kasyna gry, on dotyczy tylko możliwości lokalizacji kasyna w tym 

miejscu, które zostało wskazane. Ale przy wszystkich zastrzeżeniach, bo pamiętamy 

dyskusję, kiedy była debata kilka sesji wcześniej, jeżeli Wysoka Rada podejmie taką decyzję, 

że nie uchwali tej uchwały, to skutek tej decyzji będzie taki, że ta firma, która wniosła 

o podjęcie uchwały, co do możliwości lokalizacji kasyna nie będzie mogła ubiegać się 

o koncesję, bowiem ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Minister Finansów, więc 

myślę Wysoka Rado, że każde rozwiązanie jest możliwe i proponuję podjąć takie, które 

będzie dla miasta najbardziej bezpieczne, bowiem w takim mieście jak nasze, może być tylko 

jedno kasyno gry. Nie może być kolejnego.” 

 

 

Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „W takim razie mam pytanie, 

czy niejako my tą uchwałą będziemy podejmowali decyzję na przyszłość i wtedy, kiedy 

wygaśnie koncesja temu podmiotowi, który w tej chwili realizuje te funkcje w kasynie 

Admiral, czyli niejako wtedy będziemy rozpatrywali, Minister Finansów będzie rozpatrywał 

dwie możliwości lokalizacji takiego kasyna, albo w Pałacyku, bądź też w tym miejscu, gdzie 

w tej chwili jest. Czyli w tym momencie więcej kasyn na terenie miasta Konina niż 

przewiduje prawo być nie może i nie będzie. Dlatego chciałbym, żebyśmy wszyscy to 

zrozumieli, że dwóch kasyn w mieście nie będzie. Ja rozumiem, że debata jakiś czas temu na 

temat powstania kasyna gry w Koninie była burzliwa, ale zdecydowała się rada na to, żeby 

takowe miejsce spędzania czasu było zlokalizowane w Koninie. Dlatego my teraz tą decyzją, 

która będzie podjęta, w żaden sposób nie zmieniamy tego, co zostało ustalone jakiś czas 

temu, to co mówi prawo. W tym momencie myślę, że Minister Finansów będzie rozpatrywał, 

co jest korzystniejsze dla budżetu państwa, dla miasta. Ja jako człowiek, który sprzeciwia się 

wszelkim ograniczeniom prowadzenia działalności gospodarczej, nie będę głosował 

„przeciw” ograniczaniu swobód działalności gospodarczej, dlatego też zagłosuję „za” 

podjęciem tej uchwały.” 

 

 

Głos zabrał radny Marek WASZKOWIAK, cytuję: „Ja tylko jedno sprostowanie 

odnośnie tego, co powiedział radny Korytkowski. Koncesje nie są metodą ograniczania, 
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handel bronią itd. Wprowadziłem tę ustawę i po wielu walkach tak zostało ustalone. Proszę 

nie mieszać wolności gospodarczej z koncesjami.” 

 

 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Ta dyskusja nie odnosi się sensu 

stricte do samej koncesji, bo to jest w rękach Ministra Finansów, ale lokalizacji, i w tej gestii 

to nie Minister Finansów, ale radni obecni na tej sali mają do powiedzenia więcej i lepiej 

znają miasto, lepiej znają tkankę społeczną. Wiedzą, z jakimi problemami borykają się 

poszczególne części miasta i ja osobiście uważam, jako osoba, która wychowuje się od 25 lat 

dwie ulice dalej od tego miejsca, o którym teraz rozmawiamy, uważam, że to nie jest 

najlepsza lokalizacja dla kasyna, że te ulice, te osiedla spotykają się z pewnymi problemami, 

na które musimy odpowiedzieć, a nie stwarzać możliwości do pogłębienia pewnych 

problemów społecznych, z którymi tam się spotykamy i jeżeli mamy już rozpatrywać 

możliwość umieszczenia tam kasyna w Koninie, to lepsze jest to i umiejscowienie, które było 

przedtem czyli to, gdzie jest obecne. Tam możemy mówić o pewnej tradycji posiadania 

kasyna w mieście, natomiast przesunięcie kasyna do centrum miasta, które jak, też wynika 

z badań, które były przeprowadzone w Koninie, przy okazji rewitalizacji miasta Konina, tam 

były takie badania dotyczące pewnej degradacji społecznej w Koninie, które części, które 

osiedla spotykają się z degradacją i problemami społecznymi i tam było pokazane, że ta część 

miasta, centrum, to nie są najbardziej rozwinięte społecznie części miasta i musimy strać się 

aktywizować tych ludzi społecznie, a nie sprawiać im możliwości, które mogą być potem 

tragedią dla rodziny. Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwiało się budowie kasyna, które jest 

umiejscowione na ul. Przemysłowej i myślę, że będziemy sprzeciwiać się tej lokalizacji, jako 

bardziej przesuniętej w centrum i nie najbardziej korzystnej dla mieszkańców naszego 

miasta.” 

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Jeszcze raz Wysoka 

Rado chciałbym podkreślić, że pozytywna opinia wskazana w uzasadnieniu dotyczy tylko 

tego, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza możliwość 

lokalizacji, natomiast tej pozytywnej opinii nie należy rozciągać na to, czy jest zasadne 

uchwalenie samej uchwały.” 

 

 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 

 

 

Stosunkiem głosów: 5 radnych „za”, 12 „przeciw”, 5 radnych „wstrzymało się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina nie podjęła uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej 

lokalizacji kasyna gry na terenie miasta Konina. 

 

 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 692 Rady Miasta 

Konina z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zamiany nieruchomości 

(druk nr 810). 
 

 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr 692 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 roku 

w sprawie zamiany nieruchomości - druk nr 810. Proszę kierownika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Tadeusza Jakubka o przedstawienie istoty sprawy.” 
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Głos zabrał kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz JAKUBEK, 

cytuję: „Projekt uchwały dotyczy niewielkiej zmiany zapisu uchwały już podjętej. Wynikło to 

w trakcie procedowania sprzedaży, podpisywania aktu notarialnego, gdzie notariusz 

zasugerował wykreślenie dwóch słów „osób prawnych”. Znalazły się one w wyniku tego, 

że w ewidencji gruntów była nazwa firmy, natomiast ona nie była osobą prawną, była osobą 

fizyczną, natomiast ta niezręczność może spowodować, że z czasem sąd wezwałby nas do 

sprostowania, notariusz zasugerował, żeby dokonać zmiany. Nie zmienia to istoty uchwały, 

tylko dotyczy określenia osoby, na rzecz której dokonuje się zamiany.” 

 

 

 Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Panie kierowniku ja mam jedno 

podstawowe pytanie. Działka którą przekazujemy, następuje zamiana działek i działka 

miejska ma ponad 63 ary, a tutaj z tych działek wynika, że jest ponad 30 i teraz jest pytanie, 

ktoś dostaje działkę większą za działkę o połowę mniejszą? Czy tutaj będzie różnica jakaś 

w dopłacie na rzecz Miasta, czy po prostu jest to działka za działkę?”  

 

 

Głos zabrał kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz JAKUBEK, 

cytuję: „Nigdy nie ma działka za działkę, zawsze jest wartość za wartość. Tak było w uchwale 

pierwotnej, dlatego korygujemy tylko ten zapis techniczny. Takie uzasadnienie było 

w uchwale pierwotnej podjętej wcześniej i tam była mowa o tym, że była zamiana wartość za 

wartość, czyli osoba, podmiot, który będzie miał niższą wartość musi dopłacić i taka dopłata 

była dokonana.” 

 

  

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 

  

 

Stosunkiem głosów: 19 radnych „za”, 0 „przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 692 Rady Miasta 

Konina z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zamiany nieruchomości – obręby Przydziałki, 

Chorzeń.  

 

Uchwała Nr 776 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Konina na okręgi wyborcze, 

określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych 

wybieranych w okręgach wyborczych (druk 811). 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania 

oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib 

obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Konina (druk 

nr 812). 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania 

na terenie Miasta Konina w związku z zarządzonymi na dzień 
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21 października 2018 roku wyborami do rad gmin, rad powiatów, 

sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (druk nr 813). 
 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejne punkt porządku obrad, to podjęcie uchwał 

w sprawie:  

- podziału miasta Konina na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia 

liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych - druk nr 811,  

- utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz 

wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Konina – 

druk nr 812, 

- utworzenia odrębnych obwodów glosowania na terenie Miasta Konina w związku 

z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku wyborami do rad gmin, rad powiatów, 

sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast - druk nr 813. 

Pamiętacie Państwo naszą dyskusję, próbę zmiany tych okręgów. Nie okazała się ona 

skuteczna. Komisarz wyborczy ma zdanie ostateczne. Ja przypomnę tylko pewne obowiązki, 

które wynikają z Kodeksu wyborczego.  

W związku z zarządzonymi wyborami na dzień 21 października 2018 roku, na podstawie 

art. 16 Kodeksu wyborczego, Prezydent Miasta Konina podaje, w formie obwieszczenia, do 

wiadomości wyborców najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów – 21 września 2018 roku 

- informację przekazaną przez komisarza wyborczego o:  

1) numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania; 

2) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla danych wyborów; 

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie 

dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; 

4) możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych 

i głosowania przez pełnomocnika. 

W związku z zarządzonymi wyborami na dzień 21 października 2018 roku, 

na podstawie art. 422 Kodeksu wyborczego, informację o okręgach wyborczych, 

ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz 

o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej podaje do publicznej wiadomości 

Prezydent Miasta Konina, w formie obwieszczenia, najpóźniej w 55 dniu przed dniem 

wyborów, czyli 27 sierpnia 2018 roku. Dlatego na dzisiejszej sesji podejmujemy uchwałę 

aktualizującą granice okręgów wyborczych. 

 Tytułem wstępu do dyskusji powiem, że okręgi wyborcze pozostały te same. Zostały 

wpisane ulice, które w trakcie naszej kadencji uzyskały nazwę i siła rzeczy musiały się 

pojawić w spisie jako nowe, musiały zostać przydzielone do nowych obwodów i okręgów 

wyborczych.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

 

 

Do projektów uchwał radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

 

 

DRUK Nr 811 

 

Stosunkiem głosów: 19 radnych „za”, 0 „przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina uchwałę w sprawie podziału miasta Konina na okręgi 
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wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych 

w okręgach wyborczych.  

 

Uchwała Nr 777 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

DRUK Nr 812 

 

Stosunkiem głosów: 19 radnych „za”, 0 „przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów 

głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych 

komisji wyborczych na terenie Miasta Konina.  

 

Uchwała Nr 778 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

DRUK Nr 813  

 
W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania na terenie Miasta Konina 

w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku wyborami do rad gmin, rad 

powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast.  

 

Uchwała Nr 779 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok (druk nr 814), 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 

2018-2021 (druk nr 815). 
 

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

w sprawie: zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok - druk nr 814 oraz zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 - druk nr 815.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

 

 

 Głos zabrała radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „14 sierpnia składałam do Pana 

prezydenta interpelację w sprawie stanowiska prezydenta w odniesieniu się do pisma Pani 

dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9. Chodziło o to, że szkoła zdobyła w projekcie środki 

w wysokości prawie 700 tys. zł. Potrzebne były środki około 30 tys. zł na wkład własny. 

Dostała odpowiedź negatywną, że jeżeli szkoła chce pozyskać te środki, musi znaleźć je 

w budżecie szkoły. Teraz pytanie, jaka jest szansa na to, żeby te środki w ramach wkładu 

własnego, szkoła otrzymała z budżetu i czy to znaczy, że my rezygnujemy z tej kwoty 

700 tys. zł, nie tylko dla Szkoły Podstawowej Nr 9, ale i dla budżetu miasta, bo szkoła jest 

placówką miasta.” 
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Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Analizujemy całą 

sytuację. Jeżeli będzie możliwość, żeby budżet miasta pozytywnie zareagował, to Państwu to 

przedstawimy.” 

 

 

Kontynuując radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „Rozumiem. Tutaj były wskazania 

w piśmie w odpowiedzi, że Pani dyrektor te środki ma wygospodarować w budżecie szkoły. 

Pytam zatem, z jakiego paragrafu ewentualnie by mogła skorzystać, ponieważ środki np. na 

materiały do świetlicy, to jest kwota 1000 zł, koszty administracyjno - biurowe to jest 2000 zł. 

jedyną możliwą pulą są wynagrodzenia, tylko że wtedy dyscyplina finansowa tego zabrania, 

tak że ja liczę Panie prezydencie na rozsądek, bo na to, że ta szkoła będzie miała możliwość 

zrealizowania tego projektu. To jest 700 tys. zł, które wpływa do budżetu szkoły i nie tylko na 

miękkie zadania, ale również na doposażenie szkoły.” 

 

 

Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Szanowna Pani 

radna. Jeszcze raz powtarzam. Analizujemy tę sytuację, ale też proszę wziąć pod uwagę, 

że jest czas budżetowy, kiedy wszelkie wnioski mogą być rozpatrywane. Jeżeli to jest już 

w trakcie tego roku, to trzeba szukać innych rozwiązań, a one polegają na tym, że żeby coś 

uwzględnić, to z czegoś trzeba zrezygnować. Innej możliwości nie ma i mam prośbę, 

żebyśmy nie roztrząsali budżetu szkoły na sesji.” 

 

 

Kontynuując radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „Rozumiem, tylko to Pan 

21 grudnia podpisał szkole pełnomocnictwo w tym zakresie, a to był jeszcze rok poprzedni, 

więc bardzo liczę na to, że ta sprawa zostanie pozytywnie zamknięta.” 

 

 

 Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Chciałem zapytać o zmniejszenie się 

planu wydatków w budżecie gminy, konkretnie 76 tys. zł na opryski przeciwko kleszczom 

i komarom i mini uzdrowisko - tężnia solankowa na V osiedlu. Są to projekty związane 

z KBO. Dlaczego zmniejszamy, czy rezygnujemy z tych projektów i nie realizujemy zadań 

z KBO i dlaczego zmniejszamy tę pulę, która pierwotnie była dana obywatelom i obywatele 

mieli o tym decydować?” 

 

 

 Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję „Z dużym zaskoczeniem przyjąłem 

wycofanie pieniędzy na remont MDK. Nie tylko dlatego, że jest to jeden z niewielu, bardzo 

niewielu wniosków, jakie od kilku lat składam i w tym roku również składałem do budżetu. 

Wczoraj dowiedziałem się, jakoś dzięki telefonowi i podjęciu działań w tej sprawie, 

że pieniądze zostały zdjęte ze względu na to, że nie rozstrzygnięto przetargu i że ten przetarg 

czy oferty przekraczały wartość kosztorysową o dość znaczną kwotę, ale nie aż taką, której 

wg mnie nie można było dołożyć, by kontynuować ten remont MDK. Od początku, kiedy 

wnosiłem o przeprowadzenie tego remontu i o wykonywanie tej inwestycji przyświecało mi 

nie tylko to, co dzieje się w MDK i to, że przejęliśmy ten budynek od Zespołu Elektrowni 

PAK w stanie, w jakim przejęliśmy i należy tę bazę poprawiać, ale zawsze w życiu mam taką 

tezę i takie działanie, że jak rozpoczynamy coś, to powinniśmy to dokończyć. Nagle we 

wrześniu mając jednak przekonanie o tym i wpisane to zadanie do budżetu, nagle to 

zdejmujemy i ja wiem, że do jednych inwestycji się dokłada pieniądze, nawet, jeśli 

przekraczane są wartości kosztorysowe, doskonale o tym wiemy, robiliśmy to wielokrotnie, 

a do innych nie. Nie wiem, dlaczego do tej akurat nie dołożyliśmy, natomiast moje sumienie 

i przekonanie o tym, że ta inwestycja powinna być kontynuowana nie pozwala mi głosować 

„za” tym wnioskiem.” 
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 Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Odnośnie do 

pytania Pana radnego Witolda Nowaka, co do przesunięć związanych z MDK potwierdzam, 

że często jest tak, że z braku środków na uzupełnienie wyników przetargów, znacząco 

zazwyczaj zwiększonych kwot na wykonanie zadania, podejmujemy decyzję o tym, 

że przesuwamy z innych pozycji, ale tutaj, jeśli chodzi o MDK różnica polega na tym, 

że środki pozyskane z nierozstrzygnięcia tego zadania, one w dużej mierze pozostaną 

w MDK. To jest ta różnica między tym, co niekiedy robimy, a tą sytuacją, z którą tutaj mamy 

do czynienia. 

Chciałbym też uspokoić sumienie Pana radnego, bowiem te decyzje zostały 

skonsultowane z Panią dyrektor MDK. Mamy też ustalone, co zrobimy, żeby ten wniosek 

Pana radnego został zrealizowany. Proszę przyjąć moje zapewnienie, że ten wniosek, 

realizacja tego wniosku jest również w centrum uwagi moim jak i prezydenta Lorka.  

Odnośnie do tężni, to tutaj chciałbym uprzejmie podkreślić i zwrócić uwagę Pana 

radnego, że w regulaminie KBO jest zapis, że jeżeli jakieś szczególne sytuacje zaistnieją, 

które nie pozwolą w tym założonym w regulaminie okresie roku zrealizować dane zadanie, 

głosowane i zatwierdzone w KBO, to wówczas istnieje możliwość realizacji tego zadania 

w roku następnym, ponieważ podczas opracowywania całej koncepcji technologicznej 

wykonania tego zadania, powstały te problemy, które nie zależą od nas, bo obwarowane 

pewnymi decyzjami, które musiały być podjęte, stąd skorzystaliśmy z tego szczególnego 

zapisu regulaminu, żeby przesunąć na przyszły rok realizację.” 

 

 

 Ponownie głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Dziękuję Panie prezydencie, 

odpowiedź była dość subtelna. Moje pytanie jest dość konkretne, czy w tym roku znajdą się 

pieniądze na tę inwestycję czy już nie.” 

 

 

Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Mogę 

odpowiedzieć konkretnie, że w tym roku nie znajdą się środki. Mówimy o budżecie 

przyszłego roku.” 

 

 

Ponownie głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Uprzedzam uwagę Pana 

przewodniczącego. Rozmawiamy na temat zmian w budżecie, a więc mam możliwość 

wniesienia wniosku do tego budżetu, do zmian w budżecie, więc to co będę mówił jest jak 

najbardziej zasadne w przedmiocie dyskusji. Chciałem zapytać, dlaczego Pan prezydent 

mając wiedzę dzisiaj o konieczności zwołania nadzwyczajnej sesji, nie uwzględnił uchwały 

Kolegium RIO. RIO nakazała naprawienie błędu prawnego uchwały nr 756 w terminie do 

21 sierpnia. Wiem, że Pan prezydent prosił o przedłużenie terminu. W piśmie na temat tego 

przedłużenia pisał Pan prezydent do Pani przewodniczącej Kolegium RIO, że najbliższa sesja 

RMK odbędzie się 27 września. Dzisiaj jest 24 sierpnia. Termin minął 3 dni temu i stąd moje 

pytanie, dlaczego nie podejmujemy tej kwestii, skoro dzisiaj na sesji jest zmiana budżetu. 

Dlaczego dzisiaj nie naprawiamy błędu, który wykazała nam RIO?” 

 

 

Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Poproszę Panią 

skarbnik o odpowiedź na to pytanie, a potem jeszcze uzupełnię.” 

 

 

Głos zabrała Skarbnik Miasta Konina Irena BARANOWSKA, cytuję: „W momencie 

pisania do RIO odpowiedzi, czy wniosku o przedłużenie terminu, jeszcze wtedy nie wiadomo 

było, czy będzie sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym i kiedy. W każdym razie wniosek 

o przedłużenie terminu został złożony i również przez Pana prezydenta złożone zostało 
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wyjaśnienie wyczerpujące. Czekamy teraz ewentualnie, czy będzie to zaakceptowane, czy 

ewentualnie nie. Jeżeli nie, to pójdzie Miasto do sądu.” 

 

 

 Przewodniczący rady, cytuję: „Sesja we wrześniu odbędzie się. Wstępnie sugerowana 

data to był 26 września. W związku z wnioskiem Pana prezydenta jest prośba o to, żeby ten 

termin był 24 września w poniedziałek.” 

  

 

Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Nie wykluczam, 

że mogą zaistnieć takie okoliczności, że zwrócę się do Pana przewodniczącego i Wysokiej 

Rady o zwołanie sesji nadzwyczajnej w okolicy daty 15 września. Jest to związane 

z pewnymi rozwiązaniami dotyczącymi możliwości finansowania inwestycji w mieście, 

a więc uprzedzam, że być może taka okoliczność zaistnieje.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „To jest sytuacja dynamiczna, więc na razie nie 

podejmuję się ostatecznych terminów sesji podawać, bo mamy końcówkę kadencji. Są pewne 

rzeczy zaskakujące, więc trzymamy się wersji, że robocza sesja ma być wstępnie po 

konsultacjach z Panem prezydentem w poniedziałek 24 września, a nie w środę 26 września, 

ale jeśli będzie sesja nadzwyczajna, to może będziemy ten termin zmieniać, bo pozostaje nam 

do odbycia jeszcze jedna sesja robocza w październiku i pozostaje pytanie, czy sesja 

wrześniowa będzie konieczną sesją w tym momencie. To jest rzecz, którą z odpowiednim 

wyprzedzeniem będziemy przekazywać Państwu radnym drogą elektroniczną.”  

 

 

Do projektów uchwał radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 

 

 

DRUK Nr  814  

 

Stosunkiem głosów: 12 radnych „za”, 7 „przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Konina 

na 2018 rok.  

 

Uchwała Nr 780 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

  

DRUK Nr 815 

 

Stosunkiem głosów: 13 radnych „za”, 7 „przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021. 

 

Uchwała Nr 781 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję „Szanowni Państwo. Na koniec kadencji obowiązkiem 

naszym jest złożenie po raz kolejny oświadczenia majątkowego w terminie do 16 września. 

Na koniec kadencji ze stanem finansów na koniec miesiąca poprzedzającego ten, kiedy 

składamy oświadczenie. 
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Drugi dotyczy ewentualnej sesji roboczej. Na razie planujemy 24 września. Data 

jeszcze nie jest ostateczna, bo zależy od tego, czy będzie potrzeba sesji nadzwyczajnej 

i wtedy określimy, czy jest potrzeba tylko sesji w październiku czy wrzesień i październik.  

Chcemy zrobić oficjalne, krótkie zakończenie kadencji, które upływa 16 listopada. 

Mimo, że wybory są 21 października, radnymi Państwo są do 16 listopada. Tego dnia 

spotkamy się, aby podziękować sobie za tą pracę w tej kadencji. Będzie to krótkie spotkanie 

w piątek około godziny 13. Co do sesji ostatecznie będę Państwa powiadamiał.  

 Pamiętajcie Państwo, że do 25 września składamy wnioski do budżetu. Jako radni 

indywidualnie każdy z Państwa do tego terminu powinien złożyć. Następnie jest 

procedowanie wniosków na komisjach i termin późniejszy dotyczy składania wniosków przez 

komisje. Indywidualnie do 25 września mamy czas, ażeby nasze wnioski złożyć.” 

 
 

 

9.  Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Miasta Konina. 
 

 

Przewodniczący rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, stąd też 

zamknął LIV 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 


