
 
BR.0002.2.11.2016 

 

 

P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2016 

 

z obrad XXVIII SESJI RADY MIASTA KONINA, 

 

która odbyła się 30 listopada 2016 roku 

 

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

_______________________________________________________ 

 

 
Sesja trwała od godz. 9.00 do godz. 13.45. 

 

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

NOWICKI, Zastępcy Prezydenta Miasta Konina: Sławomir  LOREK oraz Sebastian 

ŁUKASZEWSKI, Sekretarz Miasta Marek ZAWIDZKI, Skarbnik Miasta Irena 

BARANOWSKA, kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorzy i prezesi podległych 

jednostek organizacyjnych miasta i spółek miejskich oraz przedstawiciele lokalnych mediów.  

 

Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 
Otwarcia XXVIII 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) - dokonał 

Przewodniczący Rady Miasta Konina - radny WIESŁAW STEINKE. 

 

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

uchwał. 

 

Radny Krystian Majewski przybył na sesję o godz. 9:17. 

Radni nieobecni: T.A. Nowak, J. Sidor. 

 
Na sekretarza obrad sesji Przewodniczący Rady wyznaczył radną Annę KURZAWĘ. 

 

Radna Anna KURZAWA wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad 

 

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

przesłałem Państwu radnym ustalony porządek obrad. Na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Infrastruktury z Komisją Finansów został przegłosowany wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

punktu dotyczącego regulaminu cmentarza komunalnego tj. pkt 22 druk nr 448. W związku 

z tym zdejmuję ten punkt z porządku obrad.  

 

 

 



2 

 

Również proponuję do porządku obrad przyjęcie wspólnego Apelu Rady Miasta Konina 

i Prezydenta Miasta Konina w sprawie utrzymania produkcji energii elektrycznej w regionie 

konińskim w oparciu o węgiel brunatny. To w związku z sytuacją, która w naszym sektorze 

paliwowo-energetycznym bardzo niepokojąco narasta. Dzisiaj posiedzenie w Sejmie w tej 

sprawie. Cały czas oczekujemy na decyzję w sprawie uruchomienia odkrywki Ościsłowo. 

Wiemy, że bez uruchomienia tej odkrywki tak naprawdę przyszłość Kopalni stoi pod wielkim 

znakiem zapytania, więc uznałem, że sytuacja jest niecierpiąca zwłoki i taki apel pozwoliłem 

sobie przygotować Państwu radnym. On będzie procedowany zaraz po sprawozdaniu z pracy 

Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym. Trzecią zmianę, którą Państwu 

zaproponuję dopiero w punkcie już porządku obrad, który będzie procedowany w pkt 15 to jest 

rozpatrzenie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Miasta Konina w sprawie przyjęcia 

programu profilaktyki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców Konina w latach 2017-2019. Tutaj będzie też 

propozycja, którą Państwo po zapoznaniu się z opinią komisji przedstawię. Ale to dopiero w 

tym punkcie. Na razie proponuję zmianę porządku obrad o te dwie zmiany.” 

 
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do zaproponowanego 

porządku obrad. 

 

Do porządku obrad radni nie mieli uwag. 

 

 

W głosowaniu 20 radnych „za” Rada Miasta Konina przyjęła porządek obrad XXVIII 

Sesji. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu obrad XXVII sesji. 

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

4. Apel w sprawie utrzymania produkcji energii elektrycznej w regionie konińskim w oparciu 

węgiel brunatny. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Inteligencja 

emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” w ramach Programu Erasmus+, Akcji 2: 

Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół (druk nr 433). 

6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) likwidacji jednostki budżetowej „Zespół Obsługi Szkół w Koninie” (druk nr 446); 

b) utworzenia jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Koninie” 

oraz nadania jej statutu (druk nr 447). 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 302 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 

roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2016 roku 

(druk nr 437). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania 

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

budowę sieci wodociągowej - Błonie ulica Grunwaldzka w Koninie” do Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie (druk nr 440). 
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10. Podjęcie uchwał zmieniających Uchwały Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 

roku: 

a) Nr 256 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 ul. Brzozowej os. Wilków 

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

Koninie (druk nr 441); 

b) Nr 257 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania 

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

na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Koninie” do Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie (druk nr 442). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 281 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 

2016 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie budowy lokali 

mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami handlowo-

usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie do 

Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Koninie (druk nr 

436).  

12. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok (druk nr 454); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 (druk nr 

455). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok (druk nr 434). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 

26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 

działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 435). 

15. Rozpatrzenie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Miasta Konina w sprawie przyjęcia 

programu profilaktyki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców Konina w latach 2017-2019” (druk nr 456). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Konina – rejon ulic Koralowej i Działkowej (druk nr 451). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (druk nr 452). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową (druk nr 

432). 

19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (druk nr 431). 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowych (druk nr 443). 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 

2015 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej 

pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Koninie (druk nr 444). 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 

25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej (druk nr 445). 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 346 Rady Miasta Konina z dnia 

29 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta Konina (druk nr 449). 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku 

pozbywania się nieczystości ciekłych (druk nr 450). 

25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 

1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2017 (druk nr 

453). 
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26. Wnioski i zapytania radnych. 

27. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

28. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miasta Konina. 

 

 

2. Przyjęcie protokołu obrad XXVII sesji. 

 
 

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

obrad XXVII 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. 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 protokół XXVI sesji, przyjęty bez uwag na 

sesji XXVII. 

Przypominam również Państwu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami protokoły są 

umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.” 

  

 

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 28 listopada 2016 r. Mam pytanie, czy radni mają pytania bądź uwagi do 

tego sprawozdania.” 

 

Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Panie prezydencie, czy na dzień dzisiejszy 

może Pan nam przybliżyć szczegóły spotkania z potencjalnymi oferentami dialogu 

technicznego na budowę nowego źródła ciepła dla miasta Konina?  

Jeszcze drugie pytanie. Na ostatniej sesji zwracałem się do Pana z pytaniem jeśli chodzi 

o organizację transportu dla mieszkańców Konina w związku z budową dworca w Koninie. 

Widzę, że doszło do spotkania z przedstawicielami PKP oraz Urzędu Marszałkowskiego. Czy 

mógłby Pan nam przybliżyć owoce spotkania?”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „To pytanie pierwsze bardzo ważne, bo rzeczywiście 

dotyczy przyszłości ogrzania miasta.” 

 

 

Głos zabrał radny Marek WASZKOWIAK, cytuję: „Prośba taka jak Marek Cieślak 

o informacje dotyczące ciepła.  

I druga informacja. Dla mnie niepokojąca jest sytuacja Gimnazjum nr 6. Zapadły 

decyzje, potem pojawiają się nowe informacje medialne. Czy te decyzje rozwiązały problem 

czy załatwiły sprawę, która się w mediach działa? Bo ja odnoszę wrażenie, że co innego jest 

istotą całego problemu. Po prostu nie widzę w tym organu założycielskiego jakim jest prezydent 

miasta, czy miasto w stosunku do szkoły. Bardzo bym prosił o więcej informacji.”   
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Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Panie prezydencie 

mam takie pytanie. Wziął Pan udział w spotkaniu z wójtami, burmistrzami gmin w sprawie 

projektu konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Chciałem się zapytać czy przy okazji 

tego spotkania poruszany był problem, o którym mówiliśmy na poprzedniej sesji, w sprawie 

którego żeśmy podjęli apel. Myślę oczywiście o naszej spalarni. Czy ten temat też był 

przedmiotem spotkań?”    

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Odnośnie do spraw 

związanych z przebiegiem dialogu technicznego to dziś mogę Wysokiej Radzie przekazać 

jedynie podstawowe informacje, bowiem uczestnicy tego dialogu zastrzegają sobie, że dopóki 

nie zapadną rozstrzygnięcia, żeby nie prezentować tego z czym przychodzą, z jakimi ofertami 

i co proponują jako swoje rozwiązania. Mogę potwierdzić, że do dialogu zgłosiło się siedem 

podmiotów. Odbyliśmy najpierw wspólne spotkanie z wszystkimi, którzy zgłosili się do tego 

postępowania, a teraz powołana przeze mnie komisja, której przewodniczy Pan prezydent 

Sebastian Łukaszewski wspólnie z Panem prezesem Jareckim i innymi osobami, które działają 

w obszarze tego medium jakim jest ciepło. Prowadzą już szczegółowe rozmowy. Odbyły się 

cztery spotkania z potencjalnymi oferentami i możemy dziś powiedzieć, że z tych czterech 

spotkań wynika, że co najmniej dwie oferty są bardzo obiecujące, bardzo atrakcyjne i mogą 

stanowić alternatywę wobec tego układu, który jest związany z zaopatrzeniem miasta w ciepło. 

To są Wysoka Rado trudne rozmowy z wielu powodów, ale nie jesteśmy w sytuacji, że obecny 

dostarczyciel ciepła dla miasta może postawić nas w sytuacji bezalternatywnej. My już 

w oparciu o dotychczas przeprowadzone dyskusje w ramach tego dialogu technicznego 

możemy powiedzieć, że w tym okresie do roku 2020 jeśli to będzie niezbędne, to taką 

alternatywę zbudujemy i miasto nie będzie pozbawione zaopatrzenia w ciepło. Możemy 

powiedzieć, że rozwiązania, które być może zostaną zaakceptowane, jeśli zaistnieją takie 

konkretne okoliczności, że one mogą być bardzo konkurencyjne wobec tego z czym mamy dziś 

do czynienia.  

Odnośnie sprawy związanej z organizacją transportu, to pozwolę sobie odpowiedź na 

to pytanie nieco rozszerzyć, bowiem z transportem mamy tutaj dwa istotne działania. Pierwsze 

z nich to jest działanie związane z nową ustawą o publicznym transporcie zbiorowym i jak 

Wysoka Rada, zapewne Państwo radni wiedzą, odpowiednio wcześnie podjęliśmy działania 

z czterema powiatami. Powiatem ziemskim konińskim, powiatem tureckim, powiatem 

kolskim, słupeckim. Na tej bazie w oparciu o uchwały, które również podjęła Wysoka Rada 

zbudowaliśmy porozumienie co do organizacji publicznego transportu zbiorowego w oparciu 

o naszą firmę miejską, firmę PKS. To porozumienie zostało w jakiś sposób zakwestionowane 

przez nadzór prawny Wojewody Wielkopolskiego i to spowodowało, że dalsze jego 

konsumowanie mogło okazać się niemożliwe, wobec tego odbyłem rozmowę z Panem 

wojewodą, poprosiłem o spotkanie i uzgodniliśmy, że my jako Miasto nie będziemy korzystać 

z przysługującego środka prawnego i wnosić od tej decyzji odwołania do sądu, a w działaniu 

wspólnym z poszczególnymi powiatami, wypracujemy nowy kształt tego porozumienia 

uwzględniając zastrzeżenia, które zostały przez nadzór wojewody zgłoszone.  

Wysoka Rado, w tej chwili oczekujemy na kolejne spotkanie ze starostami, bowiem 

w minionym tygodniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami powiatów, z udziałem 

ekspertów od transportu drogowego, także publicznego transportu drogowego, którzy 

opracowali plany transportowe dla poszczególnych powiatów. I mamy dziś już podstawowy 

dokument, w oparciu o który możemy to nowe porozumienie budować. Powiem zupełnie 

szczerze, iż ze strony niektórych powiatów mnożone są jakieś byty, które przez nas nie są 

zrozumiałe, gdyż nie możemy utrzymać takiej sytuacji, żeby nasze przedsiębiorstwo realizując 

zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego, jego organizacja stają się obowiązkiem 

każdego powiatu, żeby nasze przedsiębiorstwo dopłacało w ciągu roku, nie mniej nie więcej 

3.100.000 zł do tak zwanych nierentownych kursów, które jak nietrudno się domyśleć, powinny 

być dofinansowane przez poszczególne powiaty, przez budżety tych powiatów. Mam nadzieję, 
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że spotkanie, które jest zwołane w przyszłym tygodniu ostatecznie rozstrzygnie sprawę tego 

porozumienia i ja mogę wyrazić takie przekonanie, że po przeanalizowaniu bardzo, co 

przyznaję Wysoka Rado mojego stanowczego podejścia do tej sprawy, bowiem my chcemy 

jako miasto być liderem tego zadania, chcemy wziąć na swoje barki odpowiedzialność za 

wypełnienie tego zadania wobec mieszkańców tych czterech powiatów. Wiele opracowań, 

wiele czynności wykonanych zostało przez nasz koniński PKS, przez naszą firmę. To są wcale 

nie bezkosztowe działania. I dziękuję za to pytanie, bo mogę to publicznie dziś przed Wysoką 

Radą wyrazić, oczekujemy jasnego stanowiska, bowiem jeśli ktoś w tym porozumieniu nie 

chciałby uczestniczyć, to są przynajmniej trzy powiaty mam na myśli także miasto, 

zdeterminowane by niezależnie od tego od kiedy formalnie ustawa będzie obowiązywać by te 

zadania z zakresu transportu publicznego realizować. Postępując także w sposób otwarty 

i uczciwy wobec naszych potencjalnych partnerów, przedsiębiorstwo PKS przekazało wykaz 

linii, które są dzisiaj nierentowane zupełnie, które wymagałyby dopłat jeśli nie będzie 

porozumienia to dopłat środków wypracowanych przez naszą firmę, co uważam jest 

niedopuszczalne i ten wykaz tzw. nierentownych kursów przekazaliśmy poszczególnym 

starostwom. Mam nadzieję, że ponownie powróci wola wspólnego działania. Działania 

wyprzedzającego nakładany obowiązek, tak żeby w momencie, kiedy on już powstanie, 

żebyśmy byli do tego przygotowani. To jest ten pierwszy rodzaj naszych rozmów związanych 

z publicznym transportem zbiorowym.  

A drugi już bezpośrednio dotyczycący pytania zgłoszonego przez Pana radnego, 

a mianowicie organizacji transportu autobusowego w okolicznościach, kiedy zostanie 

wyłączona z eksploatacji magistrala kolejowa na odcinku Kutno-Września. I tutaj bezpośrednio 

organizacją tego transportu zajmuje się Urząd Marszałkowski odpowiedni departament tego 

urzędu. Jesteśmy po kolejnym spotkaniu i po kolejnych rozmowach w tej sprawie. Zostały 

przyjęte ustalenia co do tego, gdzie będą zlokalizowane zajezdnie i przystanki dla autobusów 

realizujących to zadanie. I mam nadzieję, że także w tym względzie nasza firma, czy być może 

nawet nasze firmy, nie wykluczam tutaj ewentualnego udziału MZK, częściowo chociażby, ale 

przede wszystkim PKS, że nasza firma będzie uwzględniona jeśli chodzi o wykonawcę tego 

zadania transportowego, tu przypomnę Wysoka Rado wedle planów inwersyjnych trwało by to 

dwa lata. A więc nie wykluczamy, że ten potencjał, którym dzisiaj dysponujemy będzie również 

wykorzystany na tym zadaniu. Mogę zapewnić Wysoką Radę, że dzisiaj już w rozmowach 

z przedstawicielami PKP i Urzędu Marszałkowskiego zeszliśmy z tego dużego poziomu 

ogólności, mówimy o szczegółach. Mam nadzieję, że zostanie to wszystko po pierwsze 

przygotowane poprawnie pod względem tej niezbędnej infrastruktury, żeby można było te 

przewozy realizować i po drugie, że nie będzie żadnych perturbacji, że odpowiednio 

przygotowane, odpowiednie skorelowane kursy, że nie będą wywoływały istotnych zaburzeń 

w tych przewozach. A może rodzić się pytanie dlaczego wyłączona jest cała magistrala? 

Bowiem myśmy też dopytywali PKP, dlaczego tak to zostało podjęte, że nie jest to realizowane 

w układzie iż wyłączona jest najpierw jedna nić torów, a potem druga. Okazuje się, że gdyby 

realizować w takim wariancie to ta modernizacja, ta przebudowa magistrali trwałaby o rok a 

może półtora roku dłużej. Stąd taka właśnie decyzja. Jest to uwzględnienie tej szczególnej roli 

jaką odgrywa w tej magistrali odcinek między Kutnem a Wrześnią. Mamy stały kontakt z 

urzędem marszałkowskim, jest to dobry kontakt i myślę, że wszystko to, co zakładamy 

wspólnie zostanie zrealizowane.  

Wysoka Rado jeśli chodzi o sytuację wokół wydarzeń w Gimnazjum nr 6. Bardzo wiele 

pojawiło się na ten temat informacji w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej. Ja mogę 

Panu radnemu Markowi Waszkowiakowi powiedzieć, że jako organ nadzorujący podjęliśmy 

działania, które były działaniami po pierwsze zgodnymi z obowiązującym prawem 

oświatowym i Kartą Nauczyciela. I podjęliśmy działania według takiej kolejności, żeby 

najpierw stworzyć, może wcześniej przeanalizować przyczyny, dlaczego taki incydent miał 

miejsce i żeby na razie w sposób doraźny, w wyniku działań doraźnych zabezpieczyć młodzież 

z tego gimnazjum i uchronić przed kolejnymi podobnymi wydarzeniami co się niestety do 

końca nie udało, bowiem, nie wiem czy Państwo wiecie o tym, kolejne nie tak drastyczne 
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incydenty miały jednak w tym gimnazjum miejsce i trzeba było ponownie w sposób tym razem 

już poprawny reagować. Po drugie te działania zostały podjęte, by odpowiednio przygotować 

kadrę nauczycielską, kadrę pedagogiczną do tego by można było w porę zdiagnozować 

występujące zagrożenia i ewentualnie im przeciwdziałać. I po trzecie to jest nasz bardzo istotny 

zamiar, żeby w tej szkole wprowadzić program naprawczy, szeroko rozumiany program, który 

spowoduje, że wychowawcza funkcja sportu, a przypominam, że jest to szkoła mistrzostwa 

sportowego, będzie dominować w działalności wychowawczej, a nie będzie rodzić agresji, 

bowiem sport w sposób naturalny generuje emocje i te emocje mogą być jak widzimy niekiedy 

przeniesione na normalne życie w społeczności oddziału, klasy czy też społeczności szkoły. 

Dbałem o to jako osoba odpowiedzialna za wszystko co związane jest z funkcjonowaniem 

naszej oświaty. Dbałem o to, by podjęte działania, ze względu na to, że miały one charakter 

także w części personalny, by one były zgodne z prawem, by miały swoje odpowiednie 

uzasadnienie. A czy takie postępowanie, które zostało wdrożone było słuszne i czy było zgodne 

z prawem, to ewentualnie jak doskonale Pan radny wie, może to również zależeć od tego, czy 

osoby, których to dotyczyło, będą chciały ewentualnie w dalszym postępowaniu dochodzić w 

ich przekonaniu słusznych spraw. To jest jeszcze przed nami, nie chciałbym dziś tego 

wyrokować.  

Chciałbym jednocześnie podkreślić, że uczynimy wszystko co jest możliwe nie 

szczędząc środków, żeby wzmocnić kierownictwo tej szkoły, a także żeby dać niezbędną 

pomoc nauczycielom bowiem miałem możliwość odbyć kilka spotkań z nauczycielami tej 

szkoły. I jestem przekonany, że takiej pomocy ze strony organu prowadzącego potrzebują. No 

i może Wysoka Rado, żeby potraktować sprawę w inny nieco sposób, bowiem to co mówił pan 

radny Marek Waszkowiak zawierało także bardzo istotny element, mianowicie myśmy chcąc 

czy nie chcąc stali się bohaterami opowieści i informacji w ogólnopolskich mediach różnego 

rodzaju, bez względu na to, czy myśmy to chcieli robić czy też nie, z obowiązku te informacje, 

które nie naruszyły niczyich dóbr osobistych były przez nas przekazywane. I powiem 

z ostrożności procesowej chociaż mam nadzieję, że Wysoka Rada nie ma tych wątpliwości, 

że to nie było tak, że tak zwany szum medialny wokół tej sprawy robił urząd, wydział, 

prezydent czy ktokolwiek kto zajmuje się sprawami oświaty w naszym mieście. To się działo 

niezależnie od nas. Można tylko się zastanawiać dlaczego tak się działo, ale powiem Wysoka 

Rado, że jeżeli było to przygnębiające, bo było dla mnie ogromnie przygnębiające, bo dla mnie 

przykre jest podejmowanie decyzji kadrowych, o których ogólnie wspomniałem, ale wczoraj 

byłem w innym gimnazjum, Gimnazjum nr 1 przy ulicy Benesza. I Wysoka Rado jestem 

zachwycony, zachwycony jestem tymi dziećmi, którzy zaprezentowali wspaniały program 

artystyczny. Nie wiem, czy niektórzy nasi aktorzy byliby w stanie w taki sposób zaprezentować 

treści, utwory pochodzące z lat 20., 30. jak zrobili właśnie ci uczniowie. I miałem też możliwość 

zaobserwować w tym gimnazjum jaka jest symbioza między dziećmi, między młodzieżą, 

między dyrektorem, między nauczycielami i rodzicami, którzy tam tłumnie przybyli. A więc, 

to jest drugi przykład, że można, że mimo także występujących trudności kłopotów, że praca 

nauczycieli daje takie efekty, ale przede wszystkim panująca aura, wzajemna serdeczność 

i otwarcie uczniów na nauczycieli i odwrotnie i udział w tym wszystkim rodziców. To jest 

przykład inny dotyczący także naszej konińskiej oświaty. Bardzo pozytywne. I powiem 

Państwu zupełnie szczerze, to jest takie osobiste, ale jak przez ostatnie tygodnie to wszystko co 

było w Gimnazjum nr 6 mnie strasznie przygnębiało, tak wczoraj wyszedłem i do domu 

szedłem jak na skrzydłach mimo późnej pory, bo warto było to zobaczyć, warto to było 

wspólnie przeżyć i warto wierzyć w to, że mamy wspaniałą młodzież, wspaniałych młodych 

ludzi tylko trzeba umieć do nich dotrzeć i przede wszystkim trzeba umieć dotrzeć do nich 

w porę.  

I czwarta sprawa dotycząca naszej spalarni. Chciałbym poinformować Wysoką Radę i 

Pana radnego, który o to pytał, że jesteśmy po walnym zgromadzeniu wspólników, że wcześniej 

podjęte stanowisko przez Wysoką Radę zostało również wzmocnione poprzez wystąpienia 

niektórych wójtów, burmistrzów, którzy są współudziałowcami naszej spółki i także to 

stanowisko nasze zostało wzmocnione przez decyzję walnego zgromadzenia o podjęciu 
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stosownego stanowiska do czego został zobowiązany zarząd, by skierować do wszystkich gmin 

po raz kolejny przypomnienie o obowiązku realizacji ustawy i programu związanego z 

gospodarką odpadami komunalnymi. Mogę tylko powiedzieć, że niektóre gminy już się 

nawróciły.”     

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję Panu prezydentowi za wyczerpujące 

odpowiedzi na zadane pytania.” 

 

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady stwierdził, że  Rada 

Miasta Konina zapoznała się ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Konina z pracy w okresie 

międzysesyjnym. 

 

 

4. Apel w sprawie utrzymania produkcji energii elektrycznej w regionie 

konińskim w oparciu węgiel brunatny. 
 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „W związku z naszymi obradami informacja 

o zaproszeniu wszystkich Państwa oraz wszystkich tu obecnych na wmurowanie kamienia 

węgielnego pod budowę budynku wielorodzinnego przy ulicy Wodnej 37. Ta uroczystość jest 

zaplanowana na dzisiaj na godzinę 14:00. A informuję o tym teraz, żebyśmy prowadząc debatę 

biorąc pod uwagę żebyśmy dali radę na tę uroczystość, jeśli to możliwe oczywiście, się wybrać. 

Bo to jest zaproszenia do Państwa radnych kierowane.  

 

Zgodnie z zapowiedzią, Szanowni Państwo, przedstawię teraz proponowany jak zawsze 

w takiej sytuacji w wersji roboczej Apel Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Konina z dnia 

30 listopada 2016 r. w sprawie utrzymania produkcji energii elektrycznej w regionie konińskim 

w oparciu o węgiel brunatny:  

Radni Rady Miasta Konina oraz Prezydent Miasta Konina zgromadzeni na XXVIII Sesji 

Rady Miasta Konina w dniu 30 listopada 2016 roku zwracają się do Premiera RP, Rządu RP 

oraz Parlamentarzystów RP z apelem o utrzymanie dotychczasowej produkcji energii 

elektrycznej w regionie konińskim w trosce o przyszłość gospodarczą i społeczną całego 

regionu. 

Żywimy głębokie obawy o utrzymanie zaopatrzenia konińskich elektrowni 

w wystarczające ilości węgla brunatnego, pomimo że mamy wiedzę o nowych złożach gotowych 

do eksploatacji w naszym regionie. Nasz niepokój wynika z niezrozumiałego odwlekania w 

czasie decyzji o przeznaczeniu na cele nierolnicze ziem niezbędnych do uruchomienia odkrywki 

Ościsłowo. Stwarza to realne zagrożenie dla utrzymania tysięcy miejsc pracy w regionie 

konińskim. 

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA zapewnia produkcję 7% energii w skali 

kraju. Polski nie stać obecnie na zlikwidowanie tak dużego kompleksu energetycznego ze 

względu na bezpieczeństwo energetyczne kraju.  

Wnioski o przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze na rzecz budowy odkrywki 

Ościsłowo złożyli samorządowcy gmin, na obszarze których odkrywka ma powstać. Działania 

te zostały poparte przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Uruchomienie nowych 

odkrywek spotyka się również z aprobatą społeczności regionu konińskiego. Oczywiście 

budowa nowych odkrywek wymaga poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju oraz 

ochrony środowiska naturalnego, w tym konińskich jezior. 

Wzywamy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do wypracowania jasnego stanowiska 

w sprawie wydania odpowiednich decyzji dla utrzymania produkcji energii elektrycznej 

w regionie konińskim. Brak odpowiednich działań może doprowadzić do przedwczesnej 

likwidacji kopalni, zapaści gospodarczej regionu oraz klęski bezrobocia.         
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To propozycja, którą wstępnie konsultowałem z prezydentem. Jest ona jak zawsze w 

przypadku apelu wersją roboczą. Jeśli Państwo mają uwagi to bardzo proszę je zgłosić. Jeśli są 

jakieś błędy to bardzo proszę też w tej sprawie się wypowiedzieć. Sytuacja jest nabrzmiała 

myślę, że nie możemy pozostać obojętni, wiemy co się dzieje. To są sygnały, które myślę, że 

jak Państwo rozmawiacie z pracownikami czy kopalni, czy elektrowni do nas docierają, do 

wszystkich nas.”  

 

 

Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Nie sposób nie zabrać głosu w tej tak 

ważnej sprawie jaka dotyczy naszego całego regionu. Tym bardziej nie sposób zabrać głosu 

przeze mnie jako przedstawiciela społeczności lokalnej, ale też i pracownika z tego sektora. Ja 

odnoszę wrażenie, że ten apel można już było nazwać apelem rozpaczy. Mam pełną 

świadomość tego co mówię, ponieważ albo decydenci, albo wiele osób chyba do końca nie 

rozumie zagrożenia. Szanowni Państwo, musimy wreszcie zrozumieć, że to nie jest żadne 

realne zagrożenie. To już się dzieje i trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie odkrywki, które są na 

terenie naszego miasta to są trzy. Odkrywka Jóźwin, Tomisławice i Drzewce. I Szanowni 

Państwo 2019 rok koniec odkrywki Jóźwin. Rok później Drzewce. W najlepszym wypadku 

dwa lata później czyli 2022 koniec Tomisławic. Widocznie przywykliśmy do tego, że przez pół 

wieku ten węgiel tutaj był i odnoszę wrażenie, że każdy myśli, że on się nigdy nie skończy. 

Doszliśmy już do ściany. Ja wiem, że lobbing wiatrowy wiatraków tak wyprał mózgi ludziom, 

że myślą, że energia z wiatru to jest za darmo i będziemy za chwilę mieć darmową energię. 

Może i wiatr i siła wiatru z natury jest za darmo, ale energia już nie. I trzeba jasno powiedzieć, 

że energia z wiatru jest 100% droższa od tej, którą produkuje nadal zawodowa energetyka. 

I albo to się komuś opłaca zniszczyć ten sektor, jeżeli doprowadzimy do zniszczenia tego 

sektora już później obudzimy się, ale niestety z podwyżką 100 %, ciekawe jak wtedy będziemy 

reagować. Jeżeli zniszczymy tanią energią jaką mamy z energii zawodowej, to pytam się gdzie 

konkurencyjność naszej gospodarki? Być może komuś o to chodzi, że chyba zniszczyć tą 

konkurencyjność. Jak najbardziej istotnie jest to, już chyba nie trzeba tego udowadniać co 

spowoduje to dla naszego regionu. To jest zapaść. Można popatrzeć jak od jednej gałęzi 

przemysłu powiedzmy w Ameryce w mieście Detroit doprowadziło wyprowadzenie produkcji 

aut z tego miasta. Co stało się z miastem? Za chwileczkę nam to grozi. Co innego gdybyśmy 

tych złóż nie mieli, ale proszę Państwa mamy złoża Ościsłowo, mamy Dęby Szlacheckie, które 

czekają, czekają na decyzję można powiedzieć osób z góry. Dziwi mnie fakt, że 

parlamentarzyści naszej ziemi, którzy reprezentują naszych mieszkańców w parlamencie są 

przeciwni temu. Całe szczęście, nie wiem czy szczęście, czy nieszczęście podejmowane są 

próby, apele do rządu by pochylił się nad tym problemem. Cieszę się, że apel kolejny z naszego 

samorządu tutaj idzie do rządu. Ostatnio chyba przedwczoraj samorząd marszałkowski również 

skierował do rządu wszystkie te działania. Mam nadzieję, że na tyle będą silne, że rządzący i 

mam nadzieję, że i społeczeństwo zrozumie jak ważny to jest problem. Mówienie, że kopalnia 

degraduje środowisko w momencie kiedy eksploatuje to może degraduje. Ale proszę zwrócić 

uwagę jak wyglądają tereny po rekultywacji? One są oddane, proszę zobaczyć ośrodki w 

Kleczewie, w Mikorzynie, ten teren jest zrekultywowany wzorcowo. Mam nadzieję, że ta 

sprawa do końca roku, bo nawet ktoś powiedział, choćby już, to za późno, bo otwarcie 

odkrywki to minimum 5-6 lat, żeby ona ruszyła z eksploatacją. Ostatni dzwonek ratunku dla 

naszego regionu.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Tak się składa, że w naszej radzie zasiadają pracownicy, 

bo i radny Marek Cieślak i Janusz Zawilski, bezpośrednio pracują, wiedzą najlepiej z nas, jak 

to na dzisiaj wygląda.”    
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Głos zabrał radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „38 lat już przepracowałem w tej Kopalni 

Węgla Brunatnego i można powiedzieć, że pamiętam to już od czasów naprawdę wybitnej 

świetności. A nie będzie chyba tu przesadą jeśli powiem, że ¾ miasta zostało wybudowane 

przez kopalnię począwszy od bloków po wszystkie obiekty użyteczności publicznej itd., itd. To 

przemysł przyniósł dla naszego miasta bardzo wiele. Kolega Marek już powiedział w zasadzie 

już bardzo dużo, tylko, że przyjął wersję optymistyczną, a ja powiem będąc naprawdę bardzo 

blisko, że to jest tylko 4 lata. Ponieważ odkrywka, która ma pracować najdłużej Tomisławice 

musi przejść przez drogę Sompolno-Radziejów. Za 2-3 lata, kiedy zakład się będzie chylił ku 

końcowi nikt tej drogi nie przerwie, bo odbudowa tej drogi będzie kosztowała wiele milionów, 

których kopalnia już mieć nie będzie. I właściciel nie będzie chciał tego zainwestować, więc 

tylko pół odkrywki Tomisławice zostanie zrealizowane. Bo wybudowanie 9 czy 10 km drogi 

od podstaw, to musicie Państwo sami sobie odpowiedzieć ile kosztuje.  Bo to wiemy, bo 

budujemy drogi w mieście. Dlatego 4 lata to są lata, które tylko i wyłącznie pozostały, żeby ci 

ludzie w tej chwili, którzy pracują w przemyśle paliwowo - energetycznym mogli pracować. 

Nie ma alternatywy, żeby wykorzystać bądź całe zaplecza, które zostały zbudowane dla tego 

przemysłu, bo nie ma się co oszukiwać, takich obiektów w całej Polsce jest więcej i dlatego ten 

apel uważam za bardzo stosowny. Przypomnę, że wczoraj górnicy też byli z kopalni 

związkowcy, chcieli jeszcze podeprzeć się troszeczkę głośniejszym wezwaniem, żeby zostało 

usłyszane z całą orkiestrą górniczą, która tam troszeczkę hałasowała przygrywając przed Radą 

Ministrów i przed Ministerstwem Rolnictwa. Wszystkie działania, zebrano ponad 7 tys. 

podpisów. Jedną z największych przyczyn tego wszystkiego są właściciele posesji domków, 

mieszkańcy Przyjezierza. Oni są najgłośniejszą grupą, która jest przeciwko tej budowie, tylko 

zapominają o jednym, że to jezioro nie zostanie uzupełnione w wodę jeżeli odkrywka 

Ościsłowo nie powstanie. Tylko stamtąd była możliwość zasilenia tego jeziora w nowy dopływ 

wody. Ten poziom wody w tym jeziorze nie jest tak do końca udowodniony, że jest 

spowodowany przez kopalnię, ale tu bym tego tak nie rozważał, bo są tak suche lata, że tej 

wody wszędzie brakuje i to nie jest powód do narzekania. Chciałbym tylko potwierdzić, że za 

4 lata może na naszym terenie być bardzo wielka bieda.”  

 

 

Głos zabrał radny Marek WASZKOWIAK, cytuję: „Ja chciałbym zwrócić uwagę na 

jeden fragment wypowiedzi Marka Cieślaka, że OZE zniszczy energetykę. Panie radny ja 

myślę, że to jest właśnie ten język, który wokół energetyki się pojawia. Inni krzyczą, że 

Kopalnia Węgla Brunatnego zniszczy środowisko, że nie będzie rolnictwa. Proszę popatrzeć 

na wszystkie negocjacje w innych miejscach. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, rząd powinien 

zrobić swoje, jestem za tym, ale również zarządy spółek powinny wykazać maksymalną 

aktywność w przekonywaniu społeczeństwa. Bo ten opór trwa nie od dzisiaj, on trwa od 

dłuższego czasu. Ja brałem udział w takich spotkaniach w Sonacie kiedy burmistrzowie 

kujawsko-pomorskiego protestowali, że im to jezioro zniszczy i inne rzeczy. Czy one są 

argumentami słusznymi, czy też nie mają znaczenia. Ale ja myślę, że najważniejsze jest jedno 

miejsce spotkanie rządu i zarządu spółek, żeby wypracować coś za coś podejrzewam, nie ma 

tak prosto. Ale są dwie strony tej sytuacji i trzecią tą najbardziej aktywną ale biernie decyzyjną 

to jest społeczeństwo, które wspiera blokowanie tego typu inwestycji. To nie dotyczy tylko 

dyskusji o Koninie. Proszę popatrzeć jak prowadzimy dyskusję o energetyce jądrowej. Proszę 

popatrzeć na decyzje, które mają miejsce w Turku. Czy kopalnia musiała być zamknięta 

również wspólnie z elektrownią? Są dwie strony i myślę, że ten apel byłoby dobrze, nie chcę 

się wtrącać i tu do autora bardziej, nie umieścić również elementu tego by zarząd PAKu 

powinien również wykazać maksymalną aktywność, żeby gdzieś tam to spotkanie miało 

miejsce. Zgadzam się Marku z Tobą, że jak to będzie za pół roku czy za rok, to już to będzie za 

późno, bo nie zdążą technologicznie się tu wpiąć. Ale myślę, że powinniśmy zaktywizować 

wszystkie strony tej zaistniałej sytuacji.”  
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Przewodniczący Rady, cytuję: „Myślę, że rozmowy oczywiście z zarządami się 

odbywają. Samorządowcy, miasto województwo rozmawia i myślę, że słuszna jest ta uwaga 

Pana Marka Waszkowiaka, żeby rzeczywiście zarząd dołożył wszelkich starań żeby 

społeczność lokalną przekonać, bo nie inaczej.”  

 

 

Głos zabrał radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Ten apel jest o tyle istotny 

i strategiczny dla naszego całego okręgu. I uważam, że powinniśmy go przyjąć jednogłośnie. 

Nie wiem, czy apel można jako aklamację przyjąć. Jeśli jest taka możliwość to powinniśmy 

z tego skorzystać.”     

 
Przewodniczący Rady, cytuję: „Normalnie musimy głosować takie rzeczy.” 

 

 

Kontynuując radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Jesteśmy wybrani radnymi z tego 

okręgu powinniśmy bronić interesów tego okręgu, tego miasta. Dlatego nie wyobrażamy sobie, 

żeby ktoś zagłosował inaczej i prosiłbym o to ażeby wszystkie te sprawy, sprawy, które są 

istotne z punku widzenia naszego miasta, naszego okręgu nie były rozgrywane politycznie, ale 

merytorycznie. I bardzo serdecznie zapraszam do tego typu rozwiązań zwłaszcza kolegów 

radnych PO i SLD.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję Panu radnemu za ten głos, rzeczywiście jest 

budujący.”     

 

 

Głos zabrała radna Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Ja przyłączając się do 

głosów poprzednich chciałabym abyśmy bardzo wyraźnie wskazali w tym apelu, że 

oczekujemy informacji, oczekujemy jakiejś wizji, jakiejś projekcji w jaki sposób nasz 

subregion paliwowo-energetyczny wpisuje się w strategię kraju jeśli chodzi o politykę 

energetyczną. Proszę Państwa my dzisiaj po prostu nie wiemy, radny Marek Cieślak mówi o 

wiatrowych siłowniach, kiedy my wiemy kiedy przepisy się zmieniły i w tej chwili siłownie 

wiatrowe nie mają racji bytu. W związku z tym zapytajmy wyraźnie w którym miejscu jest 

subregion koniński w polityce energetycznej w kraju. Wyślijmy pytanie takie, i tu prośba do 

kolegów z PiSu, to jest teraz Wasz rząd, może będziecie mieć większe przełożenie, żeby Pan 

Minister Tchórzewski odpowiedział czy on widzi ten region w gospodarce energetycznej i na 

ile jego relacje z Ministrem Rolnictwa mają się w przyszłości układać, aby jakąś odpowiedź 

dać tu naszemu środowisku. To nie są sprawy, które rozwiążemy subregionalnie. Dla nas to są 

sprawy być albo nie być, życia i śmierci dla naszego regionu. Pamiętamy kampanię wyborczą, 

pamiętamy wspaniałe zapowiedzi na tle naszego zespołu PAK, tylko teraz nie wiemy czy 

polityka idzie ku temu, aby zniszczyć ten przemysł, być może go znacjonalizować ale wtedy 

nie będzie już co zbierać, to jest już raz na zawsze zakończony temat. Bardzo serdecznie apeluję 

tak jak przed chwilą zaapelował pan radny do nas wszystkich jako osób, które reprezentują 

subregion i jego mieszkańców, żebyśmy zgodnie głosowali. Tak, będziemy zgodnie głosować, 

bo sprawy naszego regionu są dla nas najważniejsze, ale również prosimy radnych PiSu użyjcie 

wszystkich swoich wpływów i możliwości, aby dowiedzieć się od swojego rządu, jakie ma 

plany wobec naszego subregionu.” 
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Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję bardzo za te wszystkie odpowiedzi, które są 

dzisiaj ponad podziałami. Ja odpowiem pani przewodniczącej, to pytanie jest tu zawarte, bo 

mówimy o tym, że produkujemy 7% energii w kraju i wzywamy, więc myślę, że nie ma sensu 

nakreślać. Z tego pisma wprost emanuje pytanie o przyszłość regionu. Nie jest nazwane po 

imieniu, ale jest zawarte.”  

 

 

Głos zabrał radny Sebastian GÓRECKI, cytuję: „Problem faktycznie jest ogromny, 

chodzi o miejsca pracy, chodzi o rodziny, chodzi o Konin w końcu. Tylko problem jest 

podstawowy, mówię to jako przedsiębiorca, jeśli elektrownia z kopalnią została sprzedana, to 

my ten apel powinniśmy przede wszystkim skierować do właściciela, aby on chciał się spotkać 

z rządem i rozmawiać. Bo wiemy jaka była sytuacja, dlaczego ta elektrownia jest w takim stanie 

i nie mamy na nią wpływu, to my wiemy dlaczego. Jeżeli właściciel podjął decyzję, że nie 

będzie ogrzewał miasta Konina to nie dlatego, że nie chce zarabiać, tylko dlatego że 

najprawdopodobniej chce ją zlikwidować. Jeżeli nie chciałby zlikwidować, to by nie 

wypowiedział miastu Konin ogrzewania. Bo to byłoby nielogiczne. Jeżeli by chciał sprzedać 

elektrownie to nie wypowiadam żadnych umów, żeby była droższa sprzedaż. Teraz pytanie. 

Jeżeli elektrownia, jest podjęta decyzja przez właściciela, że jej ma nie być, to chociażbyśmy 

stanęli na głowie, to kopalni też nie będzie.  

Dlatego apeluję z tym apelem, żebyśmy porozmawiali z właścicielem przede 

wszystkim, a taki apel powinien być przede wszystkim do właściciela, bo to jest prywatna firma 

i teraz, żeby on chciał cokolwiek zrobić. I teraz jest pytanie, dlaczego on chce ją zamknąć? Czy 

ewentualnie jest jakieś lobby z zagranicy, które daje dobrą cenę za to, że to zostanie zamknięte? 

Wiemy jak było ze stoczniami, wiemy jak było z kopalniami w różnych krajach. Historia się 

powtarza, nic nowego się nie dzieje, podziały polityczne. Chciałbym, żebyśmy wszyscy dali 

sobie spokój z polityką, bo jesteśmy radnymi dla miasta i to miasto nas wybrało, a nie politycy. 

I tutaj ciągle mówimy o tej polityce, że wszyscy chcemy się unieść ponad podziałami. Podziały 

są i będą, ja w to za bardzo nie wierzę. Ale jako radni musimy zrobić wszystko, żeby ratować 

tą elektrownię, ale tylko poprzez pierwszy apel to do właściciela, bo niestety on jest zarządcą. 

I mnie martwi wypowiedziana umowa ogrzewania miasta. Moim zdaniem jest to trochę szach-

mat dla kopalni.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Nie mogę się z Panem zgodzić, bo powiem tak do tej 

pory udawało nam się jednak mimo wszystko ponad podziałami rozmawiać. Mówimy cały czas 

o zgodzie na odkrywkę Ościsłowo. Oczywiście, że apel, który dzisiaj przyjmiemy otrzyma 

właściciel PAKu i oczywiście nie ma wątpliwości, że każdy samorząd próbuje, który ma 

legitymację do rozmów z właścicielem to czyni. Natomiast dobrze Pan wie, można przeczytać 

wypowiedź właściciela, bo ja wiem, bo je czytam, w mediach ogólnopolskich są te wypowiedzi. 

Jest trochę zakładnikiem rządzących, jest, bo bez zgody na odkrywkę nie jest w stanie jej 

uruchomić. Ja nie znam jego planów. Te obawy, które Pan wyraża są słuszne, bo my do końca 

nie znamy jego planów. Natomiast skoro jest przedsiębiorca to nie sądzę, żeby chciał ponosić 

straty. Myślę, że ktoś kto wszedł w takie przedsiębiorstwo podjął ryzyko, jeszcze większe 

ryzyko, bo jednak trzeba pamiętać jeszcze o kupnie kopalni, która pewnie była podyktowana 

po części permanentnym sporem o cenę węgla między elektrownią a kopalnią. Dzisiaj ja nie 

wiedzę złej woli ze strony właściciela, tak przynajmniej próbuję na to patrzeć dzisiaj, że jednak 

chyba nie jest jego celem to, żeby to wszystko, że tak powiem zaorać, nie mam wątpliwości. 

Niewątpliwie największe straty poza naszym regionem, naszym miastem poniesie on sam. 

Więc to by było działanie na własną szkodę. Ale dziękuje za taki głos w dyskusji.”  
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Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Do wypowiedzi kolegi Sebastiana 

Góreckiego. Kompletnie nie mogę się zgodzić z tą tezą i wysuwanymi wnioskami, ponieważ 

kolego Sebastianie to duża odpowiedzialność cechuje działania zarządu elektrowni o 

wypowiedzeniu umowy na dostarczenie ciepła dla miasta. Właśnie to jest efekt tego, że skoro 

zarząd wie, że nie ma źródeł już węgla w przyszłości jak ma zrealizować umowę, to jest umowa 

handlowa. A w umowie tej jest zapisane, 4 lata jest okres wypowiedzenia, to proszę 

nieodpowiedzialność tego zarządu by była wtedy, kiedy czekaliby do samego końca i 

zostawiliby nas w 2020 roku mówiąc słuchajcie sorry ale nie ma węgla i ciepła wam nie 

dostarczymy. My w ogóle byśmy się nie przygotowali i co wtedy byś powiedział? Jak 

dostarczyć ciepło do mieszkańców? Prawda? Także te stwierdzenia są naprawdę błędne.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Ja zachęcam żebyśmy pozostali jednak razem dzisiaj w 

tej sprawie. Myślę że nie ma się tu sensu różnić. Szukajmy tego co nas łączy.”  

 

 

Głos zabrał radny Sebastian GÓRECKI, cytuję: „O podziałach tutaj mówiłem jeżeli 

chodzi o politykę to mówiłem o naszych posłach, nie o nas, bo my chcemy dla miasta dobrze. 

Tylko my musimy mieć przełożenie na swoich polityków, jakie mamy to się okaże. My 

wszyscy chcemy dobrze. Ja nie wierzę, że któryś z radnych nie chce, żeby była kopalnia, czy 

elektrownia. To co mówi Marek Cieślak, wiele kopalni ma problem energetycznego paliwa dla 

elektrowni. To nie jest żaden problem dzisiaj, bo oni mogliby mieć nawet taniej, aniżeli te 

odkrywki, bo wiemy jak elektrownie inne sobie na świecie radziły, ściągały węgiel z Chin. 

Dlatego jeżeli chodzi o podziały polityczne, to chodzi mi o naszych polityków i jakie oni 

podejmą decyzje, bo my na to wpływu nie mamy. My ten apel też powinniśmy skierować do 

zarządu, ewentualnie do właściciela elektrowni, żeby rozpoczęły się jakieś rozmowy. Bo tutaj 

jeżeli właściciel nie będzie chciał rozmawiać z właścicielami, to my możemy apelować do 

wszystkich po kolei, z wszystkich partii i nic to nie da.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Ja tylko dopowiem. Zawsze jest tak, że adresat jest ten 

tak zwany dysydent nasz, ale oczywiście zawsze takie apele otrzymują. Zgodnie z tym co Pan 

mówił, właściciel musi go otrzymać. Otrzyma wojewoda, marszałek, wójtowie, burmistrzowie 

gmin, którzy myślę, że mogą nas wesprzeć w tej sprawie. Myślę, że tutaj bez względu na pogląd 

polityczny muszą działać wspólnie. Starajmy się znaleźć rozwiązanie bo szukanie różnic 

sprawy nie rozwiąże.”  

 

 

Głos zabrał radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Miałem nadzieję, że obędzie się bez 

dyskusji, skoro została wywołana niestety, ale muszę zabrać głos. 25 lat zaniedbań możliwość 

podpisania umowy dużo wcześniej na Ościsłowo przez Rząd Platformy Obywatelskiej, nie 

została ta umowa podpisana. I teraz duże oczekiwania i budzimy się że tak powiem troszeczkę 

za późno. Nie mówię teraz kogo to jest wina, mówię, że budzimy się zdecydowanie za późno 

w momencie gdzie jest na tyle ciężka sytuacja i nie mając wiedzy, czy to Ościsłowo będzie czy 

nie. Więc prosiłbym o zachowanie, że tak powiem umiaru co do oczekiwań, bo te oczekiwania 

tak naprawdę powinniśmy mieć sami do siebie i do swoich właśnie tak jak pani przewodnicząca 

powiedziała do posłów, ale wszystkich opcji, którzy doprowadzili do takiej sytuacji. I bym 

prosił, by tu nie szufladkować i nie mówić, czy to PiS, PO czy SLD przez tyle lat miasto 

industrialne teraz wszyscy się obudzili, że takie miasto nie może być i co teraz? Na to pytanie 

próbujemy odpowiedzieć i do tego jest potrzebna tutaj jednomyślność.”          
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Przewodniczący Rady, cytuję: „Pamiętajmy, jeszcze nie jest za późno i to jest 

najważniejsze niech to nas jednoczy. Wszyscy mają jakieś zaszłości, ale nie jest za późno i to 

jest najważniejsze. Myślę, że to pytanie, o którym mówiła Pani przewodnicząca Elżbieta 

Streker-Dembińska one jest zawarte, nie jest napisane wprost, ale ono wynika z tego, bo 

mówimy o naszym znaczeniu regionu i de facto jest w tym pytaniu jak tą przyszłość naszego 

regionu się widzi.”     

 

 

Nie było więcej zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady poddał apel pod 

głosowanie.  

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 

Apel w sprawie utrzymania produkcji energii elektrycznej w regionie konińskim w oparciu 

węgiel brunatny. 

 

 

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

„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” w ramach 

Programu Erasmus+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca 

szkół (druk nr 433). 

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

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Inteligencja emocjonalna kluczem do 

sukcesu dziecka” w ramach Programu Erasmus+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – 

współpraca szkół. Bardzo proszę o przedstawienie opinii do tego materiału Przewodniczącą 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Panią Elżbietę Streker-Dembińską.”  

 

 

Głos zabrała przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta 

STREKER- DEMBIŃSKA, cytuję: „W imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

przedstawiam stanowisko naszej komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącej realizacji 

projektu „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka”. Projekt obejmuje dwa lata. 

Komisja bardzo pozytywnie odniosła się jak zwykle do wszystkich projektów, które służą 

naszym dzieciom i nauczycielom. W związku z tym radni nawet nie zadawali zbyt wielu pytań 

w tej sprawie, 10 głosami „za” Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.” 

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Zawsze cieszą nas takie projekty. Świadczy to 

o inicjatywie naszych placówek oświatowych, które chcą zapewnić szerszą możliwość 

rozwoju, wprowadzenia ciekawszych zajęć dla dzieci i młodzieży.”   

 

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 433 poddał pod głosowanie. 

 

 Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Inteligencja emocjonalna kluczem 

do sukcesu dziecka” w ramach Programu Erasmus+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – 

współpraca szkół. 

 

Uchwała Nr 412 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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6. Podjęcie uchwał w sprawie:   

a) likwidacji jednostki budżetowej „Zespół Obsługi Szkół w Koninie” (druk 

nr 446); 

b) utworzenia jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

w Koninie” oraz nadania jej statutu (druk nr 447). 
 

 

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

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Zespół Obsługi Szkół w Koninie” oraz utworzenia 

jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Koninie” oraz nadania jej 

statutu. Bardzo proszę o przedstawienie opinii do tego materiału Przewodniczącą Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu Panią Elżbietę Streker-Dembińską.”  

 

Głos zabrała przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta 

STREKER- DEMBIŃSKA, cytuję: „Opinia w odniesieniu do dwóch projektów pierwszy 

projekt dotyczący likwidacji jednostki budżetowej „Zespół Obsługi Szkół w Koninie” i druga 

jeśli chodzi o powołanie „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Koninie” jest można 

powiedzieć takim trochę zabiegiem czysto technicznym, ponieważ chodzi cały czas o ten sam 

zespół, o tych samych ludzi, o te same zadania i te same jednostki, a więc gimnazjum i liceum, 

dla których wspólnie prowadzona była obsługa ekonomiczno - administracyjna. Najprostszym 

- jak na komisji Pani kierownik Urszula Miłosz-Michalkiewicz nas poinformowała - zabiegiem 

było przejście przez procedurę likwidacji i powołania nowego zespołu nadając mu statut.  

W związku z tym komisja pierwszy projekt dotyczący likwidacji zespołu zaopiniowała 

pozytywnie, również i drugi projekt zaopiniowano pozytywnie 10 głosami „za”.”        

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Tak jak Pani przewodnicząca powiedziała są to uchwały 

techniczne.”  

  

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekty uchwał oznaczone 

numerami druków 446 i 447 poddał pod głosowanie. 

 

DRUK Nr  446 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Zespół Obsługi Szkół w Koninie”. 

 

Uchwała Nr 413 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

DRUK Nr  447 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

w Koninie” oraz nadania jej statutu. 

 

Uchwała Nr 414 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 



16 

 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2015/2016. 

 
Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy informacji 

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. Materiał informacyjny, 

obszerny podsumowujący miniony rok szkolny. Mogli Państwo się z nim zapoznać, dyskusja 

odbyła się na komisji. Dokument rzetelnie przygotowany, jest tam syntetyczne zestawienie tego 

co się robi, można wyciągać wnioski z wyników naszych uczniów, bo to jest taki miernik jak 

radzą sobie nasze szkoły na poszczególnych szczeblach podstawowym, gimnazjalnym i 

ponadgimnazjalnym.”    

 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Powiem, że tą 

informacją zainteresowani są nie tylko samorządowcy, pracownicy wydziału oświaty, ale 

również nauczyciele. Nauczyciele pytają, proszą o to by przesłać im plik zwierający właśnie te 

dane, te wnioski. Chętnie z tego nauczyciele pracujący szczególnie w szkołach 

ponadgimnazjalnych, ale nie tylko, chętnie do tych danych zaglądają i porównują się, bo to jest 

też taki element rywalizacji, zdrowej rywalizacji. Myślę, że to dobrze, że tak się dzieje.”  

 

 

Przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Konina przyjęła do wiadomości 

przedłożoną informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.  

 

 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 302 Rady Miasta Konina z 

dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadających na realizację zadań w mieście Koninie w 2016 roku (druk 

nr 437). 

 
 

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

zmieniającej Uchwałę Nr 302 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie 

określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadających na realizację zadań w mieście Koninie w 2016 roku druk nr 437. Proszę 

przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesława Wanjasa o przedstawienie 

wypracowanej na komisji opinii.”  

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „W dniu 24 listopada 2016 roku na wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji 

Kultury i Sportu, Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisji Praworządności 

rozpatrywany był projekt mówiący o zmianie uchwały 302 Rady Miasta Konina z dnia 30 

marca 2016 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt 

uchwały zaopiniowała pozytywnie 11 głosami „za”. 

Chcę powiedzieć parę słów na ten temat, żebyśmy więcej wiedzieli dlaczego są takie 

robione ruchy finansowe. Dotyczy to między innymi tego, że jedna z osób, która wystąpiła z 

wnioskiem o zlikwidowanie barier architektonicznych z różnych względów zrezygnowała z 

tego. Czyli kwota 8 tys. zł gdybyśmy jej nie przesunęli trzeba byłoby ją odprowadzić z 

powrotem. 
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Druga część tych zmian dotyczy osób, które na skutek złego stanu zdrowia w ostatniej 

chwili zrezygnowały z turnusów rehabilitacyjnych. Także są zwroty ze szkoleń powiatowego 

urzędu pracy. Ale ponieważ są większe potrzeby i zgłaszają się z potrzebami ludzie w innych 

przykładach to dziękujemy MOPRowi za to, że czujnie powiedzmy trzyma rękę bacznie nad 

tych pieniążkach i przenosi je właśnie po to, żeby jak w najlepszy sposób je wykorzystać. 

I dlatego jeszcze raz, tak jak zawsze czynię, dziękuję Pani dyrektor i całej załodze MOPRu za 

takie działania.   

Oprócz tego jeszcze Panie przewodniczący póki jestem jeszcze przy głosie chciałbym 

jeszcze raz zwrócić się do Szanownych Państwa Radnych z apelem takim i przeczytać 

zaproszenie, które zostało skierowane do nas wszystkich ze Stowarzyszenia na rzecz osób z 

autyzmem Gepetto oraz przez MOPR. Jest to międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych. 

Odbędzie się ta impreza 2.12.2016 roku o godzinie 10.00 w Hali Rondo MOSiR w Koninie. 

Jest to impreza integracyjna realizowana w ramach projektu „Zmysłowy Świat” . Patronatem 

honorowym tą imprezę objął Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki oraz Dyrektor 

wielkopolskiego PFRONu Anna Skupień. Ci z Państwa, którzy co roku chodzą, a są tu wśród 

nas, którzy co roku biorą udział wiedzą, że jest wspaniała zabawa, gdzie wspaniale można dać 

i przeżyć chwile radości z tymi ludźmi, którzy cieszą się ze spotkania, ze wspólnej zabawy. Nie 

możemy sobie wyobrazić ile szczęścia i radości jest w oczach tych ludzi. Także bardzo 

serdecznie Państwa zapraszam.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję za przybliżenie Państwu radnym tej 

koniecznej zmiany w wydatkach PFRONu. My do tej uchwały wracamy jak tylko mamy 

przesunięcia wniosku, bo to chodzi o to, żeby wydać środki, które są w dyspozycji MOPRu. 

Nawet jeśli pojawiają się w ostatniej chwili, nawet jeśli jest to sesja budżetowa, idziemy do 

przodu, żeby dać szansę tym wszystkim, którzy wnioskują skuteczne aplikacje o środki 

finansowe.”  

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 437 poddał pod głosowanie. 

 

   Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w mieście Koninie w 2016 roku. 

  

Uchwała Nr 415 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego 

na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu 

pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej – Błonia 

ulica Grunwaldzka w Koninie” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie (druk nr 440). 

 

10. Podjęcie uchwał zmieniających Uchwały Rady Miasta Konina z dnia 27 

stycznia 2016 roku: 

a. Nr 256 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 ul. Brzozowej os. 
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Wilków w Koninie do Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie (druk nr 441). 

b. Nr 257 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na 

finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie 

wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji 

sanitarnej w ul. Topolowej w Koninie do Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie 

(druk nr 442). 

 

 
Przewodniczący Rady, cytuję: „Teraz proponuję omówić trzy projekty uchwał jeden 

z punktu 9 oraz dwa z punktu 10. Pierwszy dotyczy podjęcia uchwały w sprawie wniesienia 

wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu 

pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej – Błonia ulica Grunwaldzka 

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

druk nr 440. Dwa kolejne to właśnie w punkcie 10 znajdujące się to: podjęcie uchwał 

zmieniających Uchwały Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku: Nr 256 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 ul. Brzozowej os. Wilków w Koninie do Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie druk nr 441, oraz Nr 257 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

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

w ul. Topolowej w Koninie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

z siedzibą w Koninie druk nr 442. Bardzo proszę Pana przewodniczącego Tadeusza 

Wodyńskiego o przedstawienie opinii do wszystkich projektów uchwał.” 

 
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekty uchwał, które przed chwilą wymieniał Pan przewodniczący były rozpatrywane na 

wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury. Radni po zapoznaniu się 

z treścią projektów uchwał nie zgłosili żadnych uwag. Projekt oznaczony nr 440 został 

zaopiniowany pozytywnie 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”. Druk 441 został 

zaopiniowany 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” i druk 442 też pozytywnie został 

zaopiniowany 11 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących”.  

 

 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. Powiedział, 

cytuję: „Wrócimy troszeczkę pamięcią do WPI tam jest ogrom zadań, które PWiK planuje 

realizować na przestrzeni lat. Podziękowania dla prezesa, który kreatywnie stara się pozyskać 

zawsze wsparcie finansowe dla tej inwestycji dzięki czemu rzeczywiście unikamy niezbędnych 

dużych wkładów finansowych co przed laty nie było tak oczywiste i możliwe. Za to jeszcze raz 

prezesowi dziękujemy.”   

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekty uchwał oznaczone 

numerami druków 440, 441 i 442 poddał pod głosowanie. 
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DRUK Nr 440 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej – Błonia 

ulica Grunwaldzka w Koninie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z 

siedzibą w Koninie. 

 

Uchwała Nr 416 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

DRUK Nr  441 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę  

zmieniającą Uchwałę Nr 256 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznie 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 ul. Brzozowej os. Wilków w Koninie do Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie. 

 

Uchwała Nr 417 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

DRUK Nr  442 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

zmieniającą Uchwałę Nr 257 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznie 2016 roku w sprawie 

wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 

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

w Koninie. 

  
Uchwała Nr 418 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 281 Rady Miasta Konina 

z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na 

finansowanie budowy lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą 

techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie do Miejskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie (druk nr 

436). 

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

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 281 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2016 roku 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie budowy lokali mieszkalnych w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą 

techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie do Miejskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie druk nr 436. Proszę przewodniczącego 

Komisji Finansów Tadeusza Wojdyńskiego o przedstawienie opinii.” 
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Głos zabrał Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekt był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów i Infrastruktury. Do 

projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Projekt zaopiniowano 14 głosami „za” przy jednym 

głosie „wstrzymującym się”.”  

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

 
 

Głos zabrał radny Marek WASZKOWIAK, cytuję: „Ja mam jedno pytanie, jak idzie 

sprzedaż mieszkań w dotychczasowych blokach? Czy jest postęp, czy jest jakieś zaburzenie na 

rynku?”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Poprosimy prezesa do mikrofonu jak to wygląda na 

ulicy Wodnej. Rzeczywiście myślę dobrą praktyką przed laty było to, że te wkłady nasze były 

wkładami niepieniężnymi, myślę, że te wkłady w postaci działek były dobrym rozwiązaniem i 

chciałbym żebyśmy do tej tradycji jednak wracali. To jest dobre rozwiązanie, myślę 

akceptowalne. Wtedy to prężnie to działało. Myślę, że ta forma byłaby bardziej akceptowana.”       

 

 

Głos zabrał prezes MTBS Marek LIBERTOWSKI, cytuję: „Chciałbym powiedzieć, że 

jeśli tutaj odpowiadając na pytania Pana radnego to Wodna 39 jest działaniem Miejskiego TBS-

u deweloperskim i tam przypomnę wybudowaliśmy 52 mieszkania na dzień dzisiejszy, 

10 mieszkań pozostało do sprzedania. Natomiast budynek Wodna 37 jest to budynek 

wznoszony z działania tzw. Banku Gospodarstwa Krajowego wspomożenia zwrotnego gdzie 

wszystkie mieszkania będą tylko i wyłącznie na najem. I tutaj nie będzie żadnej sprzedaży 

mieszkań, stąd udział gminy w tej partycypacji tak jak stanowi przepis prawa i Państwo tutaj 

wnosicie 25% wartości, 25% wnosi TBS i 48% wnosi Bank Gospodarstwa Krajowego w 

Warszawie. Ale to są mieszkania na najem, one nie mają nic wspólnego ze sprzedażą.”        

 

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Myślę, że tutaj prezes wyjaśnił dwie rzeczy, o to co 

pytał Pan Marek Waszkowiak, drugą taką, że po latach, kiedy nie mieliśmy aktywnej ustawy 

o wspieraniu budownictwa czynszowego na wynajem, o czym powiedział prezes w drugiej 

części swojej wypowiedzi, ona wróciła, ale widać, że ze zmianą. Rzeczywiście nasz wkład musi 

być na poziomie 25%.”   

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Pytanie mam do Pana prezesa. Mówi pan 

o mieszkaniach na najem. Chciałem zapytać jakie jest zainteresowanie tego typu 

budownictwem?”  

 

 

Głos zabrał prezes MTBS Marek LIBERTOWSKI, cytuję: „Szanowni Państwo ja może 

przypomnę bo jak tutaj pan przewodniczący wspomniał 30 czerwca 2009 roku Sejm ustawą 

zlikwidował Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Na tamten moment lista osób, złożonych 

wniosków niezałatwionych przekraczała 600 podań. Po weryfikacji, czyli kiedy weszła nowa 

ustawa 15 października 2015 roku i dokonaliśmy weryfikacji pozostało około 280 wniosków 

do załatwienia. Na dzień dzisiejszy w momencie kiedy uruchomiła się ta procedura naboru 

i budowy tym systemem mieszkania na najem, mamy około 320 wniosków do załatwienia. 
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A na Wodnej 37 dzięki również Państwa pomocy, Pana prezydenta budujemy w tej chwili 

24 mieszkania na najem.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Pan prezes potwierdził, że powróciło zainteresowanie 

mieszkańców tych na najem. Można powiedzieć, że ta ustawa w nowej formule, ale się 

pojawiła.”  

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Być może taką równie 

istotną informacją dla wszystkich Państwa będzie to, iż między tym typem mieszkań 

budowanych, o których mówił pan prezes Liebertowski w naszym mieście pojawia się kolejna 

możliwość dzięki programowi Mieszkanie+. Jak Państwo wiecie jako Miasto zostaliśmy 

zakwalifikowani do programu pilotażowego w ramach tego programu rządowego i jest szansa, 

że wybudujemy 115 mieszkań z jeszcze innym podziałem. Mieszkań, które najogólniej rzecz 

ujmując w części będą tylko na wynajem o obniżonym czynszu, a druga część o czynszu 

podwyższonym z opcją wykupu tych mieszkań. Więc to jest coś, co będzie w segmencie, który 

dzisiaj jest do zagospodarowania między tym co nam oferuje MTBS, a między mieszkaniami 

komunalnymi i mieszkaniami socjalnymi. Po podpisaniu tego listu intencyjnego czekałem 

niecierpliwie czy będzie jakieś potwierdzenie realności tego zadania. Wysoka Rado informuję 

że zostałem zaproszony do Pana premiera Morawieckiego, żeby już mówić o konkretach 

związanych z tym zadaniem. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość dla nas wszystkich.”  

 

 

Głos zabrał radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Chciałem tylko dopytać Pana 

prezydenta czy już dostaliśmy opiekuna, anioła stróża odnośnie tego projektu Mieszkanie +?” 

 

 

Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Sądzę że na tym spotkaniu zapadną 

tego typu decyzje. Bo będą podane wszystkie szczegóły wszystkim tym, którzy podejmą w 

pierwszej kolejności tą realizację. Nasza nieruchomość dostała najwyższą ocenę.”  

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 436 poddał pod głosowanie. 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 281 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2016 roku 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie budowy lokali mieszkalnych 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą 

techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie do Miejskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie. 

 

 

Uchwała Nr 419 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

12. Podjęcie uchwał w sprawie: :   

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok (druk nr 454),  

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina 

na lata 2016 – 2019 (druk nr 455). 
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Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia uchwał 

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok druk nr 454 oraz zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016 – 2019 druk nr 455. Opinię do projektów 

uchwał przedstawi przewodniczący Komisji Finansów Pan Tadeusz Wojdyński.” 

 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie miasta i zmian w WPF były rozpatrywane na 

wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury. Do projektów nie zgłoszono 

uwag. Projekty były zaopiniowane przez Komisję Finansów 6 głosami „za” przy 2 głosach 

„przeciwnych” i druk 455 dotyczący WPF podobnie 6 głosami „za” przy 2 głosach 

„przeciwnych”.”   

 

 

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

Autopoprawkę Prezydenta Miasta Konina do druku nr 454 - zmiany w budżecie miasta Konina 

na 2016 rok: Budżet gminy 

1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł w dz.801 – Oświata i wychowanie –z tytułu 

opłat za obiady (zwiększona liczba uczniów korzystających ze stołówki – Szkoła Podstawowa 

nr 4).  

2.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę  327.028 zł, w tym: 

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o  177.365 zł - wypłata odszkodowań za przejęte grunty 

pod zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską 

w Koninie” - zadanie przesunięto do części powiatowej do dz.600 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 130.356  zł, w tym: 

  *wydatki bieżące jednostek oświatowych 108.206 zł 

  *dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty  22.150 zł 

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 12.807 zł – wydatki bieżące 

-dz.926 – Kultura fizyczna o 6.500 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia 

wielofunkcyjnego do pielęgnacji terenów zielonych”. 

3.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 179.663 zł, w tym: 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o  154.443 zł, w tym: 

  *wydatki bieżące jednostek oświatowych 149.943 zł (w tym wynagrodzenia osobowe i 

pochodne od wynagrodzeń  115.933 zł) 

  *wydatki inwestycyjne o 4.500 zł na zadaniu pn. "Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej 

     nr 3 w Koninie” 

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 18.720 zł – wydatki bieżące 

-dz.926 – Kultura fizyczna o 6.500 zł zadanie inwestycyjne pn: „Sportowy Konin 2 - 

Elektroniczna tablica wyników na stadionie im. Mariana Paska w Starym Koninie przy 

 ul. Dmowskiego (KBO)”. 

Budżet powiatu 

1.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.440 zł, w tym: 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 3.270 zł – wydatki bieżące I Liceum 

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o  2.170 zł – wydatki bieżące I Liceum. 

2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę  182.805 zł, w tym: 

-dz.600 – Transport i łączność o  177.365 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa 

skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” (wypłata odszkodowań za 

przejęte grunty) – zadanie przesunięto z części gminnej z dz.700  

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.670 zł – wydatki bieżące I Liceum 

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 770 zł – wydatki bieżące I Liceum. 

Ponadto zmianie ulegają stany wyjściowe zawarte w projekcie uchwały w związku ze 

zmianami dokonanymi Zarządzeniem nr 164/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 

listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016. 
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Zmiana dokonana na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego w zakresie 

zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, w tym: w części dotyczącej zadań gminy zwiększa 

się plan dochodów i wydatków o kwotę  520.126,50 zł, w części dotyczącej zadań powiatu 

zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 24.000 zł. 

 Autopoprawka Prezydenta Miasta Konina do druku nr 455 - zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019: Dodaje się przedsięwzięcie pn. 

„Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – ul. Grunwaldzka, Starówka”. Wydatki bieżące. 

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2017. Łączne 

nakłady finansowe 3.100,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku 3.100,00 zł. Limit zobowiązań 

3.100,00 zł. 

 Na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską 

w Koninie” (wydatki majątkowe) zwiększa się  

- łączne nakłady finansowe o kwotę 2.149.412,20 zł do kwoty 56.409.220,07 zł 

- limit wydatków w roku 2016 o kwotę 177.365,00 zł do kwoty 258.742,00 zł 

- limit zobowiązań o kwotę 177.365,00 zł do kwoty 54.227.909,37 zł.” 

 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektami uchwał.  

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Wracam do tego o czym mówiłem już na 

Komisji Infrastruktury. Otóż z dużym zaskoczeniem i niestety też ze smutkiem muszę 

powiedzieć przyjąłem informację o planie zmniejszenia wydatków na kwotę 250 tys. zł na 

zadaniu inwestycyjnym Program wspierania przedsiębiorczości w Koninie, wniesienie wkładu 

do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Albowiem wiemy czego rzecz dotyczy, a 

jeśli nie wiemy, to przypomnę. Rzecz dotyczy wsparcia lokalnego funduszu pożyczkowego 

JEREMIE. Jest to nasz wkład własny do tego, by Agencja Rozwoju Regionalnego mogła 

pozyskiwać dalsze jeszcze większe środki na to, by właśnie nie rozdawać pieniędzy tak jak to 

nieraz się dzieje i nieraz takie zarzuty się pojawiają, że rozdaje się pieniądze tym, którzy są np. 

bezrobotni. Oni po dwóch latach zamykają działalność i skuteczność programów waha się koło 

40-50%. Tylko my mieliśmy włożyć te pieniądze i taką obietnicę złożyliśmy prezesowi agencji, 

mieliśmy włożyć te pieniądze po to, żeby one pracowały. Pracowały to znaczy żeby lokalni 

przedsiębiorcy głównie mikro ale też średni przedsiębiorcy mogli pożyczać najtaniej pieniądze 

na rynku dzięki naszemu wsparciu. Taniej znaczniej niż to jest w bankach. W ciągu ostatnich 

kilku lat i oczywiście tu zaraz pojawi się kontrargument, że nie tylko na terenie miasta, ale 

również na terenie powiatu, które sąsiadują z nami, Agencja Rozwoju Regionalnego udziela 

tych pożyczek. Powiem Państwu tylko, że dla miasta Konina i powiatu konińskiego, bo ja 

rozumiem, że trudno tutaj rozdzielić te dwa blisko siebie funkcjonujące organizmy, w ciągu 

ostatnich tych kilku lat z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego i inicjatyw JEREMIE, JEREMIE 

II, III i IV i mikropożyczek udzielono łącznie 204 pożyczek na kwotę 16.737.000 zł. Co to 

oznacza? Oznacza to, że te pieniądze przeznaczamy na rozwój.  

I my dzisiaj toczyliśmy dyskusję o tym, co za chwilę może się wydarzyć na lokalnym 

rynku pracy. Tymczasem za chwilę mamy podjąć decyzję o tym, żeby to zadanie, którym jest 

aktywizacja lokalnego rynku pracy, która nam przecież ustawa o samorządzie w tym przypadku 

powiatowym wyznacza, żeby te pieniądze zabrać z tego Lokalnego Funduszu Pożyczkowego. 

I ja naprawdę rozumiem argumenty, że te pożyczki też są udzielane i mogą je brać 

przedsiębiorcy z powiatu kolskiego, słupeckiego i tureckiego, a wkładami do lokalnego czy 

ARR może się pochwalić jedynie Kleczew, Ślesin, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Stare Miasto 

i miasto Turek, a pozostali z tego korzystają i jest oczywiście argument. Natomiast ja Panie 

prezydencie chciałem zapytać, czy Pan prezydent ma inne tak dobre narzędzia jak lokalny 

fundusz JEREMIE, czy my jako miasto, jako samorząd, który rzeczywiście realnych narzędzi 

do wspierania lokalnego rynku pracy nie ma wiele, bo nie mamy po prostu, czy my 

rzeczywiście możemy pozbywać się takiego narzędzia jakie mamy tutaj? Czy my rzeczywiście 
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prowadziliśmy, jeśli mam zastrzeżenia, to czy prowadził Pan prezydent negocjacje, rozmowy 

z Agencją Rozwoju Regionalnego po to, by te warunki może udzielania tych pożyczek były 

inne? By może one rzeczywiście były dedykowane bardziej dla mieszkańców Konina? 

Przyznam szczerze, że jestem zasmucony tą informacją.”  

 

 

Głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Ze smutkiem stwierdzam, że muszę 

się zgodzić z radnym Witoldem Nowakiem i dodać jeszcze swoje 2 grosze. Bo głosowanie za 

uchwałą dotyczącą WPI jakby podwójnie godzi w przedsiębiorczość w naszym regionie. 

Mianowicie o czym mowa. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Infrastruktury wspólnie 

zrobiliśmy przegląd terenów inwestycyjnych i jak wszyscy widzieli, obecnie może już teraz 

jest trochę lepiej, ale dwa trzy tygodnie temu duża część terenów inwestycyjnych mówiąc 

wprost była pod wodą. Wspólnie z radnymi myślę, że jednogłośnie stwierdziliśmy, że 

priorytetem inwestycyjnym na najbliższe lata jest dokończenie terenów inwestycyjnych za 

czym idzie oczywiście budowa melioracji w tym terenie, żeby po prostu można było 

rzeczywiście zacząć tam budowy. Bo obecnie jest sytuacja, w której część terenów jest pod 

wodą we wszystkich studzienkach telekomunikacyjnych jest ponad 1 metr wody. Ja nie 

wyobrażam sobie, żeby ani w przyszłym, ani nawet za dwa lata cokolwiek tam w tym miejscy 

powstało. I teraz mamy w WPF taki zapis, że Miasto planuje przebudowę rowu melioracyjnego 

na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzylesiu do ulicy Przemysłowej wraz 

z likwidacją i przebudową przepustu. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe 

90 tys. zł, limit wydatków w roku 2017 roku 90 tys. zł. Czyli jasno to pokazuje, że w 2017 roku 

za 90 tys. zł powstanie wyłącznie dokumentacja projektowa i na nic więcej w 2017 nie możemy 

liczyć. Także ta perspektywa użyteczności terenów inwestycyjnych przesuwa się nie tylko w 

związku z oddaniem do użytku ulicy Brunatnej, ale również ze względu na to, że te tereny 

również w przyszłości mogą być pod wodą i nie będą atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów.  

Także niestety muszę zagłosować przeciw tej uchwale, bo wydaje mi się, że jest tutaj 

pewna krótkowzroczność. Jeśli już mówimy i WPF to powinniśmy planować te wydatki z 

wyprzedzeniem i zdecydowanie w kontekście tego, żeby tę inwestycję również zakończyć.”  

 

 

Głos zabrał radny Marek WASZKOWIAK, cytuję: „Ja bym chciał odnieść się do tego 

o czym mówił Witek Nowak. Proszę Państwa nie byłem zwolennikiem przekazywania 250 tys. 

zł do Agencji. Decyzja miała charakter polityczny i dzisiejsza decyzja, że nie dajemy, też ma 

charakter polityczny. Kupowanie udziałów w spółce akcyjnej jaką jest Agencja jest bez sensu 

skoro Marszałek ma ponad 70%. Moje nastawienie do całej sprawy wynika z tego, że jak byłem 

członkiem zgromadzenia wspólników i wspólnie z Panem prezydentem Pałaszem walczyliśmy 

o inne stosunki między głównym udziałowcem, a udziałowcami lokalnymi, jak Państwo wiecie, 

marszałek podjął decyzję, że w latach 2008 lub w 2009, Agencja przestała być instytucją 

płatniczą. To co dzisiaj mówisz Witku o JEREMIE, to są elementy instytucji płatniczej i brakuje 

na udział własny. W moim przekonaniu nie mam zdania, czy dawać tam pieniądze czy nie, 

natomiast uważam, że jest tam potrzebna rozmowa między prezydentem miasta Konina 

a Panem marszałkiem co do kształtu i sposobu działania Agencji. Jeżeli my mamy dać 

pieniądze, a Agencja realizuje cele wyznaczone przez marszałka sorry Winnetou. Nie może być 

tak, że proszę mi powiedzieć, jaki ma głos prezydent Konina w głosowaniu na zgromadzeniu 

wspólników? Czy podniesie rękę, czy też nie, nie ma większego znaczenia. A nie ma 

wyznaczonego programu co robimy wspólnie.  

Co do JEREMIE, każda instytucja, my możemy założyć spółkę, jeżeli będziemy mieli 

kapitał, może wystartować w przetargu na JEREMIE. To może prezydent Konina powie: 

dołożę komuś kto wystartuje w przetargu 250 tys. zł. Startujcie w przetargu do Banku 

Gospodarstwa Krajowego na udział w JEREMIE. Potrzebna jest rozmowa i wyznaczenie po co 

to robimy. Polityka dysponowania środkami publicznymi w sposób niefrasobliwy mi się 

generalnie nie podoba.” 



25 

 

Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Ja tutaj chciałem odnieść się do 

słów, które powiedział Pan radny Kotlarski gdyż rzeczywiście jest to istotna rzecz, że to co 

zostało zrobione, a właściwie nie zrobione na terenach inwestycyjnych, zostało w tej chwili 

wykonane. I to rzeczywiście powinno być priorytetowe zadanie, które od przyszłego roku 

winno być niejako uzupełnione. Przy czym, aby wykonać tam te czynności związane z tym 

odwodnieniem, trzeba w pierwszej kolejności zrobić projekt. I tak jak Pan radny powiedział, 

rzeczywiście tam jest przewidziane 90 tys. zł, przy czym tych 90 tys. zł jak na razie w budżecie 

nie ma, ale zostało to zauważone i zgłoszone na komisji, na której Pan radny był, ale wyszedł 

akurat w tym momencie. Dlatego też informuję, że zostało to uzupełnione i 90 tys. zł mam 

nadzieję, że Pan prezydent pochyli się nad tym i rzeczywiście zapisze w budżecie.  

Natomiast rozmawiając jako przewodniczący komisji z prezydentem w sprawie właśnie 

tychże terenów inwestycyjnych, mamy zapewnienie, że pieniądze na to muszą w przyszłym 

roku się znaleźć i mam nadzieję, że takowe pojawią się z rozliczenia roku, czyli biorąc pod 

uwagę to, że będzie na samym początku roku czas na to, żeby zrobić projekt po rozliczeniu 

roku, to będzie ten czas gdzie wprowadzimy te pieniądze do budżetu bo w inny sposób tego po 

prostu w tej chwili nie można zrobić.  

Ja zgodzę się z tym, że można było to zrobić przed, tyle tylko, że w tym momencie nie 

można było tego potraktować jako koszt kwalifikowany. Dlatego warto było sięgnąć po te 

pieniądze, żeby te tereny inwestycyjne uruchomić, a w tej chwili uruchamiamy to zadanie, które 

wydawałoby się, że rzeczywiście powinno być zrobione na początku.”  

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Odnośnie do sprawy 

związanej z decyzją dotyczącą Agencji Rozwoju Regionalnego i tego co proponujemy 

Państwu, Wysokiej Radzie powiem, że w pełni podzielam zdanie, które wyraził radny Pan 

Marek Waszkowiak i nie jest to sąsiedzkie kumoterstwo. Po prostu z taką materią mamy do 

czynienia, bowiem jeżeli mamy środki budżetowe angażować, to powinniśmy mieć odpowiedź 

jasną. Albo w układzie właścicielskim mamy istotne wpływy, albo też w istotny sposób 

korzystamy z tego, co jest wkładem naszym do budżetu Agencji. A jeżeli spojrzymy na 

zestawienie, którego nie będą już tutaj prezentował, żeby już niepotrzebnie nie patować 

Wysokiej Rady tym co jest w moim głębokim przekonaniu nieprawidłowe, bowiem jeżeli 

kilkadziesiąt podmiotów ma zerowy wkład do funduszu Agencji, a jest jednocześnie 

beneficjentem 450 tys. czy więcej, to uważam, że powinno nam nakazywać jednak 

zastanowienie się, czy dalsze dofinansowywanie w ten sposób Agencji ma swoje uzasadnienie. 

Ja wielokrotnie rozmawiałem z Panem prezesem Gubańskim i jesteśmy umówieni na kolejne 

rozmowy, ale wiem czego one będą dotyczyć. One po prostu dotyczyłyby tego, kiedy zostaną 

przekazane pieniądze.  

Jest być może dobre rozwiązanie, Agencja działa na naszym lokalnym obszarze, może 

niech pan marszałek przekaże Miastu kontrolę nad Agencją, niech przekaże udziały, a my 

będziemy tym wtedy dobrze czy równie dobrze gospodarować i wtedy będziemy mieli pełen 

tytuł do tego, żeby poszczególne projekty, które będą przez Agencję realizowane, żeby były 

wspierane także z funduszu naszego budżetu naszego miasta.  

Więc powtórzę te argumenty. Te 250 czy 500 tys. zł łącznie w ogóle nie daje nam 

żadnego wpływu na decyzje jakie będą podejmowane, jakie projekty będą realizowane i w jaki 

sposób będą realizowane. I tu mamy przykłady tej sytuacji. Stąd być może decyzja, którą dziś 

podejmie Wysoka Rada będzie otwarciem do rozmowy również z Panem marszałkiem na ten 

temat, co można zrobić w przyszłości, żeby dla nas któryś z tych walorów zaczął przejawiać 

się w sposób prawidłowy. Ja bym wolał osobiście jeśli i tu sadzę, że Pan radny Witold Nowak 

się ze mną zgodzi, żebyśmy mieli większy wpływ na to jako współudziałowiec w tym 

podmiocie.  
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A teraz jeśli, wracam do terenów inwestycyjnych chciałbym wyprowadzić z błędu Pana 

radnego Michała Kotlarskiego i mam nadzieję, że po tym wyjaśnieniu zmieni zdanie co do 

głosowania, bowiem projekt dotyczący terenów inwestycyjnych on został w całości 

zrealizowany. To co dzisiaj jest tym mankamentem niewątpliwie, nie było wcześniej objęte 

projektem i musimy to po prostu dodatkowo wykonać, bowiem dziś już wiemy, że jeżeli mamy 

obszar objęty kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, a obok jest równie rozległy obszar 

nieobjęty taką infrastrukturą to to przenikanie będzie i my tego nie unikniemy, bo one jest i 

powierzchniowe i także jeśli chodzi o wody podziemne.  

Dlatego nasza propozycja jest następująca i podkreślam, że podchodzę do tego z pełną 

determinacją. W tej chwili wydzielamy 90 tys. zł na to, żeby opracować dokumentację, 

postaramy się, żeby to było jak najszybciej w przyszłym roku zakończona praca i żeby 

natychmiast po podziale nadwyżki operacyjnej wygenerować i jako priorytet potraktować 

środki na wykonanie tego zadania, które będzie po opracowaniu projektu skosztorysowane. 

Dzisiaj mamy szacunki, że to będzie od 800 do 1 mln zł. Mam nadzieję, że w takiej kwocie to 

się zamknie, ale chciałbym Panie radny zapewnić, że jeśli wydamy pieniądze na projekt, to 

musimy to – przepraszam za słowo „musimy”, ale musimy to zrobić, także dlatego, że ta dzisiaj 

występująca dysfunkcja na terenach inwestycyjnych ona tylko w ten sposób może być 

zlikwidowana. Dziękuję bardzo.”           

                      

 Więcej zgłoszeń do dyskusji nie było. Przewodniczący rady projekty uchwał oznaczone 

numerami druków 454 i 455 poddał pod głosowanie. 

 

DRUK Nr  454 

 

Wynikiem głosowania: 16 radnych „za”, 2 „przeciw” i 2 wstrzymujących się” – Rada Miasta 

Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok. 

 

Uchwała Nr 420 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

DRUK Nr  455 

 

Wynikiem głosowania: 16 radnych „za”, 2 „przeciw” i 2 wstrzymujących się” – Rada Miasta 

Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina 

na lata 2016-2019. 

 

Uchwała Nr 421 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta 

Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2017 rok (druk nr 434). 

 

 
Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE poinformował, że kolejny punkt porządku 

obrad to podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Poprosił o przedstawienie 

opinii do projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Wiesława Wanjasa.  
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Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS powiedział, 

cytuję: „W dniu 24.11.2016 r. spotkały się trzy komisje, na wspólnym posiedzeniu i omawiały 

projekt w druku nr 434 dotyczący Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 

Pan Kierownik COP i pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych i organizacji 

pozarządowych Bartosz Jędrzejczak przedstawił i omówił nam projekt uchwały. Następnie po 

dość długiej dyskusji Komisja Rodzina i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała 

pozytywnie 10 głosami „za”.” 

 

 

 Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE otworzył dyskusję i powiedział: „Myślę, że 

warto na wstępie powiedzieć, że ten program jest co roku udoskonalony, zawsze przyjmujemy 

go na koniec roku bieżącego, poprzedzający rok następny, myślę, że wiele miast w Polsce 

zazdrości nam współpracy z organizacjami pozarządowymi, a baza jaką mogą dysponować jest 

uważana za jedną z najlepszych przykładów wspierania III sektora czyli ngo-sów w całym 

kraju. Możemy służyć za wzór dla innych, ale jak to widać w projekcie uchwały, nigdy nie jest 

tak dobrze, że nie mogłoby być jeszcze lepiej, stąd w tym wariancie ten program jest 

udoskonalany, tak żeby ułatwić aplikowanie rzeczywiście ngo-som o środki finansowania 

swojej działalności właśnie poza programami, które ogłasza Miasto.” 

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Zwracam się do Pana Bartosza. Bardzo 

dziękujemy za ten nowy program, najbardziej oczywiście cieszy to, o czym dwa lata temu 

wspominałem z tego miejsca, że pojawia się fundusz wkładów własnych. To niezwykle ważne 

o czym mówiłem już na komisji, szczególnie w kontekście projektów, które każdego dnia 

można powiedzieć, pojawiają się ogłoszenia dotyczące projektów także dla organizacji 

pozarządowych co bardzo cieszy. Niewiele organizacji pozarządowych stać na wkłady własne, 

i bardzo cieszę się, że będziemy mieli wreszcie fundusz wkładów własnych taki, który pozwoli 

niektórym organizacjom, myślę, że głównie małym, tak mi się wydaje przynajmniej, ale 

przecież nie zamykamy tego funduszu na nikogo, by starać się o pozyskanie większych 

pieniędzy. I to co zawsze mówię, każdy projekt nawet na 20.000 zł i wszystkie inne, można 

sobie je wyobrazić pomnażając tę kwotę, pracują w tym regionie i pracują w tym mieście i 

przynoszą także wymierne korzyści dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w tym 

mieście, znowu do tego wracam. To są drukowane plakaty, to są wykonywane usługi itd. Różne 

rzeczy się tutaj dzieją, to są zatrudniani ludzie do projektów, którzy realizują usługi w tych 

projektach. To są ogromne możliwości i niezwykle potrzebne rzeczy. Dziękuję bardzo za to.  

Chciałbym jednak wrócić do tego, o czym mówiłem, że wydaje mi się w moim 

przekonaniu, że powinniśmy pomyśleć nad tym, czy ten fundusz własny powinien mieć jakiś 

regulamin i jaki powinien on być. Myślę też o tym w kontekście tego, że zdarzyć się może taka 

sytuacja, o której też mówiliśmy na komisji, że fundusz wkładów własnych może być 

chociażby, nie wiem jak to będzie ogłaszane, nie wiem jak to będzie prowadzone, ale mam 

nadzieję, że jak najbardziej transparentnie i rzeczywiście wszyscy będą mogli w odpowiednim 

momencie złożyć te wnioski, ale żeby nie było też takich sytuacji, że będzie preferowana duża 

organizacja, która może na przykład złożyć jedna organizacja trzy wnioski w trzech dużych 

projektach i zarezerwować ogromną część tego funduszu wkładu własnego. Warto, żebyśmy to 

konsultowali. Nie wiem jakie jest rozwiązanie, ale warto to przekonsultować z organizacjami 

pozarządowymi małymi i dużymi, i rzeczywiście pomyśleć nad tym regulaminem.” 

 

  

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Uwaga słuszna, ale myślę, że jest 

to oczywista rzecz, że w sytuacji kiedy będziemy przewidywali wsparcie w formie wkładu 

własnego, regulamin do tego musi powstać. To jest oczywista oczywistość, ale dzisiaj 
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zapisujemy, że taki będzie, a oczywiście przepisy wykonawcze to jest temat na przyszłość. 

Myślę, że ci, którzy będą odpowiedzialni za realizację, zadbają o to, żeby ten regulamin był 

transparentny.” 

 

 

Więcej zgłoszeń do dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania. 

 

W jednomyślnym głosowaniu: 21 głosami „za” Rada podjęła uchwałę w sprawie 

Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2017 rok. 

 

 

Uchwała Nr 422 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina 

z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków 

oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego (druk nr 435). 

 

 
Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE poinformował, że kolejny punkt porządku 

obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 

26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 

działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Poprosił o przedstawienie opinii 

do projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesława 

Wanjasa.  

 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS powiedział, 

cytuję: „W dniu 24.11.2016 r. spotkały się trzy komisje, na wspólnym posiedzeniu i omawiały 

projekt w druku nr 435 dotyczący zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 

26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 

działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Po szczegółowym omówieniu 

projektu uchwały Pana Bartosza Jędrzejczaka i po wymianie uwag i pytań radnych, Komisja 

Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 10 głosami „za”.” 

 

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE cytuję: „To jest trochę uchwała techniczna, 

Rada u nas działa, nigdy nie jest tak idealnie, żeby nie można było zmienić regulaminu, trybu 

wyłaniania, oczywiście wynika to z trybu pracy po prostu.” 

 

 

Zgłoszeń do dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania. 

 

 

W jednomyślnym głosowaniu: 21 głosami „za” Rada podjęła uchwałę w sprawie 

zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego.   
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 Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE: „Szanowni Państwo. Konsultuję 

z Prezydentem ponieważ jest potrzeba reasumpcji tej uchwały, ponieważ dotarła do nas 

informacja, że w regulaminie dotyczącym członków Rady Działalności Pożytku Publicznego 

jest mowa o tym, że wykluczeniu ulega członek, który jest nieobecny dwa razy. A w ustawie 

jest zapisane, że jeśli jest nieobecny trzy razy. Oczywiście nasza uchwała musi być zgodna z 

ustawą. Więc jest potrzebna autopoprawka Prezydenta, któremu teraz udzielę głosu. Czy taką 

autopoprawkę chce wprowadzić.” 

 

 

Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Wysoka Rado, autopoprawka jest 

tej treści, którą przytoczył Pan Przewodniczący tj. § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady na trzech kolejnych 

zebraniach Rady, Rada może wystąpić do Prezydenta Miasta Konina z wnioskiem o odwołanie 

członka ze składu Rady. Odwoływanemu przysługuje prawo złożenia wyjaśnień na najbliższym 

zebraniu Rady. Do Rady wchodzi kolejna osoba, która uzyskała największą liczbę głosów 

w danych wyborach. W przypadku braku kolejnych osób zarządza się wybory uzupełniające.” 
 

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE: „Jest niezgodność naszego regulaminu 

z ustawą, a tak być nie może. Ktoś to zauważył i słusznie i w trakcie sesji mnie powiadomił.  

Ma to znaczenie. Zgody na reasumpcję nie muszę mieć. Ale proszę radcę prawnego o głos. ” 

 

 

Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Ja może wykorzystam ten czas 

i podziękuję Panu Waldemarowi Duczmalowi, który nam na to słusznie zwrócił uwagę, bardzo 

dziękuję.” 

 

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE: „Potwierdzam, było to zgłoszenie Pana 

Waldemara Duczmala.” 

 

 

Radca prawny UM Konin Radosław Szatkowski powiedział, cytuję : „§ 33 ust. 2 Statutu 

mówi, że Po przegłosowaniu uchwały Przewodniczący Rady w przypadku stwierdzenia błędów 

proceduralnych lub omyłek, na wniosek Prezydenta, Radnych lub z własnej inicjatywy, może 

przeprowadzić reasumpcję głosowania.”  

 

 

 Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Nie ma potrzeby zgody, a więc 

zarządzam reasumpcję głosowania. Projekt uchwały w druku 435 po autopoprawce Prezydenta 

poddaję pod głosowanie.” 

 

 

W jednomyślnym głosowaniu: 20 głosami „za” Rada podjęła uchwałę w sprawie 

zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego.   

 

 

Uchwała Nr 423 stanowi załącznik do protokołu.  
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15. Rozpatrzenie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców miasta Konina 

w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej „Leczenie 

niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla 

mieszkańców Konina w latach 2017 – 2019” (druk nr 456). 

 

 
Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie inicjatywy uchwałodawczej 

mieszkańców miasta Konina w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej „Leczenie 

niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców Konina 

w latach 2017 – 2019” - druk nr 456. Radni otrzymali go elektronicznie. 

 Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii komisji przewodniczącego 

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.  

 

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych radny Wiesław WANJAS 

powiedział, cytuję: „W dniu 24 listopada 2016 r. na wspólnym posiedzeniu trzy komisje 

procedowały projekt uchwały – druk nr 456. Na posiedzeniu byli obecni przedstawiciele 

Nowoczesnej, we wniosek wprowadził nas Pan Jacek Kosakowski, który jest autorem tego 

wniosku i przedstawił założenia tego projektu. Po bardzo mocnej dyskusji, Komisja Rodziny 

i Spraw Społecznych w głosowaniu: 4 głosami „za”, 4 „przeciw” i przy 1 „wstrzymującym się” 

nie zajęła stanowiska do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki 

zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla 

mieszkańców Konina w latach 2017 – 2019”. 

  

 

 Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Na wstępie witam inicjatora tej 

inicjatywy. Chcę podziękować za podjęcie tematu bardzo ważnego społecznie w mojej ocenie 

i żeby ułatwić Państwu dyskusję, chcę zaproponować coś co również przygotowałam na tę sesję 

i teraz będę wnioskował formalnie o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie apelu Rady 

Miasta oraz Prezydenta Miasta, zaraz go odczytam i za chwilę poproszę o głosowanie nad 

przyjęciem do porządku obrad. 

To oznacza dwa głosowania, nad projektem uchwały oraz tego apelu, już powiem o co 

chodzi. W istocie rzeczy, tak na prawdę chodzi o tym czyim zadaniem leczenie niepłodności 

ma być: zadaniem samorządu, czy rządu, ale o tym będziemy prowadzić dyskusję. Na razie bez 

dyskusji przedstawiam Państwu propozycję apelu, którą przygotowałem jak zawsze jest to 

wersja robocza, wstępnie konsultowałem z prezydentem, stąd jest to apel rady i prezydenta, 

i zarazem jest to tym samym opinia prezydenta do tego projektu uchwały, o którym też 

będziemy rozmawiali, a więc przychodzę do apelu: 

Apel w sprawie przywrócenia programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego. Radni Rady Miasta Konina oraz Prezydent Miasta Konina zgromadzeni 

na XXVIII Sesji Rady Miasta Konina w dniu 30 listopada 2016 roku, zwracają się do Premiera 

RP, Ministra Zdrowia oraz Parlamentarzystów RP z apelem o przywrócenie finansowania 

programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego z budżetu państwa. 

Problem niepłodności dotyka nawet co czwartej pary w naszym kraju, jest więc 

znaczącym problemem społecznym. Od wielu lat, wraz z postępem medycyny, wprowadzane są 

coraz to nowsze metody pozwalające lepiej diagnozować i leczyć niepłodność. Dzięki temu, jak 

w każdym nowoczesnym społeczeństwie, przy współpracy wielu autorytetów medycznych, 

doczekaliśmy się wypracowania profesjonalnego programu leczenia niepłodności 

z wykorzystaniem metody in vitro przyjętego przez Rząd.   
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Program przewiduje pełną diagnostykę oraz wykorzystanie wszystkich innych metod 

wspomagających prokreację, zanim parom z problemem niepłodności zostanie zaproponowana 

metoda in vitro, jako jedyna szansa na poczęcie dziecka. Program ten nigdy nie był 

nacechowany poprawnością polityczną i ideologiczną, a został stworzony jedynie w trosce 

o pomoc parom pragnącym posiadać własne potomstwo. 

Niestety niedawno finansowanie programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego zostało wstrzymane przez Rząd, a decyzję tę ogłosił publicznie Minister 

Zdrowia. Metoda in vitro pozostaje cały czas legalną formą leczenia niepłodności w naszym 

kraju, jednak wielu par gorzej sytuowanych nie stać na takie leczenie z powodów 

ekonomicznych.  

Do Rady Miasta Konina zwracają się mieszkańcy, którzy apelują o finansowanie 

leczenia niepłodności ze środków budżetu miasta. Stoimy na stanowisku, że program leczenia 

niepłodności powinien pozostać programem rządowym, co pozwala na jego profesjonalne 

prowadzenie i nadzór nad właściwą kwalifikacją par do leczenia metodą in vitro. Samorząd 

terytorialny nie powinien podejmować działań, do których nie jest powołany.  

W ramach dbałości o poprawę zdrowia mieszkańców podejmujemy wiele działań 

z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Programy zdrowotne będące elementem polityki zdrowotnej 

państwa są zadaniem Rządu. Dlatego zwracamy się z apelem o przywrócenie realizacji 

programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz jego finansowania 

z budżetu państwa. 

 

Upraszczając wynika z tego, ja uważam, jako lekarz teraz mówię, że to, że w Polsce ta 

metoda jest w Polsce dopuszczalna, to bardzo dobrze, tak, bo po wykorzystaniu wszystkich 

metod, włącznie z naprotechnologią to rząd oraz organy jemu podległe są odpowiedzialne za 

to, ażeby tak prawdę zapewnić profesjonalne przejście przez całą drogę, wyczerpanie 

wszystkich metod i zaproponowania tej metody, rzeczywiście po wyczerpaniu wszystkich 

możliwości. To jest cały czas metoda legalna, natomiast dyskusja myślę, sprowadza się do tego 

gdzie tak naprawdę jest kwestia finansowania. Czy na poziomie samorządu, czy rządu – ja 

uważam, że jako samorząd nie mamy narzędzi, żeby profesjonalnie taki program przygotować 

i tak naprawdę istota rzeczy, którą tu inicjatorzy zawarli w swoim uzasadnieniu polega na tym, 

że mieszacie Państwo dwa pojęcia. Kwestię profilaktyki prozdrowotnej i programów 

zdrowotnych - to są zupełnie dwie sprawy. Rzeczywiście zadaniem samorządu terytorialnego 

jest kwestia profilaktyki zdrowotnej, natomiast programy zdrowotne są programem rządowym, 

ewentualnie programem partii politycznych. Bardzo dobrze, że partia Nowoczesna ma w swoim 

programie wspieranie leczenia niepłodności metodą in vitro, ja całym sercem jestem za 

wspieraniem tej metody, natomiast uważam, że samorząd nie jest tym poziomem, żebyśmy 

takie finansowanie mieli zapewnić, bo po pierwsze nie jesteśmy w stanie zrobić dobrej 

diagnozy tych potrzeb i to jest tak jak powiedziałem program i zadanie rządu. Nie starajmy się 

przejmować na siebie obowiązków w zakresie polityki zdrowotnej, które są zadaniem rządu 

jaki on by nie był, czy ten, czy poprzedni, czy następny. 

 

 

To jest oczywiście tylko taki głos w dyskusji, ale żeby mogła ona się odbywać, poproszę 

najpierw Wysoką Radę o możliwość wprowadzenia tego apelu do dyskusji co umożliwi nam 

po zakończeniu dyskusji głosowanie nad projektem uchwały oraz nad apelem. Najpierw 

poddam pod głosowanie uzupełnienie porządku obrad jako wniosek formalny o przyjęcie tego 

apelu.” 

  

 

O głos poprosił radny Karol SKOCZYLAS. Powiedział, cytuję: „Dziękuję Panie 

Przewodniczący. W tym apelu było stwierdzenie, że nie jest ideologiczny. Co to jest ideologia? 

Proszę Państwa mianem ideologii określa się każdy zbiór uporządkowanych poglądów 

religijnych, politycznych, prawnych, więc …” 
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 Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Jak zawsze apel jest wersją 

roboczą, więc jeśli Państwo uważacie, że trzeba coś tam zmienić, usuniemy. To nie jest istota 

problemu. Tak naprawdę możemy jak najbardziej to usunąć, nie ma żadnego problemu, jak 

zawsze ja przedstawiam Państwu wersję roboczą apelu, jeśli Państwo uznacie, że warto skreślić 

jakieś pojedyncze słowo, jak najbardziej. 

 Natomiast moja prośba jest taka, żebyśmy mogli o tym dyskutować, ja muszę Państwa, 

Wysoką Radę zapytać o zgodę na to, na razie nie mogę podjąć dyskusji, czy Państwo się 

zgodzicie na to, żeby był to element dyskusji. Czyli na razie kwestia wniosku formalnego 

o uzupełnienie porządku o ten apel.” 

 

 

 W kwestii formalnej o głos poprosił Wiceprzewodniczący Rady Zenon CHOJNACKI. 

Powiedział, cytuję: „Szanowni Państwo, zanim będziemy głosować, chcę poinformować, że 

narodowy program leczenia niepłodności jest właśnie w tym momencie opracowywany. Z tego 

co wiem, ma być dokładnie taka sama kwota pieniędzy, jaka była na ten program realizowany 

do tej pory. Także taki program jest opracowywany i zastanawiam się, czy jest sens. Ja jedynie 

informuję, że taki program jest.” 

 

 

 Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „To znaczy pokażemy sygnał, ja 

powiem dlaczego, uwaga formalna, ale myślę, że to co uzyskała partia Nowoczesna w tym 

momencie myślę, że właśnie jest też tym efektem, ponieważ akcja ogólnopolska, wszystkie 

samorządy o tym debatują, myślę że również to jest ten efekt dodany, który powoduje, że strona 

rządowa musi się sprawą zająć. Po wstępnym ogłoszeniu braku finansowania do tematu jak pan 

przewodniczący powiedział jest wola powrócić, ale jeszcze raz proszę Państwa o kwestię 

formalną, więc uzupełnienie porządku obrad o możliwość dyskusji nad tym apelem. Więc 

poddam pod głosowanie możliwość wprowadzenia tego apelu w tym punkcie jako 

uzupełniającego do porządku obrad. I wtedy będzie możliwa dyskusja nad projektem uchwały 

i nad apelem, Państwo zgłaszają uwagi i poprawiamy apel.” 

 

 

 W głosowaniu: 12 radnych „za”, 7 „przeciw”, przy 2 „wstrzymujących się” Rada 

zadecydowała, że apel będzie brany pod uwagę w dyskusji i wprowadziła go do porządku 

obrad. Realizowany będzie punkt w brzmieniu:  

„15. Rozpatrzenie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców miasta Konina 

w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej „Leczenie 

niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla 

mieszkańców Konina w latach 2017 – 2019” (druk nr 456) oraz przyjęcie 

apelu w sprawie przywrócenia programu leczenia niepłodności metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego.” 

 

 
 Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Szanowni Państwo, opinię komisji 

wiodącej już Państwo poznali, ona nie rozstrzygnęła w głosowaniu, są inicjatorzy tej inicjatywy 

na sali, a więc w głosowaniu będziemy brali pod uwagę głosowanie nad projektem uchwały 

inicjatywy uchwałodawczej oraz nad apelem.  

Ja jestem przekonany tak powiem na wstępie tej dyskusji, że osoby od których udało się 

Państwu zebrać podpisy, wiele z tych osób znam, po prostu tak jak ja są za tym, żeby metoda 

leczenia niepłodności metodą in vitro była finansowana. Ja się z tym zgadzam, tylko Państwo 

nie zadali pytania, kto ma to finansować wprost. Państwo sugerujecie, że ma to robić samorząd,  

to jest do dyskusji, ja uważam jednak, że jest to zadanie rządu, a nie samorządu, żeby była 

pewność tego tak naprawdę, że ta droga, krok po kroku, łącznie z naprotechnologią, jeszcze raz 
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wspomnę, jest wykorzystana. Nie może być tak, że na zasadzie, nie udało nam się za pierwszym 

razem, to my już idziemy po in vitro. Tak nie może być. Wykorzystujemy diagnostykę pełną, 

są inne metody wsparcia, nie chcę tutaj o nich szerzej mówić, jestem lekarzem znam tę kwestię 

dość dobrze i uważam że In vitro jest na końcu. Nie może być zamiast od razu i dlatego 

samorząd nie jest tym organem, który jest w stanie to nadzorować, to jest niemożliwe po prostu.   

Ale ja jeszcze raz podkreślam, bardzo dobrze, że Państwo temat wywołali, ponieważ 

uważam, że jest on bardzo ważny społecznie i powinien cały czas w naszym kraju być dostępny 

dla wszystkich par. 

Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. Dyskutujemy Szanowni 

Państwo zarówno nad projektem uchwały oraz nad apelem. Jeśli Państwo macie propozycję 

uwag do tego apelu, żeby można go było w jakiś sposób doprecyzować, to bardzo proszę o to.” 

 

 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Szanowny Panie Prezydencie, 

Szanowna Rado. Po pierwsze jestem pod wyrażeniem politycznych szach, które tutaj Platforma 

Obywatelska zastosowała i wyprzedziła projekt Nowoczesnej, zmieniając porządek naszych 

obrad. Chapeau bas dla politycznych umiejętności, naprawdę szanuję to.  

A poza tym chciałbym powiedzieć, że zarówno w apelu jak i w projekcie uchwały 

zastosowane zostało takie semantyczne kłamstwo, bo nie mamy do czynienia z metodą leczenia 

niepłodności i to się, ta dyskusja nad tym toczy się od lat siedemdziesiątych, ale rozumiem że 

kłamstwa powtarzane od lat siedemdziesiątych stają się prawdą. To nie jest żadna metoda 

leczenia niepłodności. Żadna kobieta, żaden mężczyzna, ani żadna rodzina nie została tą 

metodą uleczona z niepłodności. Jeżeli ktoś, jeżeli mamy jakoś to nazwać, to powinniśmy to 

nazwać hodowlą pozaustrojową, albo w inny sposób, ale to nie jest metoda leczenia 

niepłodności. Metodą leczenia niepłodności jest naprotechnologia i to jest metoda leczenia, ale 

rozumiem, że kłamstwo powtarzane od lat siedemdziesiątych tak daleko odeszło od prawdy, że 

Państwo tego nie rozumieją.  

 Chciałoby się powiedzieć parafrazując słowa Clintona, filozofia głupcze i każdy z nas 

powinien się trochę dokształcić. A kończąc ten mój krótki wywód, powiem jeszcze że …, 

a dobra, może nie warto, do Państwa i tak to nie dojdzie.” 

 

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Dziękuję Panu radnemu, ale 

powiem jedną rzecz, bo wypada mi jako profesjonaliście, ja powiem tak, jeżeli ktoś nie ma 

wiedzy medycznej w tym zakresie, a Pan nie ma, to nie powinien się wypowiadać, czy pojęcie 

sformułowane jest właściwe. Ma Pan prawo wypowiadać się ideologicznie, natomiast od strony 

medycznej bardzo proszę używać terminali medycznych bo ta jest przyjęta, tak. Można 

nazywać dowolnie bo to są rzeczywiście kwestie sumieniowe i inne, natomiast tam, gdzie 

mamy pojęcia medyczne, posługujmy się tymi pojęciami medycznymi, bo tak naprawdę 

wprowadzamy nieporozumienie. Można po swojemu nazywać, ale pojęcia medyczne 

zostawmy pojęciami medycznymi, bardzo proszę.” 

 

 

Ad vocem głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI: „Gdyby tak było, to by kardiolog 

nie mógł zajmować się sercem, ponieważ nie jest chory na serce, a poza tym, ja powtórzę 

jeszcze raz, prawda to jest poznanie, to jest zgodność poznania z rzeczywistością, ja mam prawo 

wypowiadać się na temat in vitro, ponieważ jest to zakres poznania i prawdy, i bardzo żałuję, 

że filozofia na medycynie jest tak bardzo zaniedbana i etyka, bo to są tego pokłosie Panie 

Przewodniczący, widocznie…, ja może dam adresy, numery, może dam książki do 

przeczytania, to może ta dyskusja będzie toczyła się na innym poziomie, bo to, że nie jestem 

lekarzem, znaczy, że nie mogę się wypowiadać, to znaczy, że nie jestem kobietą, to nie mogę 

się wypowiadać na tematy kobiet. W takim razie jak jestem niepełnosprawny, to mogę się 
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wypowiadać na temat niepełnosprawnych, ale Pan nie może, bo Pan jest pełnosprawny. Jak się 

Pan kiedyś wypowie, to Panu to przypomnę.” 

 

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Wie Pan co, ja naprawdę ubolewam 

nad tym, że Pan nie rozumie, co do Pana mówię. Przecież oczywiście, że Pan może brać udział 

w dyskusji proszę Pana, tak, tylko chodzi o to, żeby Pan się posługiwał terminologią medyczną 

tam gdzie ona jest, w kwestiach sumienia, jeżeli Pan się wypowiada, oczywiście, natomiast 

niech Pan nie nazywa powiedzmy w sposób niewłaściwy rzeczy, o których Pan nie ma pojęcia, 

tak. Bardzo proszę się wypowiadać w kwestii sumienia, poglądów, bardzo proszę, ale tam gdzie 

jest medycyna proszę zostawić medycynie dobrze? Szanujmy się w dyskusji, proszę nie 

dyskredytować w tym obszarze, w którym Pan naprawdę nie jest moim partnerem do rozmowy 

bardzo proszę.” 

 

 

Radny Janusz ZAWILSKI powiedział, cytuję: „Panie Przewodniczący, Panowie 

Prezydenci. Pomijam już tu wszystkie inne aspekty, które dotychczas były już powiedziane bo 

one tak de facto nie są istotą dzisiejszej naszej debaty. Martwi mnie tylko jedno, bo jestem 

jedną z osób, która jest za tą metodą i wiem, że ludzie, którzy są bogaci, mają tę metodę 

przyzwoloną, są wszystkie kliniki w Polsce, wiele ich jest i będą to robić, jak będą chcieli.  

Ludzie, którym wiara nie pozwala po prostu tego robić, nie będą tego robić, mają taki 

wybór. Nie chcą, nie muszą, ale najgorsza sprawa jest w tym akurat, o czym tutaj chyba 

wnioskodawcy bardzo poważnie myśleli tego projektu, że to jest też część społeczeństwa, 

której nie stać na tę metodę, tę metodę ostateczną i ostatnią jako ostatnia szansa no bo nie 

ukrywajmy, nie jest ona tania. Przypuszczam, że jeżeli jedno podejście jest od 5000 zł do 8000 

zł, a nawet jak się coś za pierwszym razem nie uda, to może trzeba dwie, czy trzy próby, to już 

jest koszt bardzo znaczący. Taki kredyt w banku, żeby uzyskać to trzeba już mieć dobre 

dochody i tylko tu jest po prostu ta jedna zgroza, która że tak powiem nie pozwoli biedniejszej 

części społeczeństwa sobie na upragnione dzieci pozwolić. 

Ja nie namawiam i myślę, że koledzy po drugiej stronie stołu nie będą nikogo innego 

przekonywać bo to…, przekonania są tutaj z jednej strony inne, z drugiej strony inne, ważne 

żeby była demokracja i ważne, żeby był wybór. Nikt nikogo do żadnej metody nie przymusza, 

nie mamy żadnego problemu z tym, żeby po prostu mówić o zagrożeniu demokracji, tylko nie 

chciałbym, żeby też ta druga strona ciągle powtarzała, tak jak tu kolega Krystian Majewski 

powiedział prawdy i nieprawdy, bo jesteście specjalistami od mówienia tych wszystkich rzeczy. 

Dziękuję bardzo na razie mój głos w sprawie.” 

 

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Wypowiadajmy się w kwestii 

poglądów oraz w sprawie treści, jeśli mogę prosić, samej uchwały i apelu. Ja mam propozycję 

w kwestii tego apelu, żeby w tym akapicie gdzie kończy się, gdzie jest mowa o politycznej 

poprawności, żeby to usunąć, żeby ograniczyć się: Program ten został stworzony jedynie w 

trosce o pomoc parom pragnącym posiadać własne potomstwo. Wtedy zupełnie omijamy 

kwestie jakichkolwiek rozważań pseudo politycznych. Omińmy te kwestie, które budzą 

kontrowersje, to już sam proponuję jako autopoprawkę, tak. 

Ale wracajmy do dyskusji jako kolejny zgłosił się przewodniczący Zenon Chojnacki.” 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Zenon CHOJNACKI cytuję: „Panie Przewodniczący, 

Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Pozwolę sobie odnieść się do pomysłu programu 

i chciałbym na wstępie zaznaczyć, że ta moja ocena, to nie jest ocena ludzi, którzy podejmują 

czasami rozpaczliwe kroki, by zostać rodzicami. Ja znam takich rodziców, znam tych, którym 
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się nie powiodła ta metoda, mam na ten temat ich opinie, ale znam również swoją opinię 

i chciałbym z tą opinią się podzielić. 

Generalnie ja powtarzam to wielokrotnie, że opowiadam się za takimi gminnymi 

programami ochrony zdrowia, nie selektywnego podejścia, nie selektywne podejście do pewnej 

kategorii choroby. Wolałbym program, który byłby skierowany do wszystkich mieszkańców 

naszego miasta. Szanowni Państwo, ja jestem nauczycielem i od czasu do czasu przychodzi mi 

pracować z dziećmi niepełnosprawnymi, dziećmi chorymi na choroby również nowotworowe. 

Chętnie poparłbym fundusz, który by takim dzieciom pomagał, ostatnio dowiedziałem się, że 

dziewczynka chce zakupić perukę. Koszt takiej peruki to jest 2000 zł - 3000 zł, nie dla każdego 

rodzica to są pieniądze, które może od razu zorganizować. 

Szanowni Państwo, ja mam takie pytanie, czy my żeśmy otrzymali komplet 

dokumentów, komplet dokumentacji a propos tego programu, ponieważ dokumentem 

wymaganym przy tego typu programach jest dokument, który nazywa się, jest to opinia Agencji 

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Pozwolę sobie przeczytać ze strony tej instytucji 

informację, która może być bym powiedział kluczowa: podstawowym aktem prawnym 

regulującym funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia programów profilaktyki zdrowotnej 

jest ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych itd. 

Jednostki samorządu terytorialnego opracowujące, wdrażające, realizujące i finansujące (takie 

programy) mają obowiązek przekazania projektu programu do Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji w celu zaopiniowania. 

Ja takiej opinii nie dostałem, powtarzam jest to wymóg formalny i tak się zastanawiam 

czy w tym momencie nie powinniśmy właściwie przerwać dyskusji na ten temat. 

Szanowni Państwo owa Agencja, o której powiedziałem, oczywiście wydaje taką 

opinię, natomiast w swojej opinii kierować musi się priorytetami, które są określone przez 

Ministra Zdrowia. Ja mam przy sobie ustawę, w której zawarte są te priorytety, nie będę 

Państwu czytał oczywiście tej ustawy, natomiast proszę mi wierzyć na 12 priorytetów, które są 

zawarte w tej ustawie, nie ma takiego, który mówiłby o tym, że należy akurat wspierać ten typ 

leczenia. Mowa jest o profilaktyce, mowa jest o opiece nad osobami starszymi itd. Na ten temat 

nic, niczego takiego nie ma. Tak że właściwie w tym momencie, powtarzam mamy bym 

powiedział bardzo wątpliwą podstawę prawną do tego, żeby się tym tematem zajmować. 

Ale przejdę do samego programu. Zacznę od takich rzeczy bym powiedział no może 

mniej istotnych, realizatorzy programu mają obowiązek określenia skuteczności takiego 

programu. Z tym jest pewien problem ponieważ, cytuję, to jest cytat oczywiście z naszego 

programu, czy z proponowanego programu. Po zakończeniu leczenia niepłodności, opieka nad 

ciężarną realizowana jest w ramach powszechnie dostępnego systemu opieki perinatalnej. 

Doskonale wiemy, że ilość ciąż nie jest równa niestety ilości narodzin w związku z tym my tak 

naprawdę nie będziemy wiedzieli jaki będzie skutek, jaki będzie efekt tego programu. 

Rzadko mi przychodzi podpierać się cytatem z Gazety Wyborczej ale to zrobię, bo on 

akurat mówi o tym problemie. Cytuję: „Nie ma pewności, ile dokładnie urodziło się dzieci, bo 

kobieta po zajściu w ciążę nie jest pod opieką kliniki in vitro i tylko od niej zależy” - czyli od 

tej niewiasty – „zależy czy poinformuje o urodzeniu.” To jest wypowiedź pana Wiceministra 

Zdrowia Igora Radziewicz – Winnickiego, oczywiście ministra z Platformy Obywatelskiej.  

Natomiast kilka uwag co do samego programu. Na początek aspekt finansowy. Dla mnie 

bym powiedział najmniej istotny, natomiast pewnie bardziej istotny dla Pana Prezydenta, bo 

będzie musiał szukać tych pieniędzy, jeśli ten projekt zostanie przyjęty.  

Krajowy program, o którym tutaj już była mowa dzisiaj, kosztował 305 mln zł. To są 

dane ze Stowarzyszenia Bocian, to jest źródło, to jest informacja pochodząca z Ministerstwa 

Zdrowia. Urodziło się około 5600 dzieci, jeszcze mamy 3 miesiące, żeby się urodziła reszta, bo 

wtedy ten program zostanie, że się tak wyrażę, definitywnie zamknięty.  

Problem zapłodnienia in vitro to jest problem również biznesowy. Te pieniądze, co tu 

dużo mówić, trafiły głównie do prywatnych klinik. Wykaz realizatorów leży również przede 

mną, jeśli Państwo będą chcieli spojrzeć to oczywiście mogą sobie to Państwo posprawdzać, 

tych klinik jest sporo. Ja pozwoliłem sobie wejść na stronę jednej z takich klinik, Klinika 
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Genesis Bydgoszcz i co przeczytałem. Pozwólcie Państwo króciutki cytat: „Witaj na stronach 

internetowych Kliniki Leczenia Niepłodności Genesis. Refundacja in vitro – uprzejmie 

informujemy, że nasza klinika została wybrana do realizacji rządowego programu Leczenie 

Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego w latach 2013 - 2016 w nawiasie 

refundacja In Vitro” - podpisał Wiesław Szymański profesor doktor habilitowany nauk 

medycznych. 

Otóż informacja dla tych spośród Państwa, którzy być może nie doczytali do końca, czy 

może mniej uważnie, ale chcę powiedzieć że właśnie pan profesor jest autorem programu od 

strony merytorycznej, nad którym pracujemy. Ja w tym momencie mam pewne wątpliwości 

czy tak naprawdę głównym celem tego działania jest rzeczywiście troska o to, by rodziły się 

dzieci, czy raczej chodzi o to, że w momencie kiedy wyschło źródełko finansowania przez 

państwo tego projektu, nie sięgamy po pieniądze samorządowe. Ale to oczywiście każdy z 

Państwa odpowie sobie sam na to pytanie. 

Szanowni Państwo, projekt, który został zaproponowany jest, muszę przyznać, dość 

bogaty. 250 tys. na rok przez 3 lata, to jest 750 tys. zł plus 30 tys. zł na promocję. Dla przykładu 

powiem, że program częstochowskich realizowany też przez trzy lata to kwota 100 tys. zł. Jeśli 

porównamy jeszcze proporcje, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, to rzeczywiście wypadamy 

bardzo okazale. Wykonano za te pieniądze około 33 procedury, urodziło się dwanaścioro 

dzieci.  

Jeszcze jedna wątpliwość a propos kosztów jednej procedury. Według danych 

Ministerstwa Zdrowia koszt pojedynczego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego został 

określony na kwotę 7.510 zł; program częstochowski to jest 3030 zł, program koniński to jest 

5.000 zł.  

Szanowni Państwo, tutaj zastanawiam się, czy poszerzyć jakby tę informację, w 

momencie kiedy pojawiają się pieniądze na rynku i są to pieniądze albo samorządowe, albo 

pieniądze, cena tej usługi po prostu diametralnie bardzo szybko rośnie. 

Szanowni Państwo ale oczywiście nie są to wszystkie koszty, pozwólcie Państwo cytat 

z programu, który został przygotowany. W przypadku powikłań np. krwawienia, zespołu 

hiperstymulacji opiekę przejmuje właściwy oddział najbliższy miejsca pobytu pacjentki, 

najlepiej II lub III stopnia referencyjnego.  

Szanowni Państwo przeczytam krótki komentarz na ten temat profesora Stanisława 

Cebrata, który jest kierownikiem Zakładu Genomik Uniwersytetu Wrocławskiego. Tenże 

profesor powołuje się z kolei na profesora Janusza Gadzinowskiego, który jest kierownikiem 

Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i jest wojewódzkim 

konsultantem ds. neonatologii w Wielkopolsce. Powiedział kiedyś wprost: jeśli władze Polski 

decydują się na wprowadzenie in vitro, to muszą liczyć się - i tu jest oczywiście cytat - muszą 

liczyć się ze zwiększeniem kosztów funkcjonowania oddziałów ginekologiczno - położniczych 

i neonatologicznych. Już samo przyjęcie porodu od kobiety po in vitro kosztuje trzykrotnie 

więcej niż po poczęciu naturalnym. Koszty te poniesie służba zdrowia. Patrząc na problem tych 

kosztów, należy się zastanowić, dlaczego są one wyższe. Jeżeli zwolennicy in vitro twierdzą, 

że ta procedura nie jest obciążone ryzykiem, to jak można wytłumaczyć ich wzrost po in vitro? 

Wniosek jest prosty - ciąże po in vitro są związane ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń ich 

biologicznego przebiegu. To są tzw. ciąże wysokiego ryzyka, więc również ich koszty są wyższe.  

Po in vitro częściej rodzą się wcześniaki, dzieci z niską masą urodzeniową i kilkadziesiąt razy 

częściej zdarzają się ciąże mnogie. Ale wraz z rozwojem dziecka, już po jego urodzeniu, 

te koszty mogą jeszcze szybciej rosnąć ze względu na zwiększone prawdopodobieństwo 

wystąpienia wad genetycznych.  

Szanowni Państwo jak widać jest to procedura nie tylko kosztowna, ale jest to również 

procedura niebezpieczna zarówno dla kobiety jak i dla dziecka. Sam program wspomina choćby 

o zespole hiperstymulacji jajników, które są klasycznym powikłaniem po leczeniu niepłodności 

lub po przygotowaniach do in vitro. Chcę powiedzieć, że dotyczy to mniej więcej od 2 do 4 % 

kobiet, ich życie jest, krótko mówiąc, zagrożone.  
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Szanowni Państwo, przejdę do oceny samej metody, czym jest. Ja powtórzę to co 

powiedział kolega, zostało to dosyć mocno jakby oprotestowane. Osoby po leczeniu metodą in 

vitro nie stają się osobami płodnymi. Oni stają się rodzicami, to jest fakt. Natomiast osoba przed 

zabiegiem jak i po, nadal jest osobą niepłodną. Jest to raczej i tutaj też powtórzę to, co 

powiedział kolega, jest techniką sztucznego …. i to jest cytat z programu, który leży przed 

Państwem - jest techniką sztucznego „hodowania ludzi”.  Nie mamy się co na to wyrażenie 

obrażać, bo tak się o tym mówi, tak to jest w tym naszym programie.  

Szanowni Państwo, jest to typowa procedura eugeniczna. W czasie zabiegu dokonuje 

się kilkukrotnej selekcji ludzi na kolejnych etapach życia zarodkowego i płodowego. Może 

krótki opis procedury, będę trzymał się tego, co sobie wcześniej tutaj przygotowałem, po to 

żeby nie popełnić błędu. Przez 8 do 10 dni podaje się kobiecie gonadotropiny po to, by uzyskać 

od kilku do kilkunastu komórek rozrodczych. Następnie następuje zapłodnienie w warunkach 

laboratoryjnych. Z nich wybiera się od 2 do 4 istot ludzkich i przenosi się do organizmu kobiety, 

następuje tak zwana implementacja, reszta zarodków ludzkich obumiera lub jest mrożona. Przy 

pierwszym zamrażaniu ginie od 40 do 90% zarodków ludzkich. W proponowanym projekcie 

wprost mówi się „o przechowywaniu zarodków o prawidłowym rozwoju”. A ja pytam, a co 

z zarodkami o nieprawidłowym rozwoju? – jest to eugenika w czystej postaci.  

Należy zaznaczyć, że przy zapłodnieniu metodą in vitro bardzo często dochodzi do 

ciąży mnogiej, to jest 44 % takich przypadków. Nie każda para życzy sobie ciąży mnogiej. 

Jakie jest „wyjście”?  - jest to następny etap selekcji. I na tym niestety procedura eugeniczna 

się nie kończy. Ja chcę przypomnieć dwa przypadki. Pierwszy przypadek Profesora Chazana, 

głośna sprawa mówiła o tym cała Polska. Szanowni Państwo doktor Chazan nie chciał dokonać 

aborcji na dziecku, które poczęło się metodą in vitro. Warto o tym wiedzieć. I drugi przykład, 

przykład szczeciński również znany. Para poddała się procedurze zapłodnienia in vitro, dziecko 

przyszło na świat i po jakimś czasie okazało się, że dziecko jest chore. Zostało poddane 

badaniom, również m.in. badaniom genetycznym i okazało się, że to dziecko nie jest ich 

dzieckiem, mimo że było to zapłodnienie homogeniczne, czyli zarodki, przepraszam, komórki 

rozrodcze męskie i żeńskie pochodziły od tej pary małżeńskiej. Ja tutaj zostawiam Państwa z 

takim pewnym apelem, spróbujcie dowiedzieć się, co z tym dzieckiem zrobiono. Szanowni 

Państwo właściwie na tym zakończę swoją wypowiedź. 

Zdaję sobie sprawę, że sprawa nie jest prosta. Ktoś może powiedzieć dobrze, jeśli nie 

zapłodnienie in vitro to co. Ja odpowiadam naprotechnologia. Metoda, która jest dwa razy 

bardziej skuteczna niż in vitro. To nie powoduje, nie jest tak inwazyjne, no nie ma owej bym 

powiedział bomby hormonalnej, którą trzeba podać kobiecie, ażeby rzeczywiście doprowadzić 

do jajeczkowania 6-8 komórek jajowych. To jest oczywiste, jest dużo tańsza, przede wszystkim 

wolna jest od tych wszystkich kontrowersji, o których mówiłem wcześniej. Dlatego z tego 

powodu nie zagłosuję za przyjęciem tego programu. Dziękuję bardzo.” 

  

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Dziękuję bardzo, ja tutaj chcę 

podziękować, że Pan Przewodniczący się przygotował, na to liczyłem zresztą, natomiast muszę 

powiedzieć, że na końcu liczy się jedna rzecz. Czy się rodzą te dzieci, a one się rodzą, więc 

jeśli mi ktoś powie na 100 %, że metodą naprotechnologii będzie miał dziecko, to się założę 

z nim na duże pieniądze, że to jest niemożliwe po prostu, że każdego jesteśmy w stanie 

uszczęśliwić.  

Na końcu jak nie ma nic, to jest in vitro. I to jest coś co tak naprawdę bardzo proszę, 

jeśli ktoś jest, potrafi zanegować, czy jest coś innego poza in vitro, na końcu kiedy wszystko 

wykorzystaliśmy, żeby spróbować swojej szansy, pomijając te wszystkie powikłania 

i zagrożenia, o których Pan Przewodniczący powiedział. W pełni się z nimi zgadzam, nie ma 

metody idealnej, przy nawet bardzo fizjologicznym przebiegu ciąży i porodu wszyscy 

posłuchacie Państwo, o zagrożeniach z tym związanych. One są, tu możemy mówić, czy są 

większe, czy mniejsze. 
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Bardzo ważną uwagę przedstawił pan przewodniczący na początku dotyczącą samego 

programu, czy on nie wymaga zgody agencji. Ja tutaj też mam wątpliwości, bo rzeczywiście na 

pewno w sytuacji kiedy ten program był programem rządowym taka zgoda była i tu mam 

rzeczywiście wątpliwości, czy rzeczywiście bez takiej zgody mógłby samorząd samodzielnie 

taki projekt..,  myślę że nie.  

Pan przewodniczący w pierwszej części swojej wypowiedzi przedstawił jeszcze wiele 

argumentów, które pokazują tak naprawdę, że poziom samorządu jest za niskim poziomem, 

żeby był w stanie w sposób sensowny program przygotować, monitorować go i na końcu 

śledzić jego efekty. Jeszcze biorąc pod uwagę to, co myślę jest materią również delikatną w 

tym przedmiocie, również kwestia to, że Państwo myślę, że zgodzą się ze mną, że nie wszyscy 

albo mało kto chce się chwalić tym, że ma dziecko z in vitro. Jest to rzecz mimo wszystko 

w społeczeństwie dość dzisiaj jeszcze cały czas nie taka akceptowalna itd. Jest kwestią dyskusji 

rzeczywiście na poziomie moralności w jakiś sposób czy etyki nawet i tutaj rzeczywiście 

dlatego też ciężko prześledzić efekty tego, natomiast ja powiem tak, na końcu, jeszcze raz 

wrócę do tego, co powiedziałem na wstępie. Na końcu jeśli już nic się nie udało, 

wykorzystaliśmy naprotechnologię, której też jestem zwolennikiem, jak najbardziej, uważam 

że wykorzystajmy całą drogę. Ale czy ja mam prawo pozbawiać ludzi szczęścia, w sytuacji 

kiedy rzeczywiście mają szansę mieć to dziecko i bardzo chcą, ażeby tej metody spróbować? 

Nie mam prawa tego, ja nie mam prawa jako człowiek im tego bronić. I tylko tak naprawdę do 

tego chciałbym swój sens wypowiedzi sprowadzić. Nie mogę bronić ludziom wykorzystania 

ostatniej szansy jaka im została, mając świadomość tego, że po drodze powinni wykorzystać 

wszystko co jest możliwe. to jest moje zdanie.” 

 

 

O głos poprosił radny Piotr KORYTKOWSKI. Powiedział, cytuję: „Dziękuję bardzo, 

Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, szczególnie 

Państwo inicjatorzy tejże inicjatywy naszych mieszkańców, którzy skierowali do nas projekt 

uchwały dotyczący finansowania przez samorząd miasta programu in vitro.  

Szanowni Państwo, ja chciałbym absolutnie uniknąć tutaj dyskusji związanej z tym co 

jest widzę tutaj dominującym tematem, a mianowicie temat światopoglądowy. 

Światopoglądowy związany z etyką. Myślę, że tutaj na tej sali nie przekonamy się, można tutaj 

wytaczać oczywiście swoje racje, w jakiś sposób prowadzić dyskusję akademicką może 

bardziej niż to, żeby dojść do jakiegokolwiek konsensusu w tej tak bardzo etycznej sprawie.  

Ja chciałbym się po prostu skupić nad tym, czy przedstawiony program w postaci 

inicjatywy uchwałodawczej może być wprowadzony i sfinansowany przez Miasto, a jeżeli 

może, to czy powinien być sfinansowany przez Miasto. I powiem szczerze tak jak ja jestem 

zwolennikiem rzeczywiście programu in vitro, który leży na samym końcu tak jak to 

Przewodniczący Rady powiedział, tej ścieżki dojścia do tego, żeby bezdzietne rodziny mogły 

mieć potomstwo, tak w przypadku tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy może sfinansować 

i czy powinien sfinansować samorząd taki program, otóż niestety muszę powiedzieć, że nie.  

Gdyż mamy przynajmniej w tym projekcie, który Państwo przekazali, bardzo dużo znaków 

zapytania. Narażeni przede wszystkim jesteśmy na niepowodzenie z uwagi na to, że według 

tego programu, który jest wprowadzony nie mamy w żadnym samorządzie na razie żadnego 

efektu, nikt nie ma doświadczenia. Przywoływana była na komisji tutaj Częstochowa, która już 

od lat to dofinansuje, ale ona troszeczkę inny program stosuje, przyznają to Państwo.  

Natomiast to co już powiedziałem na komisji Szanowni Państwo, czy samorząd stać jest 

na to, żeby sfinansować pomoc dla takich rodzin. Zwróćcie uwagę Państwo, siedzicie tutaj 

przez chwilę na sesji, zresztą jesteście też gośćmi sesji, Pani Monika była kiedyś radną, 

zobaczcie jak my o każdą złotówkę się tutaj spieramy. Natomiast program, który zakładają 

Państwo jest programem, który by kosztował troszeczkę Miasto, a moim zdaniem te koszty nie 

są doszacowane, gdyż to co przewodniczący Chojnacki powiedział, on będzie kosztował, być 

może jest takie prawdopodobieństwo, więcej ze względu na różne sytuacje związane już 

z uruchomieniem, nie będę tego rozwijał, z uruchomieniem tego programu.  
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Szanowni Państwo poza tym myślę, że nie jesteśmy takim samorządem, który ma 

oparcie w różnego rodzaju klinikach prywatnych publicznych, gabinetach lekarskich, gdzie 

można byłoby tu na bieżąco stworzyć ten program, kontrolować, nadzorować bo to, jeżeli my 

doprowadzimy do uruchomienia, no to bierzemy na siebie odpowiedzialność za powodzenie 

tego. Ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy prowadzili ten program i odnieśli porażkę, jeżeli  

wprowadzić coś to tak, aby to na końcu skończyło się sukcesem. Ja takich gwarancji akurat 

w tym przypadku nie mam. Jestem całym sercem za tym, aby program in vitro był prowadzony 

w Polsce, tyle tylko że wybaczcie Państwo, ale nie jest to absolutnie zadanie samorządu, bo 

jakiż to efekt Miasto uzyska poprzez wprowadzenie tego programu, oprócz efektu być może 

politycznego wychodzących z tą inicjatywą? Liczba mieszkańców owszem, liczba 

mieszkańców, a jak będziemy to kontrolowali? Tych mieszkańców, którzy teraz mieszkają, czy 

za chwileczkę przyprowadzą się jak wprowadzimy ten program? A jak zagwarantować, że ten 

mieszkaniec nie wyprowadzi się po tym, jak rodzina będzie miała dziecko? Zachodzi obawa, 

że efekt pozytywny dla Miasta po prostu nie zaistnieje. Będzie efekt dla rodzin, będzie efekt 

dla Polski, ale nie konkretnie dla samorządu. A my tutaj radni jesteśmy po to, aby dbać 

o samorząd, o efekt, który będzie widziany i efekt, który będzie namacalny, jeżeli chodzi 

o samorząd.  

Tak jak powiedziałem, przygotowany Apel, wszystkimi rękoma zagłosuję za, niestety 

jeśli chodzi o sprawę związaną z poparciem Państwa inicjatywy, niestety nie będę mógł 

zagłosować pozytywnie. Dziękuję.” 

 

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Również dziękuję. Kolejna osoba, 

Anna Kurzawa. Szanowni Państwo, na końcu poproszę o wypowiedź wnioskodawców, też 

dajmy im szansę się wypowiedzieć, zwłaszcza w temacie pytania o zgodę Agencji. Czy w 

centrali partii uzyskano zgodę Agencji, bo to jest bardzo ważne pytanie. Bo jeżeli nie mamy tej 

zgody Agencji, to w zasadzie trudno nawet taki program poddać pod głosowanie. Bo na pewno 

na etapie kiedy, już od razu powiem, na etapie kiedy był to program rządowy, zgoda Agencji 

była. Pytanie więc, czy Państwo macie wiedzę, czy program, który partia opracowała ma zgodę 

Agencji, bo jeśli nie, to myślę, że będzie problem poddać pod głosowanie projekt uchwały.” 

 

 

Głos zabrała radna Anna KURZAWA, cytuję: „Dziękuję za głos. Szanowny Panie 

Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni goście. Ja powiem krótko. In vitro jest to selekcja 

zarodków, odmrażanie i zamrażanie. Ja nie mogę się z tym zgodzić i dlatego aby mieć czyste 

sumienie zagłosuję przeciwko. Dziękuję.” 

 

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Dziękuję bardzo za wypowiedź 

krótką.” 

 

 

Z kolei Radny Karol SKOCZYLAS powiedział, cytuję: „Dziękuję Panie 

Przewodniczący. Z tym co powiedział Pan Przewodniczący Chojnacki nikt nie ośmielił się 

dyskutować, to jest na tyle merytoryczne przedstawienie faktów, że z tym wszyscy się 

zgadzamy. Ja bym chciał zadać tylko jedno pytanie do tych wszystkich, którzy chcą zagłosować 

„za”, albo popierają in vitro. Czy cel uświęca środki? Czy cel uświęca środki? Były już osoby 

na tym świecie takie, które kierowały się tą zasadą i nic dobrego z tego nie wyszło. Ponawiam 

pytanie, czy cel uświęca środki?” 
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Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Dziękuję, pytanie zawsze jest 

również takie szerokie, czy mam prawo do szczęścia, czy szczęściem jest posiadanie własnego 

dziecka, pewnie tak.” 

  

 

O głos poprosiła radna Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA. Powiedziała, cytuję: „Mój 

przedmówca powiedział, że nikt nie ośmielił się dyskutować z tym co powiedział radny 

Chojnacki. Ja powiem tak dyskutować nie będę, ja jestem zbulwersowana, jestem zszokowana 

niektórymi sformułowaniami. Oczywiście dobór argumentów, dobór wypowiedzi czy to 

z Gazety Wyborczej czy z wystąpienia Profesora, można przygotować na każdą okoliczność. 

Z taką dyskusją o tych etycznych problemach związanych z metodą in vitro mieliśmy 

do czynienia już wiele lat temu, kiedy powstawał rządowy program finansowania metody in 

vitro. Ale dzisiaj chciałabym, żebyśmy oderwali się od dyskusji, czy metoda jest słuszna, czy 

niesłuszna, prawidłowa czy nie. Ona jeszcze w Polsce nie jest zabroniona, podkreślam słowo 

jeszcze. Natomiast zabolało mnie bardzo to, co powiedział Pan Przewodniczący Chojnacki 

przywołując i stygmatyzując dzieci pochodzące z metody in vitro, czy urodzone z metody in 

vitro. 

Co to miało znaczyć? Że Pan Chazan nie udzielał pomocy dziecku bo się urodziło 

z metody in vitro? Poczęte było metodą in vitro, nie chciał abortować tego dziecka, ale również 

je zostawił w momencie, kiedy ono się naturalnie urodziło. W związku z tym bardzo bym 

prosiła żebyśmy naprawdę mocno wyważyli jakie argumenty dobieramy, aby bronić swoich 

racji. Wszystkie argumenty filozoficzne, etyczne, które zostały tu przywołane mają swoich 

autorów, ale mają swoich zwolenników.  

Szanowni Państwo jest parę formalnych pytań, które chciałabym zadać jednak twórcom 

tego programu, bo co do uchwały ona jest zgodna z prawem, wszystkie podstawy są podane 

prawidłowo, natomiast co do zawartości samego programu. Takie programy zdrowotne dlatego 

powstają na szczeblu państwa, kraju, żeby w tej szczególnej sytuacji nawet, o której przed 

chwilą mówiłam, ochronić ludzi przed stygmatyzacją. Dzisiaj nie jest honorem przyznać się, 

że dziecko urodziło się i było poczęte metodą in vitro, bo zaraz życzliwi sąsiedzi będą 

doszukiwać się bruzdy na czole, albo innego rodzaju stygmatów. Dlatego pytanie moje co do 

samego programu. Jak w programie Państwo zadbacie o to, żeby osoba ubiegająca się o pomoc 

i wsparcie gminy nie musiała do bólu prezentować się, podawać swoich danych, przynosić 

dokumentów potwierdzających skuteczność metod, wskazywać w jakim ośrodku dokonywała 

takie, a nie inne procedury? Właśnie z tego powodu programy tego typu mają charakter jednak 

ogólnokrajowy, nie mają charakteru lokalnego. To jest pytanie, które myślę, że w programie 

mogłoby znaleźć swoją odpowiedź, należałoby ten program o udzielenie takiej odpowiedzi 

również wzbogacić.  

Jeśli chodzi o dyskusję na temat finansowania in vitro, dla mnie każde źródło pieniędzy 

które wspierać będzie pary pragnące posiadać dziecko, jest dobrym instrumentem i mimo że 

mam pewne wątpliwości co do zawartości tego programu, co do zasady, ja zagłosuję za Państwa 

programem.” 

 

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Dziękuję za tę wypowiedź. Proszę 

przedstawiciela wnioskodawców, jedną osobę zapraszam do mikrofonu, żeby Państwo do tych 

uwag się odnieśli, a zwłaszcza udzielili odpowiedzi na pytanie, czy jest zgoda na poziomie 

krajowym, czyli mówimy o centrali partii, zgoda Agencji, bo na pewno taka zgoda jest 

potrzebna tutaj potwierdzam.” 
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Jacek KOSAKOWSKI Przewodniczący Koła Konin - Nowoczesna Ryszarda Petru 

powiedział, cytuję: „Na początku to chciałbym podziękować za zaproszenie przede wszystkim 

na Radę Miasta i za to, że tak szybko udało się wprowadzić do porządku obrad tę kwestię 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej in vitro.  

Chciałbym podkreślić również i wrócić do tych słów, które tu padły, że Narodowy 

Program Leczenia Niepłodności na lata 2013 - 2016, który został decyzją obecnego Ministra 

Zdrowia zatrzymany, był niewątpliwie sukcesem. Tutaj tak jak słowa już padły, urodziło się 

z tego programu ponad 5600 dzieci, to jest sukces, to jest realny, wymierny sukces. Oczywiście 

możemy mówić o kolejnym programie narodowym, to co Pan radny tutaj wspomniał, 

o kolejnym programie narodowym, który gdzieś się tam toczy i prace nad nim trwają, ale 

musimy sobie zdawać sprawę, że te prace idą w kierunku naprotechnologii.  Tam nie będzie 

mowy o programie in vitro.  

Co do samej metody, Szanowni Państwo, to można tutaj dokonać pewnego porównania. 

O ile naprotechnologia, tak jak niektórzy Państwo tutaj twierdzą, leczy, tak również leczymy 

wątrobę. Natomiast jeżeli chodzi o in vitro, możemy to porównać do przeszczepu wątroby. Jest 

to zabieg, który jest skuteczny.  

Chciałbym się odnieść również do zgody Agencji, o której tutaj Pan przewodniczący 

wspomniał. O tę zgodę występują jednostki samorządu, w związku z czym autorzy programu, 

ani my jako inicjatorzy nie mogliśmy o tę zgodę wystąpić.” 

 

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Powiem przy okazji, bo to jest 

ważne dla Państwa później przy głosowaniu, czyli w sytuacji kiedy byśmy przyjęli tę uchwałę, 

to wtedy my jako samorząd musimy o taką zgodę wystąpić, tak? Czyli przyjęcie uchwały też 

będzie wymagało potem uzyskania zgody. Tutaj uprzedzam bo to jest ważna odpowiedź na 

pytanie, które Pan przed chwilą udzielił.” 

 

 

Kontynuując, Jacek KOSAKOWSKI Przewodniczący Koła Konin - Nowoczesna 

Ryszarda Petru, cytuję: „Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę również z tego apelu, który 

dzisiaj Państwo podejmują, skierowanego do rządu odnośnie wprowadzenia rządowego 

programu narodowego in vitro. To bardzo ważna inicjatywa, jednak chciałbym zauważyć, że od 

tego samego apelu żadne dziecko się nie urodzi, przynajmniej na razie dopóki ten program nie 

zostanie wprowadzony. 

Należy również powiedzieć o jednej rzeczy. Konin się wyludnia, Konin staje się mniej 

atrakcyjny. Młodzi ludzie wyjeżdżają z Konina do większych aglomeracji szukając swojego 

miejsca, swoich perspektyw w lepszym otoczeniu i oczywiście możemy dyskutować tutaj 

o tym, ile ewentualnie dzieci urodziłoby się z programu samorządowego in vitro, ale przede 

wszystkim chodzi o to, żeby zwiększać atrakcyjność tego miasta i zatrzymać tutaj młodych 

ludzi, którzy będą postrzegali to miejsce i miasto Konin również za atrakcyjne dla siebie, dla 

swojej rodziny, dla swojego otoczenia. 

Wiele zostało tutaj powiedziane na temat in vitro, myślę że nie ma sensu, żebym się 

tutaj powtarzał i opowiadał o tym programie. Dyskutowaliśmy o tym na komisji, były 

podawane szczegółowe dane, zresztą program jest szczegółowo opracowany można do niego 

zajrzeć, jest jakby we wszystkich szczegółach więc myślę, że nie miejsce, nie czas, żebym 

o tym tutaj Państwa zanudzał.  

Chciałbym tutaj zaapelować do radnych ze wszystkich ugrupowań, również do radnych 

Prawa i Sprawiedliwości, żeby zostawić kwestie światopoglądowe i ponad tymi kwestiami 

światopoglądowymi zastanowić się nad przyszłością naszego miasta, nad tym, żeby nasze 

miasto było bardziej atrakcyjne, a to z tego względu, że przecież to jest tak, jeżeli komuś jego 

światopogląd przeszkadza w podjęciu określonych zabiegów medycznych, to nie musi z tego 

korzystać.  
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Jeżeli światopogląd komuś przeszkadza, to nie musi korzystać z przeszczepów, nie musi 

korzystać również z transfuzji krwi i z wielu innych zabiegów medycznych. Tak że myślę, że 

to nie jest właściwy argument, bo ta kwestia nie stanowi moim zdaniem problemu.” 

 

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Dziękuję Panu za wypowiedź 

rzeczywiście tutaj, jako wnioskodawcy, za chwilę przejdziemy do głosowania, jeszcze 

końcowe wypowiedzi Szanowni Państwo i będziemy głosować najpierw za projektem uchwały, 

a potem za apelem.” 

 

 

O głos poprosił radny Michał KOTLARSKI, powiedział cytuję: „Szanowny Panie 

Prezydencie, Szanowni wnioskodawcy, Szanowni radni. Chciałbym tylko przytoczyć 

właściwie artykuł z Przeglądu Konińskiego z zeszłego tygodnia. Po komisji Pani Ela Streker -

Dembińska powiedziała tak: z punktu widzenia prawidłowości podjęcia uchwały na pewno nie 

będzie to zgodne z prawem, także chciałabym poprosić pana radcę prawnego, żeby udzielił nam 

jednoznacznych wyjaśnień, czy podjęcie tej uchwały będzie zgodne z prawem.” 

 

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Proszę radcę o ogólną wypowiedź. 

Ja wiem że tak, ja już zaczerpnąłem tej opinii, ja już ją znam.” 

 

 

Radca prawny UM w Koninie Radosław SZATKOWSKI powiedział, cytuję: 

„Szanowni Państwo, ja oczywiście przeanalizowałem dokładnie projekt przedłożonej uchwały 

jak sami Państwo wiecie, każdy projekt uchwały pod względem formalnoprawnym jest 

opiniowany przez radcę prawnego. Analizy tej dokonałem w dniu wczorajszym co prawda 

dopiero po godz. 12:40, to jakby na marginesie.  

Do samego projektu uchwały - proszę Państwa podstawy prawne w projekcie uchwały 

który został przedłożony są właściwe i prawidłowe. Są oczywiście błędy w publikatorach tych 

aktów prawnych, ale to jest jakby kwestia uboczna do naprawienia. I chciałbym Państwu 

zacytować przywołany w podstawach prawnych art. 48 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych który mówi: programy zdrowotne może 

opracowywać wdrażać, realizować i finansować fundusz, mamy tutaj na myśli NFZ, a 

programy polityki zdrowotnej mogą - i to jest to magiczne słowo - mogą opracowywać, 

wdrażać, realizować i finansować ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego.  

Mamy w przepisie słowo magiczne mogą, Państwo wiecie co to oznacza, mogą nie 

oznacza, że muszą. To Państwo podejmiecie decyzję, czy wyrażacie zgodę na sfinansowanie 

tego czy też nie, to jest Państwa uprawnienie i prawo. Dziękuję.” 

 

 

 O głos poprosił Wiceprzewodniczący Rady Zenon CHOJNACKI powiedział, cytuję: 

„Ja króciutko odniosę się do tych kwestii tzw. światopoglądowych. Ja odniosłem wrażenie, że 

za chwileczkę ktoś będzie mnie przekonywał że 2 dodać 2 jest 4. Ja wiem, że to jest 4, ja słowem 

myślę, że nikt z wypowiadających nie odwoływał się, nie wiem, do argumentów religijnych, 

biblijnych, raczej jest to specyficzna forma prowadzenia dyskusji, jak się nie ma argumentów 

to właściwie strona, która właściwie powinna uciekać od ideologii tego naprawdę do tej 

ideologii się odwołuje.  

Ja jeszcze raz powtórzę, przykład pana doktora Chazana, powiedziałem o tym na samym 

początku, proszę nie traktować mojej wypowiedzi jako wypowiedzi wrogiej przeciwko 

osobom, które się zdecydowały na taką metodę, a tym bardziej dzieciom, które poczęły się w 

wyniku tej procedury. Absolutnie pełna godność, ale tak jak powinniśmy darzyć te dzieci 

godnością, tak też taką samą godnością powinniśmy traktować te embriony ludzkie, które 
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poczynają się w wyniku zapłodnienia in vitro. Ja myślę, że dzisiaj w XXI wieku nie musimy 

dyskutować tak naprawdę od kiedy zaczyna się życie ludzkie, ja sądzę, że ten temat mamy 

zamknięty. Jeśli mamy problem, proponuję zajrzeć na stronę Senatu Stanów Zjednoczonych, 

który to Senat w 1981 roku zażyczył sobie ekspertyzy biologów, genetyków, lekarzy, zadał tym 

specjalistom jedno pytanie. Kiedy zaczyna się życie ludzkie. Odpowiedź była jednoznaczna. 

W momencie połączenia gamety męskiej i żeńskiej mamy do czynienia z człowiekiem i tak 

powinniśmy go traktować. Dziękuję bardzo.” 

 

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Wszystkim dziękuję za udział 

w dyskusji, była ona rzeczywiście wyczerpująca, oczywiście nie można było liczyć na to, że te 

kwestie światopoglądowe się nie pojawią. One się pojawiły, musiały się pojawić.  

Dziękuję inicjatorom za podjęcie tematu, ponieważ sam fakt dyskusji jest zwróceniem 

uwagi, że jest to ogromny problem społeczny, a że ona toczy się w wielu samorządach w Polsce 

to mam nadzieję, że jakiś efekt w programie rządowym, który jest w trakcie opracowania, może 

znajdzie. 

Szanowni Państwo, zgodnie z tym co ustaliliśmy inicjatywa jest zgodna z prawem, 

w razie jej przyjęcia będziemy się ubiegać o zgodę Agencji. Podam pod głosowanie najpierw 

projekt inicjatywy uchwałodawczej, a następnie apel, który Państwu przedstawiłem z tą zmianą 

o której powiedziałem, został usunięty ten fragment który budził kontrowersje.”  

 

 

Głos zabrał Wiceprzewodniczącej Rady Zenon CHOJNACKI. Powiedział, cytuję: 

„W kwestii formalnej, bo tutaj pan prawnik, nie ośmielę się dyskutować, natomiast pytanie czy 

określenie może nie oznacza rzeczywiście, że może taki program stworzyć i tworzy, ale 

wymagana jest opinia owej Agencji.” 

 

 

 Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „To już wiemy, że jest wymagana, 

pan przewodniczący sam przedstawił, ja potwierdzam, że jest wymagana. Jest na pewno 

wymagana, to potwierdzam. Więc w razie przyjęcia tej uchwały, Miasto zanim wdroży 

ewentualny program, musi taką zgodę Agencji uzyskać. 

Szanowni Państwo przed nami dwa głosowania. Najpierw nad inicjatywą 

uchwałodawczą, a następnie nad apelem.” 

 

Przewodniczący Rady Wiesław Steinke poddał pod głosowanie inicjatywę 

uchwałodawczą.  

 

W wyniku głosowania: 2 głosami „za”, 16 „przeciw”, przy 3 „wstrzymujących się” – 

Rada nie podjęła uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej „Leczenie 

niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców Konina w 

latach 2017 – 2019” (druk nr 456), będącej inicjatywą uchwałodawczą mieszkańców miasta 

Konina. 

 

Przewodniczący Rady Wiesław Steinke poddał pod głosowanie apel w sprawie 

przywrócenia programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. 

 

W wyniku głosowania: 12 głosami „za”, 7 „przeciw”, przy 2 „wstrzymujących się” – 

Rada przyjęła apel w sprawie przywrócenia programu leczenia niepłodności metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego, który stanowi załącznik do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Wiesław Steinke zarządził przerwę do godziny 12.30.  
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16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina – rejon ulic Koralowej i Działkowej (druk 

nr 451). 

 
Wznawiając obrady Przewodniczący Rady Wiesław Steinke poinformował, że kolejny 

punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina – rejon ulic Koralowej i Działkowej. O przedstawienie opinii 

poprosił przewodniczącego Komisji Finansów.  

 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Projekt uchwały 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ulic 

Koralowej i Działkowej był omawiany na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji. Projekt 

uchwały omówiła Małgorzata Sztuba Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki. Nie było 

uwag do projektu uchwały. Projekt był opiniowany tylko przez Komisję Infrastruktury – został 

zaopiniowany pozytywnie 13 głosami „za”.   

 

Przewodniczący Rady zapytał czy radni chcą zabrać głos w dyskusji. 

 

Przy braku głosów, zarządził głosowanie.  

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania – 20 radnych „za” Rada podjęła uchwałę 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ulic 

Koralowej i Działkowej. 

 

Uchwała Nr 424 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk nr 452). 

 

 
Przewodniczący Rady Wiesław Steinke poinformował, że kolejny punkt porządku 

obrad to podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. O przedstawienie opinii poprosił przewodniczącego Komisji Finansów.  

 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Projekt uchwały 

został omówiony na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji przez Małgorzatę Sztubę 

Kierownika Wydziału Architektury i Urbanistyki. Nie było uwag do projektu uchwały. Projekt 

był opiniowany przez Komisję Infrastruktury – został zaopiniowany pozytywnie 11 głosami 

„za”.” 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy radni chcą zabrać głos w dyskusji. 

 

O głos poprosił radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Ja mam takie pytanie. Bym 

prosił w uzasadnieniu do decyzji negatywnych, żeby była chociaż krótka opinia.”  
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Małgorzata SZTUBA Kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury powiedziała, 

cytuję: „Każdy wniosek był analizowany indywidualnie i jego stanowisko musiało być 

indywidualne, akurat z Panem radnym Lachowiczem rozmawiałam przed sesją, więc mogę się 

domyślać jakiego tematu dotyczyło zapytanie. I taka odpowiedź dotycząca, może tego między 

innymi wniosku. Wnioski, które dotyczyły uzupełnienia – zmiany przeznaczenia terenów na 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, głównie te wnioski, były w większości skierowane do 

zmiany w studium, bo akurat nie były one zgodne z przeznaczeniem dzisiaj w dokumencie, 

który jest podstawą do zmiany planu, a ten jeden jedyny wniosek, który dotyczy zabudowy 

jednorodzinnej, też negatywnie rozpatrzony – też jakby tym samym tokiem został odrzucony. 

Mimo, że ma w studium możliwość poszerzenia pod zabudowę jednorodzinną, jednak 

dzisiejsze ustawodawstwo nałożyło na gminę obowiązek dokonywania bilansów terenów, które 

są przeznaczone pod konkretne zabudowy, czy to mieszkaniową jednorodzinną, czy zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, usługę i wszelkie inne przeznaczenia, dokonać analizy 

środowiskowej, gospodarczej i społecznej, prognozowania naszego przyrostu demograficznego 

i możliwości gminy do realizacji zadań wynikających z zadań własnych gminy, czyli realizacji 

dróg i uzbrojenia terenu. I my mamy dosyć dużo terenów na terenie miasta Konina 

przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Są to tereny nieskonsumowane, są to tereny na 

Międzylesiu, w Wilkowie, Grójcu i Laskówcu i wprowadzanie nowej zabudowy 

jednorodzinnej tak ad hoc, tylko dlatego, że taki jest wniosek mieszkańca, jest nieuzasadnione 

teraz tymi przepisami, które na nas ustawodawca nałożył i musimy poczekać. Jesteśmy 

w trakcie procedowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta, że jeżeli tam nam wyjdzie brak terenów, że mamy możliwości rozwojowe i prognoza 

nasza demograficzna jest taka szeroka, że jeszcze możemy dołożyć tych terenów, a jest 

określony też limit czasowy, nie dłużej niż 30 lat. Muszą one być skonsumowane nie w czasie 

dłuższym, no w ciągu 30 lat. A mamy naprawdę ich sporo i myślę, że na razie mamy tej 

zabudowy jednorodzinnej dosyć dużo. Możemy pokusić się o zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną, i tam 2 czy 3 wnioski są zaakceptowane pozytywnie. A to sugerowałabym, 

że należałoby się wstrzymać do dokonania takiego bilansu i analizy, która będzie robiona przy 

opracowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.” 

 

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Oczywiście jest to jeden z etapów 

prac nad studium, one jeszcze trwają, nie są zakończone. Pan Sławomir Lachowicz jeszcze 

dopyta. Bardzo proszę.” 

 

Radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Mi chodzi głównie o to, że w materiałach, 

które otrzymujemy, żebyśmy mieli pod pozycją negatywną - króciutką opinię tylko nic więcej, 

o to nam tylko chodzi. Uwaga na przyszłość.”  

 

Małgorzata SZTUBA Kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury, cytuję: 

„Przyjmuję tę uwagę na przyszłość.” 

  

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Czyli to jest uwaga na przyszłość. 

Pani Kierownik wspomniała, że te przyczyny są różne, rzeczywiście odpowiedzi są takie na 

przykład, że wnioskodawcy częściowo wniosek zostaje przyjęty, częściowo nie, lub całkowicie 

przyjęty, lub całkowicie odrzucony, ale uwaga jest przyjęta przez Panią Kierownik. Dziękuję 

za to pytanie. Nie widzę więcej zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania.” 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania – 20 radnych „za” Rada podjęła uchwałę 

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

  

Uchwała Nr 425 stanowi załącznik do protokołu.  
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18. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością 

gruntową (druk nr 432) 

 
 

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

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową druk nr 432. Bardzo proszę Pana 

przewodniczącego Tadeusza Wojdyńskiego o przedstawienie wypracowanej do projektu 

uchwały opinii.”  

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Finansów i Komisję 

Infrastruktury 13 głosami „za”.” 

 

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przystąpiono do głosowania. 

 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania – 20 radnych „za” Rada podjęła uchwałę 

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową. 

  

 

Uchwała Nr 426 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (druk nr 431). 

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

w sprawie nabycia nieruchomości druk nr 431 obręb Pątnów. Pan przewodniczący Tadeusz 

Wojdyński przedstawi opinię do tego projektu uchwały.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Wysoka Rado projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości podobnie jak poprzednio 

został pozytywnie zaopiniowany 13 głosami „za”.” 

 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy radni chcą zabrać głos w dyskusji. 

 

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przystąpiono do głosowania. 

 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania – 20 radnych „za” Rada podjęła uchwałę 

w sprawie nabycia nieruchomości – obręb Pątnów. 

 

 

Uchwała Nr 427 stanowi załącznik do protokołu.  
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20. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowych 

(druk nr 443). 
 

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

w sprawie ustanowienia służebności gruntowych druk nr 443. Opinię do tego projektu uchwały 

przedstawi również Pan przewodniczący Tadeusz Wojdyński.”  

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Podobnie jak poprzednie dwa projekty, projekt w sprawie ustanowienia służebności 

gruntowych został zaopiniowany pozytywnie przez dwie Komisje: Finansów i Infrastruktury 

13 głosami „za”.”  

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przystąpiono do głosowania. 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania – 20 radnych „za” Rada podjęła uchwałę 

w sprawie ustanowienia służebności gruntowych. 

  

Uchwała Nr 428 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina 

z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki 

organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich 

w Koninie (druk nr 444). 

 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie 

utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg 

Miejskich w Koninie druk nr 444. Jest to zmiana uchwały przypomnę. Już tą jednostkę 

powołaliśmy. Opinię do tego projektu uchwały a więc zmianę uchwały przedstawi Pan 

przewodniczący Tadeusz Wojdyński.”  

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Wysoka Rado na posiedzeniu wspólnym dwóch komisji propozycje zmian w projekcie 

uchwały w stosunku do poprzedniej uchwały omówił Andrzej Szczepański kierownik Działu 

Obsługi Utrzymania Pasa Drogowego ZDM. Komisje w głosowaniu pozytywnie zaopiniowały 

projekt 13 głosami „za”.”  

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „To trochę uchwała techniczna, bo już przyjęliśmy 

powołując tą jednostkę uchwałą odpowiednio wcześniej 20 lipca. A to jest zmiana tej uchwały.”    

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przystąpiono do głosowania. 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania – 20 radnych „za” Rada podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie 

utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg 

Miejskich w Koninie. 

 
  Uchwała Nr 429 stanowi załącznik do protokołu.  
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22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 222 Rady Miasta Konina 

z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej (druk nr 445). 
 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 roku 

w sprawie opłaty targowej druk 445. Opinię przedstawi jak poprzednio przewodniczący 

Komisji Finansów Tadeusz Wojdyński.”  

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Wysoka Rado projekt podobnie jak poprzedni został pozytywnie zaopiniowany. Został 

omówiony na posiedzeniu przez kierownika Wydziału Działalności Gospodarczej Pana 

Romana Jankowskiego. Nie było uwag do projektu, ponieważ stawki opłat targowych idą w 

dół. Komisja Finansów 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt.”   

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Przypomnę, że to jedna z uchwał okołobudżetowych. 

Za miesiąc będziemy procedowali budżet. Zanim budżet to najpierw uchwały 

okołobudżetowe.”  

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przystąpiono do głosowania.  

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania – 20 radnych „za” Rada podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 roku 

w sprawie opłaty targowej.  

 

Uchwała Nr 430 stanowi załącznik do protokołu.  
 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 345 Rady Miasta Konina 

z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie miasta Konina (druk nr 449). 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr 345 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku w 

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina druk 449. Opinię 

do tego projektu uchwały przedstawi przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz Wojdyński.”   

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Wysoka Rado projekt został omówiony na posiedzeniu komisji. Dostał również pozytywną 

opinię. Obie komisje pozytywnie zaopiniowały 14 głosami „za” przy 2 głosach 

„wstrzymujących”.”  

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przystąpiono do głosowania. 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania – 19 radnych „za” Rada podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 345 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina. 

  

Uchwała Nr 431 stanowi załącznik do protokołu.  
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24. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości 

obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych (druk nr 450). 
 

 

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

w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości 

ciekłych druk 450. Proszę przewodniczącego Tadeusza Wojdyńskiego o przedstawienie 

opinii.”  

 

 

Przewodniczącego Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Projekt uchwały 

był w szczegółach omówiony na posiedzeniu Komisji Finansów i Infrastruktury. Na pytania 

radnych szczegółowych odpowiedzi udzielił prezes Zbigniew Szymczak. Po dyskusji projekt 

został pozytywnie zaopiniowany 14 głosami „za”.”  

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Zapowiedziałem autopoprawkę prezydenta i udzielę mu 

teraz głosu.”  

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Do tego projektu 

uchwały zgłaszam autopoprawkę. W § 3 ust. 1 nadaje się brzmienie „Opłata uiszczana jest 

miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który opłata ta jest 

należna” i w § 5 „uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku”.”  

 

   

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję bardzo, przyjmujemy to więc w formie 

autopoprawki. Myślę, że tytułem wstępu do dyskusji, że wypada pogratulować prezesowi, 

przeciera szlaki w naszym kraju, ponieważ rzeczywiście dyskusja, która miała miejsce na 

konferencji, która odbyła się w PWSZ, gdzie przyjechali przedstawiciele zajmujący się 

problematyką generalnie odprowadzenia ścieków i gospodarki wodnej. Zgłaszali niepokojące 

zjawisko jak niewielki procent tych odpadów ciekłych, nazwijmy to, z szamb trafia docelowo 

do oczyszczalni ścieków, jest to mniej niż 10 %, reszta ginie, nie wiemy gdzie, być może 

wylewana jest na pola, albo wsiąka w podłoże. I prezes Szymczak podjął się no można 

powiedzieć odważnej inicjatywy tego, żeby to uporządkować. Wydaje się logicznym 

powiązanie nieczystości ciekłych z ilością pobranej wody, bo musimy się wykazać co z nią 

zrobiliśmy, czy odprowadziliśmy ją do kanalizacji, czy inaczej z szamba w tej samej ilości 

odprowadziliśmy ją do oczyszczalni. I rzeczywiście mówiąc wprost ta uchwała po prostu jest 

uchwałą uczciwą. Uczciwą nakłaniającą do tego, czyli płaćmy za to, co pobraliśmy, co 

wytworzyliśmy w formie odpadów ciekłych. Myślę, więc że za naszym przykładem, 

spodziewam się tego, mają szansę pójść inne samorządy w kraju. Bo jeśli my taką uchwałę 

podejmiemy, to myślę, że to będzie zielone światło dla innych samorządów. A problem jak 

wspomniałem na początku jest ogólnopolski. Gratuluję prezesowi i otwieram dyskusję.”  

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Miałem taką nadzieję, że Pan może 

zmniejszy tę cenę, ale to tak tylko w woli żartu na początek może to będzie ta autopoprawka, 

ale rzeczywiście ja do tej ceny chciałbym się odnieść. Dużo pytań zadawałem odnośnie tych 

uchwał takich może formalno-prawnych, ale na większość została udzielona odpowiedź. 

Natomiast chciałbym zapytać jednak o tę cenę, być może czegoś nie wiem, dlatego dopytuję. 

My ustalamy tutaj cenę 16 zł za odbiór m³. W poprzedniej uchwale, którą podjęliśmy, czyli w 

regulaminie czystości mówimy, że przejęcie przez Miasto Konin obowiązku pozbywania się 

nieczystości wymaga wyłonienia, zgodnie z prawem zamówień publicznych, podmiotu, który 

będzie świadczył usługę odbioru.  
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Chciałbym dopytać, czy to postępowanie, ten tryb zamówienia publicznego, ja 

oczywiście domyślam się, że idziemy w kierunku in house, chciałem mimo wszystko dopytać, 

czy ustalenie tej ceny na poziomie 16 zł nie sprawia, że zamówienie publicznie albo inaczej, 

czy sprawia, że zamówienie publiczne to będzie zamówienie na wyłonienie podmiotu, który 

będzie realizował to za 16 zł? Czy ewentualnie cena tam będzie miała znaczenie? O to chciałem 

dopytać.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Poprosimy Pana prezesa do mikrofonu, lub jego 

przedstawicieli. Pan prezes ma tutaj mecenasów, którzy de facto pomogli opracować 

regulamin.”  

 

 

Głos zabrał Prezes PWiK Zbigniew SZYMCZAK, cytuję: „Dziękuję Panie 

przewodniczący za ciepłe słowa, ale one należą się przede wszystkim autorom tej koncepcji 

Panu mecenasowi Łukaszowi Ciszewskiemu i Panu mecenasowi Michałowi Kościelakowi 

z kancelarii Jerzmanowski z Poznania, którzy podjęli się trudu opracowania nowatorskiego 

przedsięwzięcia w skali kraju. Myślę, że oni znają najlepiej realia. Ja tylko mogę potwierdzić, 

że cena 16 zł nie jest ceną wygórowaną. Odpowiem tylko, że na rynku konińskim w tej chwili 

funkcjonują ceny bardzo zróżnicowane, od 130 do 150 zł za tzw. beczkę, nikt nie przelicza tego 

na m³. Z wyjątkiem jednego podmiotu, który te usługi świadczy, a takim podmiotem jest firma, 

którą mam zaszczyt kierować, czyli PWiK i też uzależnia to od wielkości zbiornika 

bezodpływowego i ta cena jest od 10 do 18 zł za m³. A teraz Pana mecenasa prosiłbym 

o szczegóły.”  

 

 

Głos zabrał mecenas Łukasz CISZEWSKI z Kancelarii Jerzmanowski i Wspólnicy, 

cytuję: „Odpowiadając na Pana pytanie, tak oczywiście 16 zł wyznacza pewien próg, tzn. 

krótko mówiąc pieniądze, którymi gmina będzie dysponować na zorganizowanie tego systemu, 

to będzie proszę Państwa iloczyn 16 zł i ilości m³, które zostaną zebrane w ramach tego 

systemu. Te 16 zł to nie są tylko pieniądze dla PWiKu, tam jest pewna pula przewidziana na 

obsługę administracyjną tego systemu. To jest takie ograniczenie, że to nie znaczy, że to będzie 

16 zł. To nie znaczy, że Państwo nam będą jako przedsiębiorstwu płacić 16 zł. Państwo będą 

płacić jakąś cześć tych środków. Natomiast gdybyście Państwo ogłosili przetarg, oczywiście 

istnieje ryzyko, że podmiot, który to postępowanie, gdyby było złożonych szereg ofert, że oferta 

najniższa nie będzie na tyle korzystna, żeby się zmieścić w tych 16 zł. My jak Pan słusznie 

zauważył, zmierzając w drodze in house i zakładając, że to zamówienie uzyskamy w drodze in 

house gwarantujemy, że my za te 16 zł, przy tym strumieniu, który dzisiaj szacujemy, będziemy 

w stanie zrealizować tę usługę według standardów zgodnych z prawem. Tak naprawę Szanowni 

Państwo trzeba mieć świadomość, że rzeczywisty strumień nieczystości ciekłych zostanie 

określony taki szczegółowy po pierwszym roku funkcjonowania tego systemu.”  

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękujemy Panu mecenasowi, kontynuujemy dyskusję, 

myślę, że warto. Jesteśmy pionierami w skali kraju.”  

 

Głos zabrał radny Jan MAJDZIŃSKI, cytuję: „Ja chciałbym dopytać jeszcze Pana 

prezesa ile w tej chwili i czy są takie podmioty na terenie miasta, które mają koncesję na wywóz 

nieczystości? I jak to przewidujemy w najbliższej przyszłości z tego względu, że przystępujemy 

do programu, który wywoła jakieś takie społeczne potrząśnięcie przynajmniej dla tych osób, 

które z niewiadomych przyczyn nie korzystają właśnie z prawidłowego odprowadzania 

nieczystości. Czemu zadaję to pytanie? Bo na pewno, kiedy ta uchwała zostanie podjęta, na 

pewno do nas zostaną skierowane pytania, czy to nie jest zmonopolizowanie rynku pod 

względem właśnie konkurencyjnych cen od innych przewoźników.”  
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Głos zabrał Wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja tutaj jeszcze 

przeproszę Pana prezesa, bo nie wiem, czy dobrze usłyszałem, bo okazuje się, że ten koszt, jeśli 

dobrze zrozumiałem, uzależniony jest od ilości pobieranych ścieków. Mówiąc krótko im więcej 

zabieramy, tak, bo tam padła taka kwota, proszę mnie poprawić tak od 10-18 zł? Czy to tak 

było, kiedy przyjeżdża beczkowóz do małego szamba to ta cena jednostkowa jest wyższa, bo 

tam padł przedział. I teraz dlaczego moje pytanie, bo mamy w uchwale konkretną kwotę 

podaną, ta kwota będzie pewnie ulegała zmianie. Pytanie, czy ta kwota powinna być wpisana 

do projektu uchwały? To są takie moje wątpliwości, proszę o rozwianie tych wątpliwości.”           

         

 

Odpowiedzi udzielił prezes PWiK Zbigniew SZYMCZAK, cytuję: „PWiK realizuje w 

tej chwili usługę odbioru nieczystości z szamb stosując zupełnie inne kryteria niż o których 

teraz rozmawiamy. PWiK stosuje kryterium wielkości zbiornika bezodpływowego w 

zależności czy to jest zbiornik 3, 5, 6, 10 czy 21 metrowy, to te ceny są zróżnicowane. 

Natomiast w proponowanej przez Państwa opłacie, opłata jest uzależniona od ilości pobranej 

wody i to jest stała opłata dla wszystkich. Czyli to jest najbardziej sprawiedliwe z rozwiązań, 

ponieważ takie samo stosowane jest na mocy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w odniesieniu 

do innych klientów PWiKu, który dostarczają te nieczystości do naszej zbiorczej sieci 

kanalizacji sanitarnej. A zróżnicowanie wynika przede wszystkim z różnych kosztów 

transportu.  

Jeszcze Panu Majdzińskiemu jestem winien odpowiedź. Z tego co pamiętam, niestety 

nie wziąłem tych notatek. Albo 9, albo 11 podmiotów ma koncesję na świadczenia tego typu 

usług na terenie miasta Konina. I z tego co pamiętam, to jest również do zweryfikowania w 

wydziale Urzędu Miasta, który się tym zajmuje, jest to jedna czy dwie firmy z terenu miasta 

Konina, a resztę to są firmy zewnętrzne. W tym jest również nasze przedsiębiorstwo i pragnę 

Państwa poinformować, że już w tej chwili na podstawie podpisanych umów, a z tym jest 

bardzo trudno, bo niestety właściciele szamb nie chcą takich umów podpisywać. 

Odwiedziliśmy już kilkuset, jeszcze nie wszystkich, ale służby moje mają takie zadanie, że do 

końca tego roku co najmniej połowa zostanie jeszcze przez nich „nawiedzona” w sensie takim, 

że już nie wysyłają tylko idą, proponują, pokazują na jakich zasadach możemy tą usługę 

świadczyć. Mamy już podpisane 111 umów. Także zdobywamy sukcesywnie rynek, ponieważ 

ceny, które proponujemy są cenami bardzo atrakcyjnymi.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Myślę, że Pan prezes będzie zapraszany na prelekcje, 

zwane również wykładami w całym kraju w asyście mecenasów.”  

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „A ja bym chciał Panie prezesie, żeby te 

środki, które zgromadzi Pan, jeśli oczywiście dojdzie już w konsekwencji do zamówienia 

publicznego do realizacji tej usługi, żeby te środki, które będzie Pan gromadził od mieszkańców 

Konina, którzy mają nieczystości ciekłe odbierane właśnie w taki sposób i nie mają możliwości 

przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej, że będzie Pan inwestował właśnie w kanalizację 

sanitarną po to, by 100% miasta miało pokrycie właśnie w tej kanalizacji.” 

 

 

Prezes Zbigniew SZYMCZAK, cytuję: „Ja się też spodziewałem tego pytania. 

Podjęliście Państwo uchwałę o wieloletnim planie modernizacji i rozbudowy urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych dla miasta Konina na poprzedniej sesji. Ona przewiduje 

bardzo ambitny plan inwestycji tak zwanych liniowych, które mają służyć właśnie podłączaniu, 

czy może stworzeniu możliwości podłączania się osób, które w tej chwili mają szamba, do 

zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. I tu też bardzo precyzyjnie chcę już Państwu podać, że 

tylko trzy największe inwestycje kanalizacyjne, które planujemy w ciągu najbliższych dwóch 
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lat zrealizować, czyli budowę kanalizacji sanitarnej na Osadzie, budowę kanalizacji sanitarnej 

w ulicy Gajowa-Matejki i budowę kanalizacji w ulicach Działkowa-Staromorzysławska - to 

jest odpowiednio likwidacja czyli możliwość przyłączeni się do zbiorczej sieci 44, 28 i 45 

szamb, czyli grubo ponad setki. Ta liczba, którą w tej chwili identyfikujemy ona powinna 

sukcesywnie i to bardzo szybko spadać. Zostaną tylko i wyłącznie szamba na obrzeżach miasta, 

czy w miejscach gdzie budowa sieci kanalizacji zbiorczej sanitarnej będzie nieuzasadniona 

ekonomicznie.”                         

 

 

Nie było więcej zgłoszeń do dyskusji. Przystąpiono do głosowania. 

 

 

Wynikiem głosowania – 19 radnych „za”, 0 „przeciwnych, 1 „wstrzymujący się” Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku 

pozbywania się nieczystości ciekłych. 

 

 

Uchwała Nr 432 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do 

kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji 

w Koninie na rok 2017 (druk nr 453). 

 

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

uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla 

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2017. Jest to jedna z uchwał również około 

budżetowych druk nr 453. Opinię do tego projektu uchwały przedstawi Pan przewodniczący 

Tadeusz Wojdyński.”  

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały na posiedzeniu komisji omówił Mirosław Pachciarz dyrektor Miejskiego 

Zakładu Komunikacji. Poinformował, że stawka dotacji nie zmienia się od trzech lat. Radni nie 

mieli uwag do projektu uchwały. Obie komisje 13 głosami „za” pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Utrzymujemy na tym samym poziomie.” 

 

   Nie było zgłoszeń do dyskusji . Przystąpiono do głosowania.  

 

Wynikiem głosowania – 17 radnych „za” 0 „przeciwnych”, 2 „wstrzymujących się” 

Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 

1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2017. 

 

 

Uchwała Nr 433 stanowi załącznik do protokołu. 

 

  



53 

 

26. Wnioski i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE poinformował, że kolejna sesja, budżetowa 

odbędzie się 19 grudnia o godzinie 10.00.  

 

Dalej powiedział, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to wnioski i zapytania 

radnych. 

Informuję, że jedną interpelację przekazałem do Prezydenta, Witolda Nowaka. Jako 

pierwszy głos zabierze radny Witold Nowak.” 

 

 

Radny Witold NOWAK powiedział, cytuję: „Chciałbym zacząć od tematu ważnego 

i trudnego i bardzo proszę Państwa o maksymalną uwagę, szczególnie Pana Prezydenta, bo 

temat jest moim zdaniem niezwykle ważny. Rzecz bowiem dotyczy ulicy Kleczewskiej 

i niepokoju, który pojawia się w związku z realizacją tej niezwykle ważnej inwestycji.  

Panie Prezydencie Otóż 17 lutego 2016 roku podpisano Mandat Terytorialny dla 

Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. W tym Mandacie jedną z inwestycji 

kluczowych stała się po negocjacjach z gminami, czyli z całym Obszarem Strategicznej 

Interwencji ulica Kleczewska, na którą zapisaliśmy, mogę tak mówić ponieważ uczestniczyłem 

w przygotowaniu tego programu, zapisaliśmy kwotę dofinansowania prawie 30 mln zł.  

Dlaczego będę mówił o datach? Bo to jest niezwykle ważne.  

17 lutego w podpisanym Mandacie wskazaliśmy terminy realizacji tej inwestycji, termin 

złożenia wniosku 2018-2019, natomiast termin realizacji projektu 2019-2020. W międzyczasie 

pojawiały się zmiany regulaminu na stronie Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego. Przypomnę, rzecz dotyczy działania 5.1 poddziałania 5.1.1.  

17 lutego w harmonogramie dotyczącym działania 5.1 nie było ogłoszeń o konkursie. 

W następnej zmianie, która obowiązywała od 25 lutego 2016 roku także nie było informacji 

o tym, kiedy będzie ogłoszony konkurs. Uwaga, od 25 marca pojawia się kolejny 

harmonogram, w którym również nie znajduje się, zgodnie podejrzewam, z naszymi 

podejrzeniami, nie znajduje się informacja o ogłoszonym konkursie w działaniu 5.1.1.  

I dopiero od 28 kwietnia 2016 roku w harmonogramie pojawia się oto taka informacja, 

że w czwartym kwartale tego roku będzie ogłoszony konkurs z działania 5.1.1, czyli 

Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych - drogi wojewódzkiej - OSI.  

Co to oznacza i dlaczego o tym mówię. To oznacza, że takie ogłoszenie pojawiło się 

wczoraj. W tym ogłoszeniu czytamy, pojawiło się ogłoszenie, że będzie ogłoszony konkurs, 

planowany jest od 30 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. Co to oznacza? To oznacza, że do 

28 lutego 2017 roku, na ile się orientuję, przyznam, że od wczoraj nie miałem możliwości 

przeczytania regulaminu, ale tak po wstępnych konsultacjach w kuluarach wynika z tego, 

że powinniśmy na 20 lutego mieć gotową dokumentację na Kleczewską, a my tej dokumentacji 

nie mamy i z tego co wiem nie będziemy mieć.  

Dlaczego to jest ważne i o tym mówię? Rzecz jest ważna z punktu widzenia 30 mln zł, 

które leżą na stole, na remont ulicy Kleczewskiej. Panie Prezydencie mój apel jest taki, by Pan 

Prezydent w trybie jak najszybszym i jak najwyższej wagi spotkał się z Marszałkiem 

Województwa Wielkopolskiego, bądź z ludźmi których on rzeczywiście deleguje do takiej 

rozmowy, by przedstawić cały ten kalendarz i powołać się jeszcze raz na Mandat Terytorialny, 

który podpisywał również Marszałek. Umowa obowiązuje dwie strony. Jeśli w fiszce 

projektów, które zgłaszaliśmy, w Mandacie mamy wpisaną datę wniosku i datę realizacji, i 

nagle nam się pojawia w kwietniu ogłoszenie, ja wiem, że jest już koncepcja Kleczewskiej, 

oglądałem ją, widziałem jak ta droga powinna wyglądać, ale wiem też, że nie zdążymy z 

dokumentacją. Co w związku z tym? To jest rzecz niezwykle ważna i apeluję do Pana 

Prezydenta o podjęcie bardzo pilnych działań w tej sprawie. 
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Natomiast druga rzecz dotyczy bieżących rzeczy, proszę o wyświetlenie zdjęcia.  

(zdjęcia w załączeniu do protokołu), rzecz dotyczy ul. Paderewskiego i wykonanej w ubiegłym 

roku nakładki asfaltowej wzdłuż ulicy Paderewskiego i tutaj pojawiają się pęknięcia. I tutaj 

chciałbym zapytać czy można to w ramach gwarancji wykonać i poprawić, bardzo proszę 

o zwrócenie uwagi na to. Dziękuję bardzo.” 

 

 

 Kolejno głos zabrał radny Sebastian GÓRECKI, cytuję: „Mam pięć krótkich pytań 

panie Prezydencie.  

Pierwsze – jak MPEC przygotowuje się do ogrzewania miasta Konina, jeżeli sprawdzi 

się nasz czarny scenariusz z elektrownią. 

Drugie pytanie - w jaki sposób dokonywane są zakupy w przedsiębiorstwie MZK na 

opony, na części zamienne, czy nie można by znaleźć jakiś oszczędności? 

Trzecie pytanie - jakie są plany dotyczące remontu mostu Bernardynka? Bo o tym w 

ogóle nie słychać. Problem jest, bo za chwilę będziemy mieli most w Ślesinie zamknięty. 

Czwarte pytanie - jak wyglądają plany dotyczące wiaduktu leżącego nad trakcją 

kolejową między osiedlami Zatorze i V osiedla, bo wiemy, że niedługo będą zamykane 

przejazdy. Oni działają, a my stoimy w miejscu. 

Piąte pytanie - jakie są straty przewidziane, bądź ewentualnie ubytek kapitałów 

w przedsiębiorstwie PKS na bieżący rok, bo podejrzewam, że księgowi już to wiedzą. Dziękuję 

bardzo.” 

 

 

 Radny Krystian MAJEWSKI powiedział, cytuję: „Szanowny Panie Prezydencie. 

Ja o sprawie dość odległej, ale która się nieuchronnie zbliża, to jest 100. rocznica Odzyskania 

Niepodległości. Ze strony rządu jakieś tam ruchy zostały poczynione. W Ministerstwie Kultury 

ma być 200 mln zł do rozdania dla poszczególnych organizacji samorządowych. Myślę, że 

skoro od strony rządowej takie przygotowania mają miejsce, to może my jako samorząd 

powinniśmy zastanowić się nad przygotowywaniem do obchodów Odzyskania Niepodległości. 

Może od początku następnego roku powołać zespół, który by opracował taki plan obchodów, 

byśmy się broń Boże nie pokłócili politycznie przy tej okazji, bo to nie przystoi. I na spokojnie 

już się przygotowywać do obchodów Odzyskania Niepodległości.” 

 

 

Radny Jan MAJDZIŃSKI powiedział, cytuję: „Ja chciałbym zgłosić wniosek, o którym 

już tutaj była mowa, w tym gronie. Odtworzenie rowu wzdłuż ulicy Grójeckiej 

i wyprofilowanie pobocza ze wstępnym utwardzeniem. Nie musi to być utwardzone asfaltem, 

wystarczy, że utwardzimy to pobocze jakimś żwirem i tłuczniem.  

Może dla Pana Prezydenta jest pewnym zaskoczeniem o tej porze roku składanie 

takiego wniosku, natomiast chciałbym tutaj podkreślić, że mieszkańcy osiedla Grójec na 

inwestycję drogową czekają już od kilku lat i dość cierpliwie znoszą te niewygody. Wiemy, że 

przyjęliśmy uchwałę WPI i tam ta inwestycja ulicy Grójeckiej została jako pierwszy etap 

wykonawstwa zaplanowana na 2018 rok, drugi etap też oddalony w czasie.  

 W związku z tym, żeby złagodzić te problemy transportowe jakich tam mieszkańcy 

doznają, ale nie tylko mieszkańcy, bo chcę przypomnieć, że do Grójca kursują dwa autobusy 

MZK, one też mają czasem problem się tam poruszać, bo problemy są z zaparkowaniem 

samochodów wzdłuż. Zgłosiłem ten wniosek na komisji budżetowej jako wniosek rezerwowy 

do budżetu. Z przykrością muszę się tu poskarżyć, że mój wniosek przepadł. Wszyscy 

zagłosowali z Komisji Finansów przeciwko temu wnioskowi, więc tutaj „tonący chwyta się 

brzytwy”, więc kieruję ten wniosek do Pana Prezydenta, żeby jednak podjąć te działania 

w możliwie dogodnym czasie, żeby ten problem rozwiązać. Przy tej okazji chciałbym 

dopowiedzieć, że byłoby dobrze gdyby tam firmy prowadzące roboty, żeby również dokonały 

jakiegoś wstępnego utwardzenia ulicy u podnóża skarpy nadwarciańskiej, bo ta droga się w tej 
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chwili stała drogą spacerową. Zmienia się Grójec, już właściwie zanika tam funkcja rolnicza 

i dobrze by było gdybyśmy też dostosowali te inwestycje do potrzeb mieszkańców. 

Drugi mój wniosek dotyczy oświetlenia na ulicy Skrótowej. Brak oświetlenia składałem 

już poza sesją. Okazuje się, że lampa przy posesji nr 9 nie świeci i po moim zgłoszeniu tam 

ktoś się pokazał i nadal nie świeci już od kilku miesięcy. W związku z tym chciałbym ten 

wniosek ponowić i żeby tam naprawić to oświetlenie.  

Odnośnie jeszcze tej inwestycji utwardzenia pobocza. Panie Prezydencie ja od razu chcę 

tylko tu zastrzec, że nie będzie tu wydatek, nie będą tu pieniądze wyrzucone w błoto, jak to 

niektórzy twierdzą, bo to będzie już pewien zakres robót, które zmniejszą zakres wykonywania 

robót w przyszłości. Natomiast koszt tego stosunkowo nie jest taki duży, ja oszacowałem to na 

około 300 tys. zł, ale może się okazać, że to będzie o wiele mniejszy koszt wykonania tej roboty 

drogowej, a na pewno jest bezwzględnie potrzebny, żeby tym mieszkańcom w jakiś sposób 

ulżyć w problemach komunikacyjnych.”  

 

 

W ramach uzupełnienia głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „My dzisiaj 

rozmawialiśmy przed sesją z Panem radnym Majdzińskim, chciałbym oczywiście najpierw 

wytłumaczyć dlaczego nie poparłem tego wniosku. Wiesz doskonale, że powiedzieliśmy, że 

zrobimy wszystko, żeby to było zrobione w ramach remontu.  

 I teraz chcę powiedzieć tylko jedno. Panie  Prezydencie, ten wniosek, rozmawiałem już 

po posiedzeniu komisji z dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich Panem Grzegorzem Pająkiem, 

który jest jeszcze na zwolnieniu lekarskim, ale zna ten temat, bo rozmawiał z nim również 

radny Majdziński, rozmawiałem z Panem Prezydentem Łukaszewskim. Póki nie robimy 

jeszcze, a nie robimy przez najbliższy rok na pewno, myślę, że w 2018 roku na pewno pierwszy 

etap powinien być zrobiony ulicy Grójeckiej, to to co powiedział Pan radny Majdziński w pełni 

popieram. Popieram, ale nie szutrem, bo sam szutr nie rozwiąże sytuacji. My mamy połączyć 

tam to pobocze, utwardzić frezem, a po co? Po to żeby ulicę poszerzyć, bo głównym 

mankamentem ulicy Grójeckiej jest to, że jak jedzie autobus MZK, to drugi pojazd przy 

wymijaniu się jeden musi koniecznie zjechać na bardzo dziurawe pobocze.  

A przy okazji druga część ulicy Strażackiej, to jest co roku, albo co dwa lata, kilka 

wywrotek wywozimy tam tłucznia i tam to ginie. Zróbmy to też przy okazji jak robimy pobocze 

na ulicy Grójeckiej. Ta inwestycja na ulicy Strażackiej póki co długo nie będzie robiona 

i mieszkańcy są tego świadomi. Oni wiedzą, że nie będą mieli tam zrobionej ulicy, bo położenie 

jest takie jakie jest, trzeba by było zbyt duże nakłady i kanalizacyjne i inne ponosić. 

Ale gdybyśmy znowu ten destrukt włożyli, to załatwiamy im problem na długie lata.”        

 

       

Radny Jan MAJDZIŃSKI powiedział, cytuję: „Tak jak w poniedziałek tak i dzisiaj nie 

zmieniam zdania. My właściwie nie musimy dyskutować o sprawach technicznych, bo ja za 

przykład dam uporządkowanie pobocza na ulicy Jana Pawła II, koło Lidla. Tam służby pięknie 

zrobiły to pobocze, uprofilowały. Za wykonanie tej roboty serdecznie dziękuję, bo rzeczywiście 

to było bardzo potrzebne i uważam, że jeżeli w taki sposób zostanie to zrobione, czy to będzie 

tłuczniem, czy jeszcze czymś innym, pozostawmy to służbom technicznym.” 

 

 

Następnie głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Nie daje mi spokoju 

odpowiedź na pytanie, które otrzymałem na zapytanie - czy park Chopina dalej nie ma 

parkingu? Podałem jedno z rozwiązań i otrzymałem odpowiedź, że są wejścia do parku, 90 

metrów dalej od parkingu. Fajnie, ucieszyłbym się z tego, tylko żebym jeszcze w tej odpowiedzi 

miał którędy. Rodzice z dziećmi mają przejść do tej furtki 90 metrów dalej od strony Zofii 

Urbanowskiej. Ja mieszkam od 50 lat w Koninie, znam doskonale park Chopina i nie takiej 

odpowiedzi oczekiwałem.  
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Oczekiwałem, że podjeżdżając na ten parking może rozwiążemy w jakiś sposób, 

zrobimy drogę jednokierunkową, zrobimy jakąś linię ciągłą, że stawiając samochód rodzic 

będzie mógł wyjść z tego samochodu bezpiecznie i dojść jak najkrótszą drogą do parku. 

Prosiłbym Panie Prezydencie o zajęcie się tematem, bo takiej odpowiedzi naprawdę sobie nie 

życzę.”  

 

27.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Zwracam się do Pana 

radnego Witolda Nowaka. Dziękuję za to zainteresowanie tym jakże ważnym wnioskiem, 

o którym mówimy, to jest budową ulicy Kleczewskiej. Jedno sprostowanie to wartość tego 

wniosku, to jest 39,5 mln zł. Więc wiemy jak to jest ważne, nie tylko ze względu na znaczenie 

tej ulicy i połączenia z ciągiem na Posadzie, ale także ze względu na wysokość środków, które 

możemy pozyskać. Chciałbym za to zainteresowanie podziękować.  

Nie wykluczam spotkania z Panem Marszałkiem w tej sprawie, ale jesteśmy w bieżącym 

kontakcie z dyrektorem departamentu, który prowadzi bezpośrednio tą sprawę dotyczącą 

Obszaru Strategicznej Interwencji. Dziś mogę powiedzieć, że zdążymy z dokumentacją, 

w związku z tymi informacjami, które pozyskaliśmy od Pana dyrektora departamentu, 

ale jeszcze się temu przyjrzę. Dziękuję za sygnał, który Pan radny przekazał. Bazuję 

na informacjach, które przekazuje mi mój zastępca Sebastian Łukaszewski, mam nadzieję, 

że mnie nie wprowadza w błąd. Wedle tej informacji konkurs będzie ogłoszony w drugim 

podejściu, w czwartym kwartale 2017 roku. 

Odnośnie do pytań, które zadał Pan radny Sebastian Górecki, chciałbym odpowiedzieć, 

że co do ciepła mówiłem przy okazji pytania, które zostało postawione na początku sesji, 

że w tej chwili stajemy do dialogu technicznego. Oczywiście nie mówimy o szczegółach, 

bowiem byłoby to przedwczesne mówienie i jednocześnie ta informacja mogłaby być w złej 

wierze wykorzystana przez kogoś, kto również staje do dialogu, a tego chcielibyśmy uniknąć. 

Natomiast ja powiem w ten sposób, że my dzisiaj w Koninie, mając te wielkości podanego 

ciepła z PAKu, mamy także świadomość, że to jest najtańsze ciepło w kraju i dlatego to co dziś 

Wysoka Rada zrobiła przyjmując Apel i mam nadzieję, że w ślad za tym pójdą jeszcze różne 

bezpośrednie działania, bo same apele, to one decydentów do niczego tak naprawdę nie 

przekonają, mam nadzieję, że je przeczytają. Ale myślę, że wspólne działania, które 

podejmiemy, tak jak ten apel był podjęty poza wszystkimi podziałami jakie mogą być między 

nami, te wspólne działania spowodują, że będzie odkrywka, że będzie węgiel brunatny, 

że będzie paliwo dla naszej elektrowni w Pątnowie. A to by tworzyło zupełnie inną sytuację 

odnośnie do zaopatrzenia miasta w ciepło i powiem tylko, że byłoby potężnym, 

niewybaczalnym zaniechaniem gdybyśmy my się nie sposobili na ten scenariusz, że umowa 

ostatecznie zostanie rozwiązana. My z tym niewątpliwe, będąc w tej fazie dzisiaj poczynań 

w tym zakresie, zdążymy do roku 2020 zbudować alternatywę, bowiem obojętnie jakby się 

potoczyły dalsze losy tych inwestycji, o których mówimy, niezbędnych w nasz kompleks 

paliwowo-energetyczny, to do roku 2020 jest obowiązek, zgodnie z wypowiedzianą umową 

dostarczania miastu ciepła, ale wiemy, że tutaj ten czynnik czasu on będzie miał znaczenie i jest 

przez nas bardzo mocno uwzględniany.  

Odnośnie do zakupów MZK, jeśli Pan radny pozwoli ja zobowiążę Pana Dyrektora 

Pachciarza, żeby przekazał na ten temat informacje na piśmie. 

Natomiast jeśli chodzi o most Bernardynka, Państwo radni znacie całą tę komplikację, 

dla nas potężną komplikację budżetową, bowiem to jest trzeci, po wiadukcie Briańskim, 

po moście Piłsudskiego, to jest trzeci obiekt, który formalnie znajduje się w granicach miasta 

i my mamy przygotowany projekt jego remontu. Zresztą to pozwolenie na jego remont zostało 

już uruchomione, gdyż myśmy wcześniej, żeby w ogóle umożliwić przejazd samochodów 

osobowych, tę część kolejową wykorzystaliśmy, ona została do tego przystosowana, pozostało 

gruntowne wyremontowanie tego wiaduktu, ale projekt jest przygotowany, natomiast kosztorys 
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to jest 3,7 mln zł. Do tej pory nie było skłonności ze strony naszych sąsiadów, a także jeśli 

chodzi o Starostwo Powiatowe, żeby rozpocząć wspólne starania o środki zewnętrzne. 

 Ja powiem tak Wysoka Rado, my mamy możliwość ubiegania się o te środki, ale jak 

wystąpimy o most Bernardynka, to zablokujemy sobie możliwość kolejnej aplikacji 

o kontynuowanie remontu ulicy Ślesińskiej. To są te same środki, z tego samego źródła. 

Więc powiem tak, że dzisiaj pojawiła się pewna opcja, która może być opcją optymistyczną, 

bowiem dotarły do mnie osobiście informacje, że można ten most zmodernizować, nie budować 

go od nowa. Czyli tę istniejącą substancję można zmodernizować, otrzymując, bo wiadomo, 

że budowla jest objęta bardzo rygorystycznymi przepisami co do bezpieczeństwa, że jest 

gwarancja, że można by te certyfikaty bezpieczeństwa i na wieloletnie jeszcze użytkowanie 

pozwolenie uzyskać. Jeżeli by to się potwierdziło, to Wysoka Rado to byłby wydatek rzędu 

600-700 tys. zł i wtedy jesteśmy, jak sądzę, w stanie te środki wyasygnować z naszego budżetu, 

mając także wstępną deklarację, bowiem rozmawiałem z Panem burmistrzem Ślesina, że około 

300 tys. zł również wyasygnowałby budżet Ślesina. No i być może znajdziemy rozwiązanie. 

Zapewniam Pana radnego i Wysoką Radę jak to jest ważne z punktu widzenia społecznego 

i zapewniam, że nie liczę już, w którą stronę jeżdżą mieszkańcy Konina, czy też mieszkańcy 

gminy Ślesin, bo to jest w tej sytuacji zupełnie bez znaczenia.  

Wiadukt kolejowy, o który Pan radny pyta, będziemy budować wspólnie z PKP. 

Projekt jest na ukończeniu, cały harmonogram jest ustalony, mamy środki zabezpieczone 

budżetowe w WPF. Natomiast Panie radny nas będzie martwić za chwilę jak ten wiadukt 

połączyć z ulicą Paderewskiego i z ulicą Wyzwolenia. Nie chcę już psuć Państwu humoru, 

zostawimy to na inną okoliczność.  

Co do wyniku naszej firmy PKS przedstawimy Panu radnemu na piśmie, bowiem nie 

chciałbym przytoczyć wartości, które mogłyby nie mieć potwierdzenia w stanach faktycznych. 

Przyjmuję propozycję Pana radnego Majewskiego co do wcześniejszego przygotowania się do 

100. rocznicy Obchodów Odzyskania Niepodległości. I wierzę w to co Pan radny powiedział, 

że zrobimy to ponad podziałami politycznymi i wiem, że stać nas na to.  

Co do ulicy Grójeckiej, drogi Panie radny Janie Majdziński, jeśli pozwolisz zapraszam, 

Cię do magistratu, jak zwykle na dobrą kawę i o tym porozmawiamy, a oficjalną odpowiedź 

udzielimy Panu radnemu na piśmie. Zgoda?  

Zwracam się do Pana radnego Lachowicza, przyjmuję, przeanalizujemy to jeszcze raz, 

czy to jest poezja, czy ma to swoje racjonalne uzasadnienie.”  

 

Radny Witold NOWAK powiedział, cytuję: „O Kleczewskiej już nie. Mam nadzieją, 

że będziemy dalej bardzo pilnie działać na ten temat.  Chciałbym mieć tą 100% pewność, taką 

jak ma Pan Prezydent.  

Chciałem tylko dopytać o moje dwa wnioski. Rozumiem, że pisemnie dostanę 

odpowiedź.”           

 

Prezydent odpowiedział, że tak.      

 

28. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miasta Konina. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął 

XXVIII 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. 


