
BR.0002.2.5.2017 

 

 

P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/2017 

 

z obrad XXXIV SESJI RADY MIASTA KONINA, 

 

która odbyła się 29 marca 2017 roku 

 

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

_______________________________________________________ 

 

 
Sesja trwała od godz. 9.00 do godz. 11.20. 

 

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, komendanci służb miejskich, do oceny 

bezpieczeństwa i porządku w mieście Koninie oraz przedstawiciele lokalnych mediów.  

 

Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 

 
Otwarcia XXXIV Sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

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

Przewodniczący Rady Miasta Konina - radny WIESŁAW STEINKE. 

 

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

uchwał. 

 

Radni nieobecni: Karol Skoczylas, Sebastian Lachowicz, Tomasz Andrzej Nowak. 

 
Na sekretarza obrad sesji Przewodniczący Rady wyznaczył radną Annę KURZAWĘ. 

 

Radna wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad.  
 

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

przesłałem Państwu radnym ustalony porządek obrad wraz z materiałami. Nie następowały 

zmiany w tym porządku obrad. Mam wobec tego pytanie czy Państwo radni mają uwagi do 

proponowanego porządku obrad? Ponieważ nie widzę, a zmian nie było, nie ma potrzeby 

porządku obrad przegłosowywać.” 
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Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołów obrad XXX, XXXI i XXXII sesji. 

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

4. Sprawozdanie cząstkowe za rok 2016 z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 

2016-2020”. 

5. Raport z realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Konina za 2016 rok. 

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2016 rok 

oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2017 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w mieście Koninie w 2017 roku (druk nr 497). 

8. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały:  

a) Nr 259 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu 

pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu 

pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej w ul. Krańcowej – os. 

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

z siedzibą w Koninie (druk nr 503),  

b) Nr 416 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 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 – Błonia ulica 

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

z siedzibą w Koninie (druk nr 504).  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Konin do Konińskiej Izby Gospodarczej 

jako członek wspierający (druk nr 487). 

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

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

przyłącza wodociągowego dla budynku KDK” (druk nr 501). 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr 505);  

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

506). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Konin (druk nr 496). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia i ponownego podziału działek gruntu 

przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Wilków (druk nr 499). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie: 

a) zbycia nieruchomości (druk nr 495), 

b) nabycia nieruchomości (druk nr 494). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (druk nr 500). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 383 Rady Miasta Konina 

 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości i obciążenia służebnością 

gruntową przechodu i przejazdu (druk nr 498). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia skargi na 

Prezydenta Miasta Konina (druk nr 507). 

18. Wnioski i zapytania radnych. 

19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

20. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Konina.  
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2. Przyjęcie protokołów obrad XXX, XXXI i XXXII sesji. 

 

 
Przewodniczący Rady cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie protokołów 

obrad XXX, XXXI i XXXII sesji. Protokoły zostały Państwu radnym przekazane drogą 

elektroniczną. Do czasu sesji nie wpłynęły żadne uwagi. Mam pytanie, czy Państwo Radni mają 

uwagi, bądź zgłaszają poprawki do protokołów obrad XXX, XXXI i XXXII sesji? 

Nie widząc zgłoszeń, stwierdzam, iż protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń 

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

Informuję Państwa Radnych, iż podpisałem protokoły XXVIII i XXIX sesji, przyjęte 

bez uwag na sesji XXX. 

Przedłożona informacja wynika z zapisu § 34 punkt 8 Statutu. 

Przypominam również Państwu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami protokoły 

obrad po przyjęciu przez Radę będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.” 

 

 

3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie 

międzysesyjnym. 
 

 
Przewodniczący Rady cytuję: „Kolejny punkt to zapoznanie się ze sprawozdaniem 

Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym. Treść sprawozdania z pracy Prezydenta 

Miasta Konina – Państwo radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 27 marca 2017 r. są tam 

przyjęte projekty uchwał, wydane zarządzenia, rozpatrzone wnioski.  Czy ktoś z Państwa 

Radnych chce zabrać głos?”  

 

Głos zabrał radny Marek WASZKOWIAK, cytuję: „W sprawozdaniu są wszystkie 

prace prezydenta umieszczone, natomiast jest jedna rzecz, która się w tym czasie stała i jest 

ważna, to znaczy pozyskanie środków na wyjazd na Warszawę. Panie prezydencie może dobrze 

byłoby powiedzieć o tym, że tacy ludzie jak Poseł Czarnecki pomogli w tej ważnej sprawie dla 

miasta, bo to jest sprawa dość istotna, która dla przyszłości miasta ma ogromne znaczenie.”  

 

    

Przewodniczący Rady cytuję: „Myślę, że to jest dobra uwaga i rzeczywiście możemy 

powiedzieć, że ten tydzień był dla nas dobry, wiele spraw, które się toczyły na przestrzeni 

miesięcy znalazły swój szczęśliwy finał. Myślę, że Pan Prezydent chętnie się tymi 

informacjami podzieli.”  

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Szanowny Panie radny 

dziękuję za to pytanie, bo jest możliwość, żeby parę słów o tym powiedzieć. Wielokrotnie już 

publicznie na ten temat wypowiadałem się, ale wypada także powiedzieć o tym podczas sesji 

Rady Miasta Konina. Dzisiaj w autopoprawce, którą Wysokiej Radzie przedstawimy w druku 

nr 506, zawarte są zmiany dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej, a one związane są 

z tym, co jest dzisiaj naszym wspólnym udziałem, a mianowicie pozytywnymi decyzjami 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, włącznie z Ministerstwem Infrastruktury, 

bowiem ta sprawa miała swój taki porządek i taki bieg, w wyniku czego nasz wniosek 

o przebudowę skrzyżowania ul. Kolska-Warszawska-Europejska, który jak zapewne Państwo 

radni pamiętają, w pierwszym podejściu po rozpatrzeniu naszego projektu ten wniosek, ta 

aplikacja była oceniona negatywnie i wniosek nasz znalazł się na liście rezerwowej, nie był 

sklasyfikowany na liście podstawowej. A lista podstawowa to jest pozytywna ocena wniosku 
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i 85 % dofinansowania. Było także 6 wniosków na kolejnej liście, gdzie była ocena pozytywna, 

a dofinansowanie było na poziomie 27% wartości kosztorysowej projektów. I lista, na której 

znalazł się nasz projekt, która nie była przewidziana do realizacji ze względu na negatywną 

ocenę i w związku z brakiem środków na dofinansowanie.  

Chciałbym podkreślić, że te wszystkie głosy, które także płyną ze strony niektórych 

Państwa radnych, które mówią o tym, że tak naprawdę po co ten projekt przebudowy tego 

skrzyżowania, że to jest Miastu niepotrzebne, że te środki można by wykorzystać na inne 

projekty drogowe w naszym mieście.  

Chciałbym Wysoka Rado definitywnie przeciąć tego typu rozumowanie i tego typu 

wypowiedzi publiczne, także prezentowane bądź na różnych forach dyskusyjnych, żeby raz na 

zawsze to nieporozumienie zostało zamknięte, bowiem nie było takiej możliwości, żeby do 

tego programu miasto nasze mogło aplikować z innym projektem drogowym. Tam zostały 

wyraźnie zakreślone kryteria i tylko po spełnieniu tych kryteriów można było wniosek danego 

miasta pozytywnie zakwalifikować do ponownego rozpatrzenia. Wszystkie wnioski, które nie 

mieściły się w podstawowych kryteriach, one zostały odrzucone. Można tutaj mnożyć wiele 

przykładów naszych sąsiednich miast, które niestety dla nich, na tej liście nie znalazły się. Więc 

chcę jasno powiedzieć, że nie ma takiej możliwości, nie było takiej możliwości, żeby zamiast 

tego projektu, który przez nas został przygotowany dużym wysiłkiem przecież, bo przez ponad 

3 lata przygotowywaliśmy projekt. Warto też podkreślić, że pozwolenie na przebudowę tego 

skrzyżowania jest ważne do dnia 30 czerwca bieżącego roku. A więc to był ostatni dzwonek, 

żeby ten projekt mógł być realizowany i to był ostatni moment, żeby ubiegać się o to 

dofinansowanie. I bardzo proszę tych spośród Państwa radnych, którzy w ten sposób się 

wypowiadają, żeby tego nie robili, bo jeżeli ten projekt jest im niemiły, to niech przynajmniej 

zamilkną i niech nie mówią, że można było te pieniądze przeznaczyć na coś innego w mieście, 

bo nie można było przeznaczyć. Bowiem żaden inny projekt, którym myśmy dysponowali, 

którym dysponujemy obecnie, nie mieścił się w tych podstawowych kryteriach, które zostały 

w tym programie zarysowane. I sprawa, która jest niewątpliwie dla nas przyjemna i warto o niej 

mówić to działanie wielu ludzi zajmujących czy pełniących mandaty publiczne misji 

publicznej, w tym parlamentarzystów i oczywiście podkreślam rolę jaką odegrał w tej sprawie 

poseł Witold Czarnecki, bowiem na którejś z sesji otrzymałem telefon, że natychmiast trzeba 

jechać do Warszawy, złożyć odwołanie od tej decyzji o negatywnej ocenie. I w wyniku tego 

sygnału Pan dyrektor Pająk i Pan Prezydent Łukaszewski pojechali do Warszawy, złożyli nasze 

odwołanie od tej negatywnej decyzji i od tego momentu zaczęło się dziać coś bardzo 

pozytywnego w tej sprawie. Ale mówiąc o tych działaniach Pana Posła Witolda Czarneckiego 

chciałbym podkreślić, że nad tym projektem myśmy pracowali w poprzedniej jeszcze kadencji 

parlamentu. Był tutaj trzykrotnie Minister Infrastruktury bezpośrednio, przedstawiliśmy 

projekt, także wizualizację projektu i tego, jak wygląda całe skrzyżowanie w naturze w samym 

terenie. Ale także były podejmowane działania, które podjęte zostały przez życzliwe naszemu 

miastu osoby, więc jeżeli miałbym, a chciałbym wyrazić właśnie dzisiaj wdzięczność poparcia 

tych naszych starań, to wymieniam wszystkie te osoby, wszystkich parlamentarzystów 

poprzedniej kadencji, obecnej kadencji, w szczególności właśnie Pana Posła Czarneckiego. 

Proszę Państwa zawsze się liczy ten ostatni efekt, to ostatnie działanie które przynosi 

taki pożytek jak to się stało. Powiem tak, że ze względu na liczbę miast, które ubiegały się 

o środki w tym projekcie, w tym programie, to to iż w tak krótkim czasie udało nam się odbyć 

wędrówkę z tej dalekiej pozycji na liście rezerwowej z negatywną oceną do sytuacji, w której 

jesteśmy beneficjentami tego programu i to co chciałbym podkreślić, z 85% dofinansowaniem 

do tego projektu. Niewątpliwie przesądzające w tym wszystkim było także to, że to 

skrzyżowanie ma ogromne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo ruchu. My 

w dokumentach, chciałbym Wysokiej Radzie powiedzieć, nawet nie mogliśmy zarejestrować 

wszystkich zdarzeń, które mają miejsce na tym skrzyżowaniu, bowiem wielu kierowców, 

którzy wpadli na znaki drogowe, bądź na barierki energochłonne na tym skrzyżowaniu szybko 

oddalało się z wiadomych tylko sobie powodów, nie zgłaszało tego zdarzenia. A więc poza 
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tymi zarejestrowanymi, tych zdarzeń było tam bardzo wiele jeszcze. A powiem Wysoka Rado, 

że jak na ironię, po powzięciu informacji o tym, że mamy przydzielone te środki w dniu 

16 marca, w dniu 17 marca na tym skrzyżowaniu doszło do poważnego wypadku drogowego, 

w którym ciężko poszkodowana została 1 osoba. To przykre, ale to jest jednocześnie 

potwierdzeniem tego, jak niebezpieczne jest to skrzyżowanie i jakie ma znaczenie dla 

ewentualnego alternatywnego ruchu jeśli chodzi o autostradę A2, w przypadku zaistnienia 

jakichkolwiek nagłych zdarzeń i w stanie konieczności organizowania objazdu. Więc myślę, że 

przyznanie tych środków w takiej wysokości w 85%, to jest duży sukces dla naszego miasta 

i Panie Przewodniczący, Państwo radni sądzę, że także w Państwa imieniu w tej chwili przekażę 

podziękowania dla wszystkich osób, które sprzyjały naszemu miastu w tej sprawie, 

z podkreśleniem tych osób, które postawiły kropkę ostatecznie decydując o tym, że wniosek 

ruszył z tego miejsca, o którym wcześniej mówiłem. A więc bardzo dziękuję Panu Posłowi 

Czarneckiemu, Posłowi Nowakowi, Pani przewodniczącej Zofii Itman i także wszystkim 

Państwu, którzy bardzo nam przyjaźnie sprzyjaliście, żeby osiągnąć w tej sprawie rezultat. Po 

dzisiejszej decyzji Wysokiej Rady, my przystąpimy, właściwie robimy już wszystkie 

dokumenty, bowiem w ciągu 10 dni roboczych mamy obowiązek przedstawić dokumenty, które 

będą podstawą do podpisania umowy z instytucją zarządzającą środkami, a potem będzie 

wdrożona cała procedura, która będzie już zmierzała do tego, by rozpisać przetarg, uzupełnić 

wcześniej dokumentację i rozpocząć realizację tego przedsięwzięcia. Jeżeli już o tym mówię, 

to chciałbym też podkreślić, że tutaj w tej sprawie moim wspólnikiem jest Pan radny Marek 

Waszkowiak, bowiem razem kiedyś rozpoczęliśmy prace nad tym projektem. Zostały 

pozyskane środki na to, żeby ten projekt został opracowany i gdyby Pan radny Waszkowiak 

dzisiaj w jakimkolwiek głosowaniu w tej sprawie chciał się wstrzymać, to mu nie wybaczę. 

Chociaż to może nie mieć żadnego praktycznego znaczenia, ale projekt jest przepiękny to jest 

na miarę tego czasu, w którym żyjemy i jestem przekonany, że nasze miasto poprzez realizację 

tego projektu zyska nie tylko na swojej urodzie, ale także nasze miasto będzie w tym 

newralgicznym punkcie, gdzie zbiegają się trzy trasy, a więc droga krajowa DK92 obwodnica 

Europejska i ulica Kolska. To skrzyżowanie będzie skrzyżowaniem bezkolizyjnym, co będzie 

oznaczało, że poprawimy w sposób niebywały bezpieczeństwo ruchu w tym obszarze.  

I chciałbym jeszcze jeśli o tym mówię podkreślić fakt, bowiem dziś będziemy też 

dokonywać zmian w WPF w związku z dobrymi decyzjami, które zapadły w tym ostatnim 

czasie, jeśli chodzi o decyzję Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a więc został 

pozytywnie oceniony nasz wniosek dotyczący projektu bardzo istotnego, o czym wszyscy 

wiemy. To jest projekt związany z budową ulic na naszych terenach inwestycyjnych. Jak 

Państwo pamiętacie ten projekt miał być zakończony w czerwcu ubiegłego roku, ale ze względu 

na przykrą przygodę jaką przeżyliśmy przez firmę, która została wyłoniona w wyniku przetargu 

publicznego, ten projekt nie został zrealizowany, odstąpiliśmy od umowy z nierzetelnym 

wykonawcą, który wygrał ten przetarg i udało nam się siłami budżetu wykonać jeden odcinek, 

który łączył ulicę Przemysłową z terenami inwestycyjnymi, ale ułomnością było, że do tych 

terenów droga, która prowadzi od ulicy Kleczewskiej, konkretnie od Posady do terenów i od 

skrzyżowania w Malińcu do terenów inwestycyjnych była odłożona w realizacji na dalszy czas. 

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku otrzymaliśmy blisko 14 mln zł 

i będziemy mogli zrealizować ten projekt w jednym czasie całościowo i to co jest dla nas tak 

ważne, skomunikowania terenów inwestycyjnych. Jesteśmy przekonani, że w roku 2018 będzie 

zakończone i będziemy mogli mówić o kompletnym wyposażeniu infrastruktury naszych 

terenów inwestycyjnych. W tej chwili to jest zupełnie nowa sprawa. Wczoraj otrzymaliśmy 

pismo oficjalne od Marszałka Województwa Wielkopolskiego potwierdzające otrzymanie tych 

środków, a wcześniej otrzymaliśmy także potwierdzenie pisemne, że nasz wniosek w ramach 

Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji dotyczący mobilności transportowej został 

również pozytywnie rozpatrzony i decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

otrzymaliśmy ponad 23 mln zł blisko 24 mln zł na realizację tego projektu. Ten projekt, jego 

wartość całkowita jest 29,5 mln zł ten wcześniejszy, o którym mówiłem, to jest 17 mln zł. 
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A więc otrzymujemy bardzo godziwe dofinansowanie do tych projektów. I w tym projekcie 

mobilności transportowej otrzymaliśmy środki na zakup 8 nowoczesnych autobusów dla 

naszego MZK, z tego projektu będzie sfinansowane 8,4 km ścieżek rowerowych w naszym 

mieście, co ostatecznie doprowadzi do tego, że istniejące ścieżki rowerowe będą wreszcie 

połączone, będą stanowiły jedną całość. Również w ramach tego projektu są przewidziane 

punkty przesiadkowe i będziemy również mogli zakupić 100 rowerów i te punkty będą 

obsługiwane przez tę liczbę rowerów, dając możliwość mobilności naszych mieszkańców także 

w takiej formie. Jest to piękny projekt, który spowoduje niewątpliwie, że to co było poważnym 

mankamentem w naszym mieście, to będzie właśnie zrealizowane, że będziemy mogli poruszać 

się po naszym mieście rowerami, korzystając z tej bazy, którą w ramach tego projektu będziemy 

mogli stworzyć. Chciałbym podkreślić fakt, że w ramach tego projektu są również objęte 

sąsiednie gminy w odpowiedniej proporcji, otrzymały one środki na to, by budować ścieżki 

rowerowe. Żeby się stało faktem to co publicznie wczoraj zostało zaprezentowane w jednym 

z naszych bardzo opiniotwórczych mediów, w jedynej właściwie gazecie mianowicie, 

że Prezydent Józef Nowicki dwie matki ssie, to chciałbym potwierdzić, że tak jest. W tej chwili 

kieruję serdeczne podziękowania pod adresem Pana przewodniczącego Wiesława Steinke, pod 

adresem Państwa radnych Platformy Obywatelskiej, bowiem to z kolei dzięki działaniom 

Państwa te środki Zarządu Województwa Wielkopolskiego do nas spłynęły i będziemy mogli 

te dwa jakże ważne projekty realizować, więc bardzo serdecznie dziękuję Państwu za to 

poparcie i będę zarówno Państwa ze strony rządzącej, jak i Państwa ze strony Platformy 

Obywatelskiej prosić o to, byśmy dalej mogli liczyć na życzliwość Państwa, bowiem 

aplikujemy o kolejne środki, między innymi do Pana Wojewody o dofinansowanie bardzo 

ważnego projektu drogowego, to jest zakończenie remontu ulicy Żwirki i Wigury. Tutaj 

przeznaczyliśmy w naszym budżecie 1,8 mln zł, ale jest to połowa kwoty potrzebnej na 

dokończenie przebudowy tej ulicy, jest nasz projekt u Pana Wojewody. Drodzy Państwo radni 

z PiS-u proszę o poparcie. Mam nadzieję, że Pani Zofia Itman, Pani przewodnicząca bardzo 

aktywnie włączy się, bowiem ta ulica to jest jej ulicą, ulica Żwirki i Wigury. Więc ja chciałbym 

jej ten prezent zrobić i ją wyremontować, ale będę oczekiwał bardzo istotnego poparcia w tej 

sprawie, bowiem ten nasz wniosek, ta nasza aplikacja do tego programu przebudowy krajowych 

dróg i ulic, ona ma jedną słabość. Mianowicie ta nasza ulica nie łączy ze sobą dwóch powiatów 

a najwięcej punktów otrzymuje się za to, jeśli dana ulica łączy dwa powiaty, albo więcej 

powiatów, wtedy jest tutaj bardzo dużo punktów przyznawanych w tym rankingu. Dzisiaj 

skierowałem pismo do Pana Wojewody z prośbą by się spotkać i przekonać do tego jak ważne 

jest to przedsięwzięcie. Bowiem ono jest ważne z tego powodu gdyż nasze przedsiębiorstwo 

PWiK przystępuje do realizacji programu, projektu dotyczącego połączenia kanalizacją 

sanitarną Osady z naszymi zlewniami, z naszymi oczyszczalniami i będzie ten ciąg przebiegał 

ulicą Żwirki i Wigury. Więc ważne by było, żeby do momentu realizacji tego projektu przez 

PWiK, remont ulicy Żwirki i Wigury został zakończony. 

 I żeby zachować pełną równowagę, possać trochę po stronie Platformy Obywatelskiej, 

kolegów i koleżanki proszę, żeby sprzyjali nam, bowiem na jesieni będziemy składać aplikację 

do Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji na przebudowę ulicy Kleczewskiej. Jest to 

projekt o wartości kosztorysowej 39,5 mln zł. Mamy szansę, wykorzystajmy ją wspólnie. My 

postaramy się, żeby nie było żadnych formalnych uchybień, żeby kolejne 60 mln zł dla naszego 

miasta ze środków zewnętrznych pozyskać.  

Wysoka Rado chciałbym raz jeszcze na zakończenie wszystkim podziękować, 

wszystkim wymienionym i niewymienionym podziękować za to poparcie, które okazało się tak 

skuteczne i na koniec powiem, że odwołaliśmy się także w tych naszych działaniach do metod 

niekonwencjonalnych. Ale ponieważ one są również skuteczne nie będę o nich publicznie 

mówił, bowiem nasi konkurenci mogliby to wykorzystać. Bardzo dziękuję.”                                            

 

 

 



7 

 

Przewodniczący Rady cytuję: „Dziękujemy za obszerne przedstawienie tych dobrych 

wiadomości dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych w najbliższym czasie, drogowych 

głównie jak widać. Myślę, że to poprawi wizerunek i komunikację w naszym mieście. Jak 

widzimy również przed nami duże wyzwania z dużą szansą ich realizacji.”   

 

 

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

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

międzysesyjnym.  

 

 

4. Sprawozdanie cząstkowe za rok 2016 z realizacji „Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-

2020”. 

 

 
Przewodniczący Rady cytuję: „Pragnę powitać również na naszych obradach Panią 

Marzenę Bielecką, która reprezentuje Komendanta Straży Granicznej i jest również obecny 

Juliusz Olędzki szef Konińskiego Klubu Tenisowego i szef Konińskiej Izby Gospodarczej Pan 

Roman Byczyk. Szanowni Państwo przed nami kilka punktów informacyjnych tzn. 

Rozpoczniemy od sprawozdania cząstkowego za rok 2016 z realizacji „Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta 

Konina na lata 2016-2020”. Na wstępie jeszcze raz pragnę powitać tych wszystkich, których 

już na wstępie wymieniłem i podziękować za udział i zaangażowanie w pracy nad tym 

dokumentem. Jest to zawsze dokument nieoceniony. Mamy okazję co roku o nim dyskutować, 

widzimy co się zmienia w wielu obszarach nazywanych szeroko i składających się na poczucie 

bezpieczeństwa naszych obywateli. Wiele w tym zakresie się dzieje dobrego i warto o tym 

wspomnieć. Wiem od Państwa radnych, że największa dyskusja dotyczyła tego punktu 

porządku obrad na posiedzeniach komisji. Udzielę teraz głosu przewodniczącemu Komisji 

Praworządności Panu Januszowi Zawilskiemu, który przedstawi opinię komisji wiodącej do 

tego materiału.”  

 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: 

„Istotnie na posiedzeniu komisji w dniu 23 marca omówiono sprawozdanie cząstkowe za rok 

2016 z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020”. Komisja 

Praworządności przyjęła sprawozdanie bez jednego zdania sprzeciwu, wszyscy radni głosowali 

„za”. Trzeba tylko nadmienić, że całe opracowanie to prawie książka 160 stron. Wszystkie 

służby, które włączyły się w opracowanie, oczywiście im wszystkim bardzo serdecznie 

dziękuję, była też bardzo długa dyskusja, ponad godzinna na tematy zawarte w tym 

sprawozdaniu. Myślę, że wszyscy radni, którzy zarówno zabierali głos, jak i przedstawiciele 

wszystkich służb wyczerpująco ten temat omówili. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję 

i myślę, że mieszkańcy miasta naprawdę mogą się czuć bezpiecznie, dziękuję.”  

 

Do sprawozdania radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada 

Miasta Konina zapoznała się i przyjęła sprawozdanie cząstkowe za rok 2016 z realizacji 

„Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020”. 

 



8 

 

5. Raport z realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii dla 

miasta Konina za 2016 rok. 

 

 
Przewodniczący Rady cytuję: „Następny punkt porządku obrad to raport z realizacji 

Programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Konina za 2016 rok. Materiał informacyjny. 

Komisją wiodącą w tej materii jest Komisja Rodziny i Spraw Społecznych, której 

przewodniczącego Wiesława Wanjasa proszę o przedstawienie wypracowanej opinii.” 

 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „W dniu 23 marca na posiedzeniu komisji, Komisja Rodziny i Spraw 

Społecznych omawiała raport z realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta 

Konina za 2016 rok. Raport ten szczegółowo omówiła kierownik Wydziału Spraw Społecznych 

Pani Jolanta Stawrowska. Po dyskusji Komisja Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisja 

Praworządności przyjęły raport z realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta 

Konina za 2016.”     

 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Przewodniczący Rady cytuję: „To ważny dokument, zjawisko bardzo trudne, jeszcze 

trudniej mierzalne. Wszyscy mamy świadomość, że istnieje, a zmierzyć bardzo trudno, 

a wszyscy możemy mówić o tym, że zagrożenie realnie istnieje. Przy każdej takiej okazji warto 

wspomnieć, że niestety zwykle rozpoczyna się problem zupełnie przypadkiem. Młody człowiek 

najczęściej nie zdaje sobie sprawy, że uzależnienie niesione przez narkotyki jest dużo gorszym 

niż uzależnienie alkoholowe. Organizm niestety dość szybko wytwarza mechanizmy 

abstynencyjne i ci ludzie, którzy na początku próbują dla zabawy zapoznać się jak to działa, 

potem się okazuje, że bez środków odurzających niestety nie mogą się obyć. To jest straszne, 

dramatyczne i łamie najtrwalszych ludzi. Znam takie przypadki, dlatego przy każdej takiej 

okazji staram się o tym wspomnieć, jeśli tylko to możliwe chronić swoje dzieci przed takim 

przypadkowym zażyciem tych środków. Najczęściej dzieje się to bez udziału rodziców, 

w miejscach integracji i też wymagają monitorowania, żeby tych najmłodszych uchronić przed 

tym ryzykiem, o którym właśnie wspomniałem.”      

 

 

Do raportu radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miasta 

Konina zapoznała się i przyjęła raport z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii dla 

miasta Konina za 2016 rok. 

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Nadmienię jeszcze, że towarzyszy nam w czasie 

naszych obrad wystawa przygotowana przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w związku z 

tym, że niedawno minął Światowy Dzień Zespołu Downa. Parę słów powie pani dyrektor 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na koniec sesji, żebyście Państwo mogli otrzymać 

objaśnienie dotyczące tej wystawy.”   
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6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Koninie za 2016 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie 

realizowanych zadań za 2017 rok. 

 

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

Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2016 rok 

oraz informacji o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2017 rok. To również jest 

wymóg ustawowy, że co roku nad tym materiałem się pochylamy. Mamy okazję zapoznać się 

jak szeroki jest obszar działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy 

naszym mieszkańcom. I poproszę o przedstawienie do tego materiału opinii komisji przez 

przewodniczącego Wiesława Wanjasa.”  

 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „W dniu 23 marca na posiedzeniu Komisja Rodziny i Spraw Społecznych 

omawiała również sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za 2016 

rok, jak również informację o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2017 rok. 

Sprawozdanie, które jest dość obszernym opracowaniem przedstawiła nam dyrektor MOPR w 

Koninie Pani Anna Kwaśniewska. Muszę powiedzieć, że na słuchających robi wrażenie 

i kiedykolwiek słyszymy o pracach konińskiego MOPR-u, zawsze zastanawiamy się skąd w 

tak małej jednostce organizacyjnej jest tyle dobrej woli, tyle wiary, tyle zapału do pracy. Bo 

naprawdę słuchając tych wypowiedzi Pani dyrektor, trzeba docenić wkład pracowników 

MOPR-u w to co robią dla mieszkańców miasta potrzebujących pomocy. Panie 

Przewodniczący, Panie Prezydencie, chciałbym jeszcze przy okazji powiedzieć o takim jednym 

zdarzeniu, które miało miejsce bodajże dwa tygodnie temu w poniedziałek. Członkowie 

Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi uczestniczyliśmy w szkoleniu organizowanym przez 

gdańską jednostkę pani lektor omawiając sprawy przemocy w rodzinie, działań zespołów 

interdyscyplinarnych, itd., bardzo chwaliła działania MOPR w Gdańsku, którego stawiała za 

wzór, że mają zorganizowaną pomoc, służby. Ja chcę powiedzieć tylko i zapoznać wszystkich 

Państwa słuchających nas i oglądających o jednej sprawie. Gdy pani lektor skończyła swój 

wykład o sprawności działania MOPR-u gdańskiego, głos zabrały dwie panie, Pani dyrektor 

Anna Kwaśniewska i Pani kierownik Jolanta Stawrowska i one przedstawiły pani lektor jak to 

u nas w Koninie wygląda, że u nas koordynatorzy pieczy zastępczej, asystenci rodzin oraz kilku 

pracowników socjalnych nie pracują tylko do godz. 15.00, że są na poddyżurach i że jak tylko 

otrzymują sygnał, ktokolwiek z MOPR-u, że jest taka potrzeba, natychmiast te osoby, które są 

przewidziane do tego celu, jadą na tę akcję udzielania pomocy. Natomiast inne osoby, które 

mają poddyżury zabezpieczają prace tych dotychczasowych osób. Ta pani gdy wysłuchała 

opinii naszych pań o działalności tak zorganizowanych przez MOPR konińskich służb 

socjalnych w Koninie, to powiedziała na koniec szkolenia, że proszę Państwa teraz zmieniam 

w swoich wykładach adres, adresata gdzie będę wysyłała wzory do naśladowania, bo od dzisiaj 

mnie Państwo przekonaliście, że w Koninie macie to lepiej zorganizowane niż w Gdańsku. 

I właśnie to chciałem przy okazji powiedzieć, przy omawianiu sprawozdania z działalności 

MOPR-u. 

 Chcę dokończyć, że po dyskusji, która się odbyła w tym temacie, po wyczerpujących 

pytaniach i odpowiedziach Pani dyrektor, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych przyjęła 

sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za 2016 rok jak również 

informację o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2017 rok. Dziękuję bardzo.”          
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Przewodniczący Rady cytuję: „Dziękuję Panu przewodniczącemu za tą obszerną 

informację dotyczącą tego materiału i działalności MOPR-u i jego oceny przez tych, którzy 

mogą się porównać z dzielnością innych placówek podobnego typu w naszym kraju. Co roku 

wspominamy przy tym dokumencie, że byśmy chcieli, żeby potrzeby finansowania spadły nam. 

Niestety okazuje się, że podopiecznych przybywa. Dodatkowe zadania, o których wszyscy 

wiemy i obciążenie MOPR, to realizacja programu 500+. To jest tak, że ja bym chciał się mylić 

bardzo, śledzę te dane, niepokoją niestety, bo okazuje się że to może być sposób na życie. 

Ja ubolewam nad tym, bo chciałoby się, żeby kształtowano inny model wychowania własnych 

dzieci, które widząc, że mamusia nie pracuje i dobrze może żyć, a jeszcze dostać wsparcie na 

mieszkanie i ubranie, okazuje się, że mają taki model jaki mają. I ja ubolewam nad tym, że to 

tak wygląda jak wygląda. Mam nadzieję, że to w dłuższej perspektywie ulegnie troszeczkę 

przebudowaniu i myślę, że wymaga, żeby ten program był bardziej socjalny, niż tak naprawdę 

jest dzisiaj. Mimo wszystko musimy kształtować postawy trochę bardziej racjonalne, musimy 

ludziom zapewnić w sposób funkcjonalny, w przyszłości jednak budować model mimo 

wszystko troszeczkę innego funkcjonowania w rodzinie, a nie tak naprawdę na „garnuszku” 

u wszystkich, bo to nie tędy droga bym powiedział. Powinniśmy stwarzać narzędzia, dawać 

„wędkę”, a nie wszystkim „rybę”, bo za chwilę zabraknie tych, którzy tę „rybę” będą łowić. Ja 

nie chciałbym się znaleźć w gronie tych osób, które dzisiaj tak naprawdę mają świadomość 

tego, że za chwileczkę jak my dożyjemy wieku emerytalnego, za 15 lat, okaże się, że zasłużę 

na gwarantowane 1000 zł, tylko dzisiaj to 1000 zł działa w ten sposób, że podnosi się tym, 

którzy emeryturę mają za niską. Ale ja się obawiam, że niestety się okaże za 15 lat, te 1000 zł 

będzie mnie dotyczyło z racji tego, że na tę emeryturę tego nie będzie. Chciałbym się mylić, bo 

dzisiaj te statystki są takie, że na emeryturę pracują dzisiaj na jednego emeryta 3 osoby. 

Statystki są takie, że w 2050 roku przewiduje się, że będzie jeden na jednego. Jakie skutki 

finansowe to niesie nie muszę Państwu mówić każdy się może domyśleć. Chciałbym być tylko 

złym prorokiem, którego proroctwo się nie spełni, ale statystyki wskazują, wszystko na to 

wskazuje chyba, że coś się zmieni. Co by nie mówić pomoc innym ma wpływ na to, co 

wszystkich nas dotyka, mówimy o jesieni naszego życia, więc o emeryturze też.”              

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Jest okazja przy 

rozpatrywaniu tego punktu Sprawozdania z działalności MOPR-u, by na ręce Pani dyrektor 

Anny Kwaśniewskiej złożyć moje, nasze wyrazy szacunku, uznania za pracę MOPR. Nie będę 

Wysoka Rado ukrywał, że jak się Kwaśniewska do mnie zapowiada, to muszę się specjalnie 

uzbroić, żeby nie rozmiękczyła mnie już dokumentnie, ale przyznam, że zakres prac, sposób 

ich realizacji przez pracowników naszego MOPR-u budzi, właśnie to ogromne uznanie 

i szacunek, a przede wszystkim Wysoka Rado warte jest podkreślania to, że nasz MOPR 

reaguje niezwłocznie, jeżeli zaistnieją jakieś okoliczności gdzie mieszkaniec, gdzie człowiek, 

gdzie ewentualnie dzieci znajdują się w stanie zagrożenia, to działania podejmowane są 

niezależnie od pory dnia czy też nocy. I myślę, że dobrą decyzją było że naszemu MOPR-owi 

w znaczny sposób poprawiliśmy warunki pracy, gdyż część wydziałów MOPR dzisiaj znajduje 

się na ulicy Przemysłowej i tam w godziwych warunkach mogą wypełniać swoje obowiązki. 

Pani dyrektor proszę przyjąć te podziękowania, wyrazy uznania dla pracowników i niech Pani 

będzie dobrej myśli i przy nadziei. Dziękuję bardzo.”  

 

 

 Do sprawozdania radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada 

Miasta Konina zapoznała się i przyjęła sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Koninie za 2016 rok oraz informację o potrzebach w zakresie pomocy 

społecznej na 2017 rok. 
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Przewodniczący Rady cytuję: „Tak na marginesie powiem, że słyszałem głosy takie, że 

podopieczni MOPR-u, niektórzy w ramach programu 500+ otrzymują więcej niż pani dyrektor 

otrzymuje na stanowisku dyrekcyjnym i nie pracują w ogóle. Jakoś wewnętrznie mnie się to 

kłóci, ale może tylko tak mi się kłóci.” 

 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

w mieście Koninie w 2017 roku (druk nr 497).  

 

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

w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

w mieście Koninie w 2017 roku, druk nr 497. Państwo wiecie, że powracamy w ciągu roku 

czasami, gdyż wpływają wnioski, ale zanim to powiem, to Pan przewodniczący Komisji 

Rodziny i Spraw Społecznych przedstawi nam opinię komisji do tego materiału.”  

 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „W dniu 23 marca br. na posiedzeniu, Komisja Rodziny i Spraw 

Społecznych omawiała projekt druk nr 497, a projekt ten dotyczy uchwały w sprawie określenia 

zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w mieście Koninie w 2017 

roku. Tak jak Pan przewodniczący już powiedział na wstępie swojej wypowiedzi, na temat tego 

projektu to opracowanie i te cyfry, które dostaliśmy, MOPR przygotowuje na bazie ubiegłego 

roku, czyli to co było w największych potrzebach w ubiegłym roku. Jak Państwo radni 

pamiętają w ciągu roku 2, 3, 4-krotnie powracamy do tego druku, ponieważ w miarę jak się 

wyczerpują niektóre programy, z letnim wypoczynkiem, czy z innymi potrzebami związanymi 

z PFRON-em, MOPR bardzo elastycznie i skutecznie czuwa nad tym i żeby środki nam nie 

przepadały z programu, które są już zakończone, pozostałe środki przenosimy na te programy, 

które mają jeszcze szansę zrealizowania do końca danego roku i to się tak odbywa co roku. 

Także dzisiaj będziemy procedować projekt druku nr 497, oparty na potrzebach ubiegłego roku. 

Projekt ten omówiła szczegółowo Pani dyrektor MOPR w Koninie Anna Kwaśniewska. Po 

dyskusjach i zapytaniach Komisja Rodziny i Spraw Społecznych zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie 9 głosami „za”.”  

 

 

Przewodniczący Rady cytuję: „Rzeczywiście to jest uchwała, na którą wielu 

mieszkańców czeka. Ona bardzo efektywnie przyczynia się do rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych w naszym mieście. I jeszcze raz podziękowania dla 

MOPR-u, że stara się bardzo efektywnie te środki wykorzystać. Kilkakrotnie w ciągu roku 

wracamy do tej uchwały, skoro wpływające wnioski dotyczą innego obszaru niż założyliśmy, 

można było przesunąć z jednego na drugi i maksymalnie efektywnie wykorzystać.”     

 

 

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekt uchwały 

oznaczony numerem druku 497 poddał pod głosowanie.  
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Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

w mieście Koninie w 2017 roku. 

 

 

Uchwała Nr 473 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

8. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały: 

a) Nr 259 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie 

wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK 

Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej w ul. Krańcowej – os. Łężyn 

w Koninie” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka 

z o.o. z siedzibą w Koninie (druk nr 503),  

b) Nr 416 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 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 – Błonia ulica 

Grunwaldzka w Koninie” do Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie (druk nr 504).  
 

 

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

zmieniających uchwały: Nr 259 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie 

wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

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

w ul. Krańcowej – os. Łężyn w Koninie” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie druk nr 503 oraz Nr 416 Rady Miasta Konina z dnia 

30 listopada 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 – Błonia ulica Grunwaldzka w Koninie” do Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie druk nr 504. Opinię do obu projektu uchwał 

przedstawi nam Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr Korytkowski.”  

 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Komisja Infrastruktury i Komisja Finansów obradowały wspólnie na posiedzeniu w dniu 

27 marca. Jeśli chodzi o te dwa projekty uchwał zawarte w drukach 503 i 504, to zostały 

omówione przez kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Pana Romana Jankowskiego. 

Jeśli chodzi o głosownie, to druk 503 został pozytywnie zaakceptowany 15 głosami „za” 

i w takim samym stosunku, 15 głosami „za”, komisje pozytywnie zaopiniowały druk nr 504.”  

  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
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Przewodniczący Rady cytuję: „Wiemy, że PWiK realizuje bardzo wiele zadań 

inwestycyjnych, stara się na większość z nich pozyskać dofinansowanie. Wkłady własne 

wymagają dofinansowania niekiedy, ale jeśli służy to poprawie jakości wody w naszym 

mieście, to myślę, że trzeba przyklasnąć.”  

 

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekty uchwał oznaczone 

numerami druków 503 i 504 poddał pod głosowanie.  

 

DRUK Nr  503 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 259 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku 

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

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

w ul. Krańcowej – os. Łężyn w Koninie” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie. 

 

Uchwała Nr 474 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

DRUK Nr  504 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 416 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 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 – Błonia 

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

z siedzibą w Koninie. 

 

Uchwała Nr 475 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Konin 

do Konińskiej Izby Gospodarczej jako członek wspierający (druk 

nr 487). 

 

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

w sprawie przystąpienia Miasta Konin do Konińskiej Izby Gospodarczej jako członek 

wspierający, druk nr 487. Opinie do tego projektu uchwały ze wspólnego posiedzenia Komisji 

Infrastruktury i Finansów przedstawi przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr 

Korytkowski.”  

 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały zawarty w druku nr 487 omówił na komisjach Pan kierownik Roman 

Jankowski. Po dyskusji trwającej troszeczkę, Komisja Finansów 9 głosami „za” przy 1 głosie 

„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

Miasta Konin do Konińskiej Izby Gospodarczej jako członek wspierający.”    

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  
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Przewodniczący Rady cytuję: „Myślę, że dyskusja odbyła się na komisji, gdzie Państwo 

bliżej poznali tak naprawdę tę współpracę jaka się między miastem i KIG-iem odbywa. Myślę, 

że dobrze się stało, że przedstawiciele KIG-u są członkami delegacji, którzy uczestniczą w 

spotkaniach miast partnerskich, wyjeżdżają na fora gospodarcze, bo zawsze z tych kontaktów 

wynika coś dobrego, nawiązuje się kontakty gospodarcze. Nasi przedsiębiorcy, którzy są 

zrzeszeni w KIG-u i za pośrednictwem delegacji mogą promować swoje wyroby. Miejmy 

nadzieję, że w ten sposób rozwijają swoją działalność, bo takie efekty dzisiaj takiej współpracy 

już widać.  

Myślę, że pewna jakość zapanowała pod kierownictwem Romana Byczyka. Te kontakty 

z miastem są bardziej intensywne mam nadzieję, często bywa u Prezydenta. Ja też mam okazję 

w tych różnych kwestiach dyskutować. Również KIG uczestniczył w forum gospodarczym w 

Chinach, gdzie prezentowaliśmy szeroko ofertę do współpracy i miejmy nadzieję, że i z tych 

kontaktów uda się nawiązać współpracę już bezpośrednią, poszczególnych przedsiębiorstw z 

takimi samymi z Chińskiej Republiki Ludowej.”     

 

Głos zabrał dyrektor Konińskiej Izby Gospodarczej Roman BYCZYK, cytuję: 

„W imieniu KIG chciałbym bardzo serdecznie podziękować za przychylność Państwa. 

Dziękujemy za to członkostwo Państwa, wspierające w naszej Izbie Gospodarczej, to nam się 

przyda. Izba Gospodarcza, jak sama nazwa mówi, konińska, samorząd przedsiębiorców. 

Dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz za przychylność dla naszej organizacji.”    

 

Przewodniczący Rady cytuję: „Dziękujemy bardzo i zapraszamy zawsze na nasze 

obrady, wiele rzeczy się tutaj dzieje. Wskazują rzeczywiście też na działania inwestycyjne 

miasta, które mają znaczenie dla lokalnych przedsiębiorców, wiedzą gdzie warto swoje branże 

rozwijać.”  

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 487 poddał pod głosowanie.  

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta Konin do Konińskiej Izby Gospodarczej jako członek 

wspierający. 

 
Uchwała Nr 476 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego 

na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wniesienie 

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

wodociągowego dla budynku KDK” (druk nr 501). 

 

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

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą 

„Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę przyłącza wodociągowego dla 

budynku KDK”, druk nr 501. Opinię do tego projektu uchwały przedstawi Pan przewodniczący 

Piotr Korytkowski.”  
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Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Ten druk 501 dotyczący projektu uchwały został omówiony na tym samym posiedzeniu 

komisji. I komisje 15 głosami „za” po jego omówieniu, pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały 

tenże projekt.” 

 

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 501 poddał pod głosowanie.  

 

 Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 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 przyłącza 

wodociągowego dla budynku KDK”. 

 
Uchwała Nr 477 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

11. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr 505),  

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina 

na lata 2017 - 2020 (druk nr 506). 
 

 

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

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok druk nr 505 oraz zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017 - 2020 druk nr 506. Projekty uchwał – druki 

nr 505 i 506 – Państwo Radni otrzymali. Tu będą przedstawione autopoprawki, które 

przedstawi Pani Irena Baranowska, ale wcześniej opinię do dwóch projektów uchwał 

przedstawi Piotr Korytkowski, ze wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Komisji 

Finansów.” 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Projekty uchwał omówione były bez autopoprawek, które za chwileczkę zostaną 

zaprezentowane. Komisja Finansów 6 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się” 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w druku 505. Tak samo jeśli chodzi o druk 

506 Komisja Finansów 6 głosami „za” przy 4 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały zawarty w tymże druku.”   

 

Przewodniczący Rady cytuję: „Poproszę Panią Irenę Baranowską do mikrofonu 

i przybliżenie autopoprawek do obu projektów uchwał. One się wiążą właśnie z tymi 

decyzjami, można powiedzieć finansowymi z ostatniej chwili.”  

 

Głos zabrała Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA, cytuję: „Autopoprawka 

Prezydenta Miasta Konina do druku nr 505 zmiany w budżecie miasta Konina na 2017 rok. 

Budżet gminy: 

1.Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 76.280 zł, w tym: 

-dz.758 – Różne rozliczenia o 1.100 zł – pozostałe dochody, 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 180 zł  z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych 

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, 

-dz.926 – Kultura fizyczna o 75.000 zł z tytułu dochodów własnych MOSiR w związku ze 

zmianą klasyfikacji budżetowej. 
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2.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.180 zł, w tym: 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 180 zł  z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych 

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 

-dz.926 – Kultura fizyczna o 75.000 zł z tytułu dochodów własnych MOSiR w związku ze 

zmianą klasyfikacji budżetowej. 

3.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.100 zł w dz.758 – Różne rozliczenia – koszty 

podatku VAT. 

4.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.013.936,75 zł w dz. 758 – Różne rozliczenia, z tego: 

-rezerwa ogólna  300.000 zł 

-rezerwa celowa inwestycyjna  713.936,75 zł. 

Budżet powiatu: 

1.Zmniesza się plan dochodów o kwotę 17.249.167,79 zł, w tym: 

-dz.600 – Transport i łączność o 17.196.517,79 zł z tytułu dotacji celowej z  Funduszu 

Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 na realizację 

projektu pt.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”  

(przesunięcie okresu realizacji na 2019 rok) 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 52.650 zł z tytułu dochodów własnych jednostek 

oświatowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. 

2.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.466.586,75 zł, w tym: 

-dz.600 – Transport i łączność 7.413.936,75 zł z tytułu dotacji celowej w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację 

projektu pt. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”, 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 52.650 zł z tytułu dochodów własnych jednostek 

oświatowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. 

3.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.206.647,40 zł w dz. 600 – Transport i łączność,  

na wydatkach majątkowych z tego: 

*na realizację projektu pt.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską 

w Koninie”      20.192.747,40 zł  

    z tego:  

    -wydatki w ramach z Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

na lata 2014 – 2020 - 19.059.276,35 zł,  

    -wydatki w ramach środków własnych  1.133.471,05 zł (środki wydatkowane w ramach 

      ustawy Prawo ochrony środowiska). 

*„Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” 3.000.000 zł  

*„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. 

I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20       

13.900 zł. 

4.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.410.129,61 zł, w tym: 

-dz.600 – Transport i łączność o 10.000.000 zł na realizację projektu pt. „Budowa drogi -łącznik 

od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” z tego: 

   *wydatki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 7.413.936,75 zł. 

   *wydatki w ramach środków własnych  2.586.063,25 zł (w tym: środki wydatkowane 

w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 1.332.161,70 zł). 

-dz.758–Różne rozliczenia o 2.410.129,61 zł, w tym: 

   *rezerwa ogólna  200.000 zł, 

   *rezerwa celowa inwestycyjna  2.210.129,61 zł (w tym: środki wydatkowane w ramach 

     ustawy Prawo ochrony środowiska    1.133.471,05 zł). 

Autopoprawka II Prezydenta Miasta Konina do Druku nr 505 zmiany w budżecie miasta 

Konina na 2017 rok. Budżet gminy: 
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1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.757.741,22 zł w dz.600 – Transport i łączność 

z tytułu dotacji celowej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację  

projektu pt.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej 

na terenie K OSI". 

2.Zmniejsza się plan wydatków o 3.047.500 zł w dz. 600 – Transport i łączność na zadaniu 

inwestycyjnym pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie 

K OSI”. 

3.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.805.241,22 zł w dz.600 – Transport i łączność na 

realizację finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

 na lata 2014-2020 ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pt.: 

"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" w tym: 

*wydatki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

 na lata 2014-2020 - 11.757.741,22 zł, 

*wydatki w ramach środków własnych  3.047.500 zł.         

Autopoprawka Prezydenta Miasta Konina do Druku nr 506 zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020. 

W załączniku nr 2: W nazwie przedsięwzięcia „Opracowanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn” (wydatki bieżące) realizowanego 

przez Urząd Miejski w Koninie dodaje się zapis „(etap 2)”. 

Nazwa przedsięwzięcia po zmianie brzmi: „Opracowanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn (etap 2)”. 

Dokonuje się zmian na następujących przedsięwzięciach: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 

Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na 

lata 2014-2020 (wydatki majątkowe) jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie 

- okres realizacji z „2010-2018” zastępuje się zapisem „2010-2019” 

- limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 20.192.747,40 zł do kwoty 6.776.455,00zł 

- limit wydatków w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 29.794,97 zł do kwoty 26.970.170,00 zł 

- limit wydatków w roku 2019 zwiększa się o kwotę 20.260.992,37 zł do kwoty 20.260.992,37zł 

- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 38.450,00 zł do kwoty 54.007.617,37 zł. 

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. I. 

Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” 

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 85.850,00 zł do kwoty      485.850,00 zł 

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 o kwotę 13.900,00 zł do kwoty 86.100,00 zł 

- zwiększa się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 99.750,00 zł do kwoty 399.750,00 zł 

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 85.850,00 zł do kwoty 485.850,00 zł. 

„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-Łężyn” 

(wydatki bieżące) zwiększa się  

- łączne nakłady finansowe o kwotę 5.083,00 zł do kwoty 77.783,00 zł, 

- limit wydatków w roku 2017 o kwotę 5.083,00 zł do kwoty 50.083,00 zł, 

- limit zobowiązań o kwotę 5.083,00 zł do kwoty 77.783,00 zł.  

„Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” w związku 

z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego (pismo nr RPWP.05.01.02-30-0003/16 

(DWP.433.681.2016) o przyznaniu dofinansowania dokonano zmian polegających na: 

- określeniu programu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

- określeniu celu – zwiększenie atrakcyjności Konina jako miejsca lokowania inwestycji, 

poprzez zapewnienie dogodnego dojazdu do istniejących i planowanych terenów 

inwestycyjnych 

- zmianie okresu realizacji z „2014-2018” na „2017-2018” 

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.054.008,14 zł do kwoty 

18.500.000,00 zł, 
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- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2017 o kwotę 7.000.000,00 zł do kwoty 10.000.000,00 

zł, 

- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 5.500.000,00 zł do kwoty 

 8.500.000,00 zł, 

- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 12.500.000,00 zł do kwoty 18.500.000,00 zł. 

W załączniku nr 1: 

pozycję 1.1 (dochody bieżące) zwiększa się w roku:  

2017 o kwotę 4.002.412,56 zł do kwoty 440.617.278,63 zł, 

2018 o kwotę 4.569.882,00 zł do kwoty 460.885.600,00 zł, 

2019 o kwotę 4.812.177,00 zł do kwoty 485.635.150,00 zł, 

od 2020 do 2026 o kwotę 5.023.400,00 zł do kwoty 511.810.800,00 zł,  

pozycję 1.2.2 (dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) w roku: 

2017 zmniejsza się o kwotę 9.782.581,04 zł do kwoty 16.621.092,06 zł, 

2018 zwiększa się o kwotę 6.309.850,70 zł do kwoty 30.279.820,91 zł, 

2019 zwiększa się o kwotę 17.221.843,50 zł do kwoty 17.221.843,50 zł, 

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku: 

2017 o kwotę 2.961.461,56 zł do kwoty 419.702.332,36 zł, 

2018 o kwotę 2.970.675,00 zł do kwoty 421.632.900,00 zł, 

2019 o kwotę 2.983.995,00 zł do kwoty 423.530.200,00 zł, 

od 2020 do 2026 o kwotę 3.001.908,00 zł do kwoty 426.113.700,00 zł, 

pozycję 2.2 (wydatki majątkowe) w roku: 

2017 zmniejsza się o kwotę 8.741.630,04 zł do kwoty 41.285.522,33 zł, 

2018 zwiększa się o kwotę 7.909.057,70 zł do kwoty 57.626.004,91 zł, 

2019 zwiększa się o kwotę 19.050.025,50 zł do kwoty 65.920.277,50 zł, 

2020 zwiększa się o kwotę 2.021.492,00 zł do kwoty 67.462.584,00 zł, 

2021 zwiększa się o kwotę 2.021.492,00 zł do kwoty 66.402.584,00 zł, 

2022 zwiększa się o kwotę 2.021.492,00 zł do kwoty 70.806.584,00 zł, 

2023 zwiększa się o kwotę 2.021.492,00 zł do kwoty 78.027.318,26 zł, 

2024 zwiększa się o kwotę 2.021.492,00 zł do kwoty 78.045.900,00 zł, 

2025 zwiększa się o kwotę 2.021.492,00 zł do kwoty 78.405.900,00 zł, 

2026 zwiększa się o kwotę 2.021.492,00 zł do kwoty 78.344.200,00 zł. 

Autopoprawka 2 Prezydenta Miasta Konina do druku nr 506 zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020. W załączniku nr 2: „Stworzenie 

zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” w związku z decyzją 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego (pismo nr RPWP.03.03.01-30-0041/16 

(DWP.433.705.2016) o przyznaniu dofinansowania dokonano zmian polegających na: 

- określeniu programu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

- określeniu celu – zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu indywidualnego 

i transportu publicznego oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery 

- zmianie okresu realizacji z „2016-2018” na „2017-2018” 

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 23.165.656,23 zł do kwoty 

28.170.182,23 zł, 

- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2017 o kwotę 11.757.741,22 zł do kwoty  

14.805.241,22 zł, 

- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 11.432.915,01 zł do kwoty  

13.364.941,01 zł, 

- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 23.190.656,23 zł do kwoty 28.170.182,23 zł. 

W załączniku nr 1: 

pozycję 1.2.2 (dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) w roku: 

2017 zwiększa się o kwotę 11.757.741,22 zł do kwoty 28.378.833,28 zł, 

2018 zwiększa się o kwotę 11.441.442,01 zł do kwoty 41.721.262,92 zł, 

pozycję 2.2 (wydatki majątkowe) w roku: 



19 

 

2017 zwiększa się o kwotę 11.757.741,22 zł do kwoty 53.043.263,55 zł, 

2018 zwiększa się o kwotę 11.441.442,01 zł do kwoty 69.067.446,92 zł.” 

 

 

Przewodniczący Rady cytuję: „Dziękuję Pani Skarbnik za obszerne przybliżenie 

autopoprawek do zmian w budżecie na rok bieżący oraz w WPF. Same dobre wiadomości, 

mieli Państwo możliwość zapoznania się.” 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Nie chciałem na początku, bo to był czas 

Pana Prezydenta, ale teraz rzeczywiście chciałbym dwa słowa komentarza i takiego właściwie 

podziękowania i gratulacji wyrazić na ręce Pana Prezydenta, dla tych wszystkich, którzy 

wykonali ogromną pracę nad tym, by te projekty „stały się ciałem” już bym tak powiedział, bo 

wiem że były w planach, wiedzieliśmy wszyscy jakie przeciwności były chociażby przy 

terenach inwestycyjnych, na których nam tak wszystkim bardzo mocno zależy. Wiedzieliśmy 

jakie były i jakie są wciąż kłopoty z byłym wykonawcą, bo tak już trzeba to traktować. Dlatego 

Panie prezydencie na Pana ręce gratulacje, ale także gratulacje dla Pana dyrektora Zarządu Dróg 

Miejskich, Pana kierownika Romana Jankowskiego. Ci, którzy pracują bezpośrednio w tych 

projektach, także partnerskich projektach, wiedzą ile pracy trzeba wykonać żeby do tego 

doszło, bo oprócz tych zabiegów politycznych o których przypominał Pan radny Waszkowiak, 

a Pan Prezydent to potwierdzał jest jeszcze całe grono osób, które nad tym pracuje w Urzędzie 

Miejskim, w Zarządzie Dróg Miejskich, za to serdeczne gratulacje, bo to są także Państwa 

sukcesy. Dziękuję bardzo.”      

 

Przewodniczący Rady cytuję: „Możemy powiedzieć w skrócie, że będzie się działo 

w najbliższym czasie. Zanim będzie lepiej trochę nam się życie utrudni.” 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Dziękuję za gratulacje, 

przyjmuję je i oświadczam, że dla dyrektora Pająka i kierownika Jankowskiego są one 

przedwczesne. Dziękuję.”  

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekty uchwał oznaczone 

numerami druków 505 i 506 poddał pod głosowanie.  

 

DRUK Nr  505 

 

Wynikiem głosowania: 18 radnych „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” – Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok. 

 

Uchwała Nr 478 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

DRUK Nr  506 

 

Wynikiem głosowania: 18 radnych „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” – Rada 

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

Konina na lata 2017-2020. 

 

Uchwała Nr 479 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 



20 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Konin (druk nr 496) 

 

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

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Konin, druk nr 496. Komisją wiodącą w tej materii jest Komisja 

Edukacji, Kultury i Sportu, gdzie przewodniczącą Panią Elżbietę Streker-Dembińską poproszę 

o przedstawienie opinii do tego projektu uchwały.”  

 

 

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

DEMBIŃSKA, cytuję: „Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 23 marca 2017 r. 

rozpatrzyła projekt. Projekt omówiła Pani kierownik Wydziału Oświaty Urszula Miłosz-

Michalkiewicz. Radni nie wnieśli uwag, nie mieli pytań, stąd Komisja Edukacji, Kultury 

i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, 8 głosami „za”.”    

 

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 496 poddał pod głosowanie.  

 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Konin. 

 

Uchwała Nr 480 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia i ponownego podziału 

działek gruntu przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 

na osiedlu Wilków (druk nr 499). 

 

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

w sprawie połączenia i ponownego podziału działek gruntu przeznaczonych pod budownictwo 

mieszkaniowe na osiedlu Wilków, druk nr 499. Opinię do tego projektu uchwały przedstawi 

nam Pan przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr Korytkowski.”  

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Druk nr 499 przybliżył radnym Pan kierownik Tadeusz Jakubek z Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami. Komisje 15 głosami „za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.” 

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 499 poddał pod głosowanie.  

 



21 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie połączenia i ponownego podziału działek gruntu przeznaczonych pod 

budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Wilków.   

 

Uchwała Nr 481 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

14. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zbycia nieruchomości (druk nr 495), 

b) nabycia nieruchomości (druk nr 494). 

 
 

Przewodniczący Rady cytuję: „Następny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia 

uchwały w sprawie zbycia nieruchomości druk nr 495 i uchwały w sprawie nabycia 

nieruchomości druk nr 494. Opinię do obu projektów uchwał przedstawi Pan przewodniczący 

Piotr Korytkowski.”   

 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Druki te również omówił Pan kierownik Tadeusz Jakubek. Komisje głosując w takim samym 

stosunku głosów jeden, jak i drugi projekt uchwały, 15 głosami „za” pozytywnie zapomniały 

projekty uchwał.”  

 

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekty uchwał oznaczone 

numerami druków 495 i 494 poddał pod głosowanie. 

 

DRUK Nr 495 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości – obręb Laskówiec. 

 

Uchwała Nr 482 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

DRUK Nr 494 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości – obręb Chorzeń. 

 

Uchwała Nr 483 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości (druk nr 500). 

 
Przewodniczący Rady cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
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zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, druk nr 500. Opinię do tego projektu uchwały 

przedstawi nam Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr Korytkowski.”   

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Ten projekt uchwały również omówił Pan kierownik Tadeusz Jakubek. Po dyskusji komisje 

13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowały przedstawiony 

projekt uchwały.”  

 

 

Przewodniczący Rady cytuję: „To jest nowe uzasadnienie, dlatego jest ono przytoczone. 

Sprawa sprzed lat, która wreszcie zostaje uporządkowana. Wiem, że dyskusja odbywała się na 

komisji. Myślę, że wielu sprawę zna, którzy mieli okazję przez lata korzystać z obiektu, chodzi 

o porządkowanie kwestii własnościowych i najmu tego obiektu. Odbyły się w tej sprawie 

konsultacje u Pana Prezydenta.”   

 
 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja bym prosił 

o takie dopowiedzenie jeszcze. Oczywiście uzasadnienie jest i z tym uzasadnieniem się 

wszyscy mieli możliwość zapoznania się. Natomiast takie pytanie podstawowe. Dlaczego jak 

gdyby zmieniamy formułę dotychczasowego funkcjonowania tego przedsięwzięcia? I takie 

pytanie bardzo proste. Co z tego będzie miał Konin, co z tego będzie miało miasto? Tutaj 

poproszę o poszerzenie uzasadnienia, bo oczywiście pewna wzmianka, pewne informacje w 

uzasadnieniu są zawarte i te znam.”  

 

 

Przewodniczący Rady cytuję: „Zastępca Prezydenta Sławomir Lorek w sprawie 

uczestniczył. Pan Prezydent na wstępie zabierze głos.” 

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „To jest sprawa, która 

ma swoją dość długą historię. Przypomnę, że do czasu podjęcia tych działań i przygotowania 

tej propozycji uchwały, odbyliśmy kilkanaście bardzo roboczych spotkań z przedstawicielami 

umocowanymi ze strony Stowarzyszenia TKKF. Cała sprawa wzięła się stąd, że postanowiłem 

by uregulować pewien stan władania nieruchomością, który w moim przekonaniu był nie do 

końca prawidłowy, bowiem nieruchomość była i jest własnością Miasta, natomiast wszystkie 

nakłady, które zostały w minionych latach poczynione były własnością, czy są własnością 

według oświadczenia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, tego ogniwa, które przez 

lata prowadziło dzielność na tych urządzeniach wykorzystując nieruchomość miasta. 

Najogólniej rzecz ujmując te nasze działania zmierzają do tego, żeby miasto przejęło we 

władanie całą nieruchomość łącznie z tymi nakładami, które wcześniej zostały poniesione i to 

porozumienie do tego zmierza w zamian za objecie tych wszystkich walorów, które są na tej 

nieruchomości. Zostało wynegocjowane, że TKKF będzie na określonych wynegocjowanych 

warunkach będzie mógł prowadzić tą swoja działalność sportową i rekreacyjną. Te warunki 

zostały zdefiniowane, ale dla trwałości tej umowy i zabezpieczenia również w jakimś stopniu 

znaczącym interesów tej organizacji potrzebna jest umowa wieloletnia, stąd ta propozycja 

uchwały, którą Wysokiej Radzie przedstawiamy. Chciałbym oświadczyć Panu radnemu i 

Wysokiej Radzie, że ta decyzja ma daleko idące znaczenie porządkujące stan formalny 

dotyczący władania nieruchomością wskazaną w tej uchwale. To co było do tej pory w moim 

przekonaniu nie do końca właściwe, że Miasto posiadało własność nieruchomości, natomiast 

działalność prowadzona była na tych walorach, nie tych nakładach, które nie do końca można 

było zdefiniować przez kogo zostały poniesione, w czyim są władaniu, bazujemy tutaj na 

oświadczenia TKKF-u.  
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Nie jest prawnie to możliwe, żeby te nakłady dzisiaj ktokolwiek mógł prawo do nich 

udokumentować, bowiem to było wszystko tworzone w tak zwanych czynach społecznych i są 

tam środki, które zostały wyasygnowane przez liczne wówczas zakłady pracy na terenie 

naszego miasta, ale bazujemy tutaj na oświadczeniu władz TKKF-u. Jest wola obopólna, by to 

uporządkować, by Miasto całkowicie wzięło we władanie zarówno nieruchomość jak i te 

obiekty, które na niej są posadowione łącznie z infrastrukturą sportową. Dlatego proszę 

Wysoka Rado o uchwalenie tej uchwały, bowiem ona nam otwiera drogę do tego by aktem 

notarialnym tę sprawę definitywnie uregulować. Bardzo dziękuję.”                 

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję Panu Prezydentowi za to wyjaśnienie. 

Rzeczywiście jest to uchwała porządkująca. Chodzi o to, że jasno określamy kto jest 

właścicielem, akurat jest dzierżawca, to ma go trochę na celu zdyscyplinować, żeby 

rzeczywiście o ten obiekt dbał jak najlepiej potrafi, zawsze można to zweryfikować.”    

 

 

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekt uchwały 

oznaczony numerem druku 500 poddał pod głosowanie.  

 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.  

 
Uchwała Nr 484 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 383 Rady Miasta 

Konina z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zbycia 

nieruchomości i obciążenia służebnością gruntową przechodu 

i przejazdu (druk nr 498). 

 
 

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

uchwały w  sprawie zmiany Uchwały Nr 383 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2016 

roku w sprawie zbycia nieruchomości i obciążenia służebnością gruntową przechodu i 

przejazdu, druk nr 498. Proszę o przedstawienie opinii do tego projektu uchwały Pana 

przewodniczącego Piotra Korytkowskiego.” 

 
 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Druk został omówiony przez kierownika Pana Tadeusza Jakubka. Komisja Finansów 

i Komisja Infrastruktury w głosowaniu 15 głosami „za” jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały 

przedstawiony projekt uchwały.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „To taka trochę techniczna uchwała. Mamy obowiązek 

zapewnić właścicielowi nieruchomości możliwość dostępu do nieruchomości, a więc 

służebność przechodu i przejazdu, jest to obligatoryjne wynikające z ustawy.”   
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Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 498 poddał pod głosowanie. 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 383 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2016 roku 

w sprawie zbycia nieruchomości i obciążenia służebnością gruntową przechodu i przejazdu. 

 

 

Uchwała Nr 485 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia i wskazania terminu 

rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina  (druk nr 507) 

 
 

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

uchwały w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta 

Konina, druk nr 507. Trochę techniczna, potrzeba więcej czasu na wyjaśnienie. Ja przypomnę, 

że 16 marca do Rady Miasta Konina wpłynęła przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego 

pismem z dnia 2 marca, sprawa Pani Władysławy Warzych z dnia 20 lutego 2017 roku, jako 

noszącą znamiona skargi na Prezydenta Miasta Konina. Mieszkaniec pisze i urzędnik musi 

rozpoznać i zakwalifikować, nazwać pismo w tym momencie to wynika z Kodeksu 

postepowania administracyjnego, jako skargę. Skarga dotyczy naruszenia przez jej sąsiada 

stosunków wodnych i akceptowania tej sytuacji przez urzędników. Z uwagi na konieczność 

przeprowadzenia zleconej przez Prezydenta Miasta Konina ponownej kontroli przez 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie w zakresie przestrzegania prawa 

budowlanego na nieruchomościach wskazanych w skardze, brak jest możliwości jej załatwienia 

w ciągu miesiąca, i konieczne jest wskazanie terminu rozpatrzenia nie później niż w ciągu 

2 miesięcy od dnia złożenia skargi. Opinię do tego projektu uchwały przedstawi nam Pan 

przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr Korytkowski.”  

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„W związku z tym, że jest potrzebny czas do wyjaśnienia przez Pana Prezydenta, skąd inąd 

dziwnie potraktowanego pisma, jako skarga na działalność Prezydenta, Komisja Infrastruktury 

przychylając się do prośby 12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, tak aby 

dać nam czas i Panu Prezydentowi na wyjaśnienia. Po wyjaśnieniach poczynionych przez Pana 

Prezydenta Komisja Infrastruktury zajmie stosowne stanowisko.”  

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Myślę, że dyskusja w tym momencie jest przedwczesna. 

Jeśli byłaby potrzebna wizja komisji Infrastruktury, to oczywiście proszę to też rozważyć, ale 

najpierw poczekajmy na działania Pana Prezydenta i nadzoru budowlanego, o którym 

wspomniałem myślę, że do kolejnego posiedzenia uda nam się okoliczności tej sprawy 

wyjaśnić.”     

 
Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 507 poddał pod głosowanie. 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta 

Konina.   

 

Uchwała Nr 486 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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18. Wnioski i zapytania radnych. 
 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Następnie, zgodnie z wcześniejszą informacją głos 

zabierze dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pani Katarzyna Rzymkowska.” 

 

 

Głos zabrała dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Katarzyna 

RZYMKOWSKA, cytuję: „Chciałabym Państwa zaprosić do obejrzenia wystawy fotografii 

portretów autorstwa Anny Orłowskiej i Mateusza Lipińskiego „Zespół Downa Rysa na raju” 

Osoby znane w Polsce, politycy, naukowcy, artyści, dzielą się refleksją na tematy ważne. 

Niepełnosprawność nie jest tematem błahym, a stosunek do niej jest właściwie wyznacznikiem 

naszego człowieczeństwa. Wystawa została użyczona właściwie Specjalnemu Ośrodkowi 

Szkolno-Wychowawczemu im. J. Korczaka w Koninie przez Stowarzyszenie Bardziej 

Kochani. Wspólnie organizujemy Światowy Dzień Zespołu Downa już 12 lat. Z myślą o 

lokalnym środowisku organizujemy wydarzenia związane z Dniem Godności Osoby 

Niepełnosprawnej w maju, Konińskimi Dniami Autyzmu w grudniu, Światowym Dniem 

Zespołem Downa w marcu oraz Dniem Świadomości Autyzmu w kwietniu. Naszym celem jest 

kształtowanie postaw tolerancji i otwartości, świadomości potrzeb osób z niepełnosprawnością 

oraz ich rodzin, promowanie praw do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wystawę 

chcielibyśmy pokazać szerszej społeczności w przestrzeni miasta. Mamy nadzieję, że będzie 

pretekstem do przemyśleń i wzbudzi refleksję.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Myślę, że całkiem ciekawie od jakiegoś czasu mają 

miejsce w naszej sali, przy naszych obradach, różnego rodzaju wystawy, które zwracają uwagę 

na to co się dzieje wokół nas, na otaczający świat i również osoby niepełnosprawne. W ten 

sposób przyczyniamy się przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.  

Pani dyrektor dziękuję za przygotowanie wystawy. W przerwie będzie okazja, żeby się 

przyjrzeć.  

Zanim przejdziemy do punktu wnioski i zapytania radnych parę komunikatów. 

Po pierwsze ważny komunikat techniczny. Do Biura, do Przewodniczącego Rady Miasta 

wpłynął wniosek Pani Elżbiety Streker-Dembińskiej Przewodniczącej Klubu radnych SLD 

Lewica Razem, z którego wynika, że ten Klub przestaje istnieć. Na jego miejsce zostaje 

powołany Klub Radnych SLD w składzie: radny Mirosław Bartkowiak, Elżbieta Streker-

Dembińska oraz Tadeusz Wojdyński. To jest informacja techniczna, którą Państwu 

przedstawiam na początku kadencji, ale jak widać sytuacja jest dynamiczna przedstawiamy i 

również w trakcie.”  

 

 

O głos poprosił radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Rozumiem Pani Elżbieto, że radni 

Jarosław Sidor i Tomasz Andrzej Nowak zostają z Klubu SLD Lewica Razem wykluczeni tak? 

Ja jestem zaskoczony, żadnej informacji od Pani przewodniczącej Klubu Radnych SLD Lewica 

Razem nie było. Nie było do mnie takiej informacji, na pewno nie było do Pana Tomasza 

Andrzeja Nowaka. No niestety to są rozgrywki polityczne i tak jak kiedyś powiedziałem 

o głosowaniu, jeżeli chodzi o wykluczenie z wiceprzewodniczącego Pana kolegi Michała 

Kotlarskiego, był to wniosek Prawa i Sprawiedliwości, powiedziałem takie zdanie, że „nic 

o nas bez nas, albo nic o nas beze mnie”. Widzę że SLD mimo, że jest to partia ludzi, którzy 

chcą rozmawiać, zachowuje się tak samo. Pierwszy raz o tym słyszę. No trudno zostałem 

wykluczony z tego klubu. No nie wiem czy mam podziękować? Dziękuję.”  
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Przewodniczący Rady, cytuję: „Ja wypełniam funkcję, do której mnie Państwo 

powołali. Przypomnę, że klub radnych liczy 3 radnych, skoro zgłoszenie jest takie, siłą rzeczy 

pozostałe dwie osoby mogą się zrzeszyć, w jakiej formule, to ja już nie wiem, bo to każdy 

z Państwa podejmuje decyzję sam. Ja odczytuję Państwu informację, która do mnie wpłynęła, 

taki jest mój obowiązek. 

Informacja kolejna związana z poruszaniem się na naszej sali radnej Urszuli Maciaszek, 

ponieważ jak co roku koordynuje działania związane z konkursem 1001 gry szkół, która jest 

formułą, którą od wielu lat wspieramy nasze szkoły wyposażeniem sportowym. Uznaliśmy tutaj 

i myślę, że Państwo przyjmiecie tą propozycję naszą, ażebyśmy troszeczkę odświeżyli formułę, 

a więc zbieramy wspólną pulę środków, którą każdy z Państwa chce przeznaczyć na zakup 

sportowych elementów takich jakie uważamy, że są potrzebne. I bez wskazywania kto komu, 

wspólnie tak naprawdę staramy się obdarować wszystkie szkoły, które w tym przedsięwzięciu 

uczestniczą, ale bez przypisywania każdego Państwa do konkretnej szkoły. Myślę, że to jest 

formuła troszeczkę świeższa. Kto chce może w tym uczestniczyć, taka propozycja na ten rok 

z naszej strony.  

Sesja robocza 26 kwietnia o godz. 9.00.  

Przypominam Państwu Radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego 

za 2016 rok. Termin złożenia oświadczenia upływa w dniu 30 kwietnia 2017 roku.  

Została przekazana drogą elektroniczną interpelacja Pana radnego Sebastiana 

Góreckiego w sprawie pisma mieszkańców Osiedla Niesłusz i Osiedla Świętojańska. 

Odpowiedź Pan radny otrzymał. Czy Pan radny potrzebuje zabrać głos? Nie.                

Przypominam, iż zgodnie z § 22 ust. 6 Statutu Miasta Konina - wnioski i zapytania 

Radni formułują również pisemnie.” 

 

 

Radni przystąpili do zgłaszania wniosków. 

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja wysyłałem swój wniosek, jeden drogą 

elektroniczną, ale w międzyczasie od tego jak to uczyniłem, do dzisiaj zrodziły się jeszcze dwa 

krótkie tematy. 

Pierwszy (zdjęcia) wiemy wszyscy, że przy ulicy Przemysłowej będą zmiany w związku 

z remontem MDK, chciałbym pokazać kilka fotografii lamp, które znajdują się blokach ulicy 

Przemysłowej, wszystkie nie działają i ja z tego co zdążyłem się zorientować wiem, że część 

lamp i oświetlenie będzie w ramach tego projektu. Ale poprosiłbym o precyzyjną informację, 

które lampy będą wykonane, czy nowe będą wykonane, a które będą wyremontowane czy 

wyjaśnione w tym miejscu. A jeśli, któreś z lamp należą do Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Zatorze” w Koninie, to poproszę też o informację, bo jestem w kontakcie z Panem prezesem 

i mogę ten wniosek swój skierować też do Pana prezesa, to taka krótka prośba. 

Druga rzecz dotyczy tego co już się pewnie za chwilę zadzieje, malowania oznakowania 

poziomego na naszych ulicach. Jeśli jest taka możliwość, a wydaje mi się to, jeżdżąc i patrząc 

na konińskich ulicach, w tych miejscach wyjątkowych, a mówię o rondach, jeśli jest taka 

możliwość by od rond malowanie oznakowania poziomego zacząć, to zwracam się z taką 

prośbą, bo widzę jak po tych już znikających, albo nieistniejących pasach, szczególnie na 

rondzie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak ten ruch znowu wraca do starych 

przyzwyczajeń. A rzeczywiście bardzo ładnie został uporządkowany, a podejrzewam, że na 

innych rondach temat jest podobny. Więc jeśli jest taka możliwość i zlecimy już wykonywanie 

tego oznakowania poziomego na malowanie, to bardzo proszę jeśli jest taka możliwość zacząć 

od rond. Dziękuję.”  
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Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Panie prezydencie pierwszy wniosek 

jaki chciałbym dzisiaj zgłosić, to jest dostosowanie ulicy Przyjaźni do warunków przyjaznych 

dla osób niepełnosprawnych. Dlaczego mówię o tym? Dlatego, że kiedyś powiedzieliśmy 

sobie, że będziemy małymi kroczkami likwidować bariery, które istnieją w naszym mieście dla 

osób niepełnosprawnych. Oczywiście nie nakładam żadnych terminowych ani czasowych ram, 

ponieważ dopiero po skończeniu ronda, jeżeli pozwolą nam jakieś środki, będziemy robić 

dalsze inwestycje. Ja chcę powiedzieć, że dzisiaj przygotowywałem się do tego, żeby 

podziękować zarówno Panu Prezydentowi, jak i Panu dyrektorowi ZDM za rondo, ale jeszcze 

jak zauważyliśmy wszyscy prace jeszcze trwają przy tym rondzie. Jak będzie skończone na 

najbliższej sesji na pewno to uczynię, bo z tego co wiemy chcą to uczynić osoby 

niepełnosprawne, które są bardzo zainteresowane i ta największa bariera architektoniczna jaką 

dla nich było rondo Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”, 

została zlikwidowana, albo jest w trakcie likwidacji. Powracając do ulicy Przyjaźni chodzi o to, 

że są miejsca gdzie są płytki popękane, stare płytki. Oczywiście nie mówimy Panie prezydencie 

o terenie od MED-ALKO do sklepu „Irena”, ponieważ to jest w osobnym punkcie dotyczącym 

budżetu i parkingu przy SP nr 8. 

Druga sprawa , jest wiosna, coraz więcej ludzi obserwujemy spacerujących w okolicach 

amfiteatru, w okolicach Warty. I mam taką serdeczną prośbę, żeby skierować jakąś silną 

jednostkę zieleni miejskiej która by spowodowałaby uporządkowanie tego terenu. Bardzo duża 

ilość połamanych krzewów, drzew nie sprzyja dobremu wypoczynkowi, dobrej atmosferze 

spaceru i odpoczynku. Chciałbym, żeby ta firma zajęła się porządkowaniem całej trasy 

spacerowej, począwszy od górki, od garaży przy ul. Wyszyńskiego 11, aż do budynku MOSiR-

u. 

Trzeci wniosek, ucieszyła mnie wiadomość, że w najbliższym czasie będzie ruszała 

budowa, albo przygotowania do powstania parkingu po SP nr 5 do placu manewrowego. 

Ja mam nadzieję, że jeżeli nie te 60, to chociaż blisko tej ilości miejsc zmieścimy się. I przy 

okazji jeszcze jedna taka serdeczna prośba, jakby brakło pieniędzy Panie prezydencie dla 

Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego, która ma być wykonawcą, żeby parę 

złotych im dołożyć i żeby przy okazji również odświeżyć istniejące miejsca parkingowe, które 

są wzdłuż bloku przy ul. Wyszyńskiego 9, a ul. Wyszyńskiego 11, również ten parking, który 

dawno został zrobiony. Dlatego że jak uruchomimy maszynę, która będzie nanosiła pasy, to już 

koszt jej, jak ona jest już na miejscu, ponosimy tylko koszty robocizny i koszty farby, a nie 

ponosimy kosztów przewozu i transportu. Dziękuję.”  

 

  

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Ja w kwestii dotyczącej Honorowych 

Obywateli Miasta Konina. To jest taka funkcja, która pomaga budować tożsamość 

mieszkańców, dumę, a też honoruje pewne osoby, które się zasłużyły dla naszego miasta. 

Prześledziłem strony różnych miast w Polsce i takie osoby, honorowi obywatele zazwyczaj 

mają takie zaszczytne miejsce, w którejś z głównych zakładek dotyczących miasta. To są 

zazwyczaj te osoby popularne, tak jak u nas Jan Kaczmarek, które swoją osobą promują miasto. 

I miasta się szczycą nimi na swoich stronach. I myślę, że to jest dobry pomysł, żeby w Koninie 

na stronach internetowych miasta, zakładana dotycząca honorowych obywateli powstała, bo 

przecież mamy się czym szczycić. Przy tej okazji chciałbym też poprosić o dostęp do takich 

informacji dotyczących honorowych obywateli miasta Konina, bo tych dwóch wszyscy znamy 

Jan Paweł II i Jan Kaczmarek. Ale ja osobiście nie mam takiej wiedzy i nie mogę jej znaleźć 

o tym, czy w przeszłości jakieś osoby dostawały honorowe obywatelstwo, w czasach słusznie 

minionych, czy też jeszcze dalej. Np. Łódź ma jeszcze z czasów międzywojennych Józefa 

Piłsudskiego. Ja nie wiem, nie mam dostępu do takich informacji, nie znalazłem. Dlatego 

proszę, myślę że to byłaby ciekawa inicjatywa i dla mieszkańców, którzy mogliby np. 

zorganizować jakieś obchody rocznicy przyznania takiego obywatelstwa jakiejś postaci. Jest to 
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ciekawy pomysł na budowanie tożsamości mieszkańców w związku z miastem. I mam taką oto 

prośbę. 

Druga sprawa to też wynika z tego, że jak idę drogą na skróty i chcę zgłosić wniosek, 

żeby dostać pewne informacje dotyczące tego co już kiedyś było zgłaszane jak jeszcze nie 

byłem radnym. Pamiętam taka burza wybuchła i tu nie chodzi o burzę, ile osób, które już 

osiągnęły wiek emerytalny są zatrudnione w urzędzie. To jest ciekawa informacja dla osób 

młodych. A poza tym wiem, że ustawa oświatowa mówi, że to dyrektor zatrudnia swoich 

pracowników, ale myślę, że dostęp do takiej informacji dotyczącej ilości emerytów 

zatrudnionych w edukacji dla radnych też będzie ciekawa, ze względu na to co się będzie działo 

w przyszłości, czysto informacyjnie. Nie mówię tutaj o żadnym zwalnianiu kogokolwiek, to 

tylko czysta ciekawość. Rozumiem, że dyrektorzy odpowiadają za zatrudnianie swoich 

pracowników, a nie Prezydent. Ale myślę, że dostęp do informacji nikogo nie skrzywdzi 

w żaden sposób.”  

 

 

Głos zabrał radny Sebastian GÓRECKI, cytuję: „Uczniowie SP nr 4 proszą nas 

o wsparcie w turnieju 1001 gry, żebyśmy zorganizowali taką drużynę jak w tamtym roku i z 

tym pytaniem zgłaszam się do radnych, kto jest chętny, przynajmniej 5 osób. Jest to 6 kwietnia 

godz. 10.00.  

Moje pytania do prezydenta: o ile wzrosło zatrudnienie w mieście Koninie od początku 

obecnej VII kadencji radnych?  

Osiedle Wilków – oświetlenie ulicy w Wilkowie stare i nowe lampy świecą się 

jednocześnie. Miasto nie ma pieniędzy, a tutaj taka niegospodarność.” 

    

 

Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „W okresie dwóch lat dwukrotnie 

zgłaszałem taki wniosek, aby uporządkować na osiedlu Janów tereny po byłej siedzibie Kopalni 

Węgla Brunatnego. Tam znajdują się byłe budynki, które doszły już do stanu takiego 

zniszczenia, że były deklaracje z Pana strony, że będzie ten teren uporządkowany. Tym 

bardziej, że w przestrzeni publicznej pojawiła się niedawno informacje, że to są nasze tereny 

potencjalne inwestycyjne, żeby z nimi się gdzieś na forum zaprezentować, teraz obraz tego 

terenu jest dość wątpliwy. Przede wszystkim Panie prezydencie mieszkańcy zwracają uwagę 

na element bezpieczeństwa. Dwa lata temu wydaliśmy pieniądze, żeby zabezpieczyć ten teren, 

ale nie jesteśmy w stanie go w skuteczny sposób zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych. Nie składałem już wniosku, bo składałem już dwa razy. Ja jedynie chciałem się 

zapytać, ile czasu jeszcze Wydział Gospodarki Nieruchomościami potrzebuje by ten teren 

uporządkować? Dziękuję.”  

 

 

 

Głos zabrał radny Jan MAJDZINSKI, cytuję: „Chciałbym przekazać wniosek złożony 

na zebraniu strażackim w Grójcu. Chodzi o ujęcie w planie gospodarki komunalnej 

porządkowania placu zabaw przy strażnicy. To jest teren miejski. Tam między innymi jest też 

sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, mieszkańcy osiedla Grójec, tak jak i Laskówiec mieszkańcy 

są wdzięczni Prezydentowi Nowickiemu za zorganizowanie tego wyposażenia w miejscu gdzie 

można osobistą indywidualną rekreację prowadzić. I w związku z tym został też zgłoszony 

wniosek o ustawienie punktu sanitarnego na obrzeżu tego placu. Tak jak w jednym jak 

i w drugim punkcie, bo jest to właściwie niezbędne. Myślę, że nie muszę tego rozszerzać 

więcej. Panie prezydencie mieszkańcy Grójca dbają o ten teren, obsadzili sobie już drzewami 

i mają nadzieję, że w przyszłości tam można będzie już jakąś rekreację prowadzić.  

Został zgłoszony jeszcze jeden wniosek, który dotyczy nie tylko osiedla Grójec, nie 

tylko dotyczy osiedla, obrzeża Konina wschodniego, ale ma swoją aktualność myślę i na 



29 

 

wszystkich obrzeżach miasta Konina, dotyczy oznakowania domów na rozbudowujących się 

osiedlach. Powstają tam nowe ulice, budowane są domy, a numery domów są jeszcze według 

starego porządku i okazuje się, że są tak strasznie poprzestrzelane, nie ma jakiejś chronologii, 

tylko rozmijają się te numery i to w dość dużym oddaleniu od siebie. Panie Prezydencie myślę, 

że ten wniosek do kogo należałoby zgłosić w Urzędzie Miejskim, dlatego kieruję go tutaj na 

forum Rady Miasta, bo on ma swoje ważne znaczenie, również i bezpieczeństwa. Może to 

mniejsze zmartwienie, jeżeli np. szuka odpowiedniego domu dostawca pizzy, najwyżej ona 

ostygnie, ale jeżeli będzie szukała odpowiedniego domu karetka pogotowia, to że wszech miar 

jest uzasadnione. Dziękuję” 

  

 

Głos zabrał radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Ja mam tylko taki krótki temat. 

Spróbowałem już wcześniej w tym temacie rozmawiać z Panem dyrektorem Grzegorzem 

Pająkiem. Pobudowaliśmy dość dużą infrastrukturę parkingów w naszym mieście Koninie III 

osiedle, II, IV, ale teraz po latach trzeba by spróbować to posprzątać. Generalnie wiem, że tym 

powinno się zająć Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, chyba ma to zlecone, ale tam jest 

zawsze taki problem, że te parkingi są bardzo, ale to bardzo obsadzone. Zarówno rano, 

wieczorem, po południu, teoretycznie sprzątanie pod samochodem - nie daje się tego zrobić. 

Czy jest taka możliwość, żeby do tego celu przeznaczyć jakąś ekipę. Być może byłaby to ekipa, 

która by odrabiała jakieś prace społeczne. Żeby jakimiś małymi odcinkami zamykać ten 

parking taśmą i posprzątać 10 stanowisk, za dwa dni następne 10. W obrębie jakiegoś osiedla 

można by tą pracę jakoś zrobić, bo mieszkańcy się skarżą, że nie jest to możliwe, niektórzy się 

zastanawiają, że tam można szczotkami obijać te samochody, ale myślę, że jakby się 

przeprowadziło roztropne szkolenie tych pracowników, ewentualnie myślę, że nasze miasto jest 

ubezpieczone OC, bo nie ma pomysłu jak inaczej to zrobić. Generalnie zamknięcie całej ulicy, 

to jest duża katastrofa, bo i tak nie wierzę, żeby wszystkie samochody zostały gdzieś uprzątnięte 

i tu jest dylemat. Nie wiem, może fachowcy zastanowiliby się jak ten problem rozwiązać, jak 

go systematycznie, chociaż raz na rok taką ulicę gdyby się dało troszeczkę posprzątać. 

Dziękuję.”  

 

  

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Dwa wnioski. Pierwszy wniosek, który 

poruszyłem już we wrześniu 2016 roku, poruszyłem go również dość szeroko na komisji 

poniedziałkowej i dotyczy Panie Prezydencie stawku w Parku im. Fryderyka Chopina. Bardzo 

proszę bardzo dokładnie przeanalizować możliwości finansowe Miasta, aby zadanie, które jest 

w KBO za 99.999,00 zł i upiększenie tego stawku od góry, czyli na zewnątrz, postawienie 

ławek, nasadzenia, było przeprowadzone równocześnie z zadaniem, które już dawno powinno 

wykonać Miasto. Były takie obietnice, o to zabiegał radny chociażby Czesław Łajdecki, 

zabiegali inni radni ze Starówki i nie tylko, aby z tym stawem zrobić porządek. Były takie 

obietnice, iż po wybudowaniu ulicy Tadeusza Kościuszki, gdzie był problem z odwodnieniem, 

wejdzie to do realizacji. Pragnę podkreślić, że istnieje dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 

ona już co prawda jest nieaktualna, ale można ją zaktualizować, tylko niestety trzeba wysupłać 

400 tys. zł. Ale Panie prezydencie przytoczę tutaj cytat. Ten cytat będzie miał również związek 

z moim kolejnym punktem i może to jest cytat związany z tym dlaczego zostałem wyrzucony 

z klubu SLD Lewica Razem. Albert Einstein powiedział kiedyś „Każda praca jest dobra, o ile 

jest dobrze wykonywana”. Przy tym zadaniu, o ile zrobimy, upiększymy stawek od góry, nikt 

tam nie będzie siedział. Dlaczego? Dalego, że ten staw po prostu śmierdzi. Mówię o tym 

wielokrotnie i bardzo proszę Panie prezydencie jako gospodarz, aby wziąć to do serca i zrobić 

to konkretnie i porządnie.  

Druga rzecz, która miała związek z wnioskiem ze stycznia 2017 roku, chciałem 

zorganizować takie spotkanie mieszkańców osiedla Niesłusz, ze wszystkich ulic, a szczególnie 

ulicy Leśnej z przedstawicielami MPEC, dlaczego? W 2015 roku w grudniu zostało przyjęte 
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do realizacji wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Leśnej. Dokumentacja ta została 

już wykonana, kiedy ta dokumentacja została uwzględniona w budżecie ja powysyłałem pisma 

jako radny do wszystkich firm mających uzbrojenie w tej ulicy. Po podjęciu działań, które 

dałyby możliwość zmodernizowania odpowiednich urządzeń w tej ulicy, w chodnikach, 

konkretnie w pasie drogowym, a następnie bezkolizyjne wykonywanie tej drogi. Dostałem 

odpowiedzi z PWiK-u, z Energetyki, z Komunikacji, że oni takie zadania będą czynić i będą z 

tego co mam w piśmie z ZDM-u, zadania te powinny być wykonane w roku 2017, aby na 

wiosnę 2018 roku ulicę Leśną, czyli drogę powiatową można było przebudowywać. 

Przypomnę, ona miała być przebudowana po remoncie wiaduktu w Laskówcu w roku 2011-

2012. Zaapelowałem wtedy Panie Prezydencie, jest tylko jeden problem, ze spółką miejską. Ja 

dostaję, wie Pan bardzo dobrze, uczestniczyliśmy nie raz w spotkaniach w MPEC-u, chodzi o 

wymianę sieci centralnego ogrzewania na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Okólnej. 

Dlaczego o tym mówię, i znowu podejście gospodarskie, nawet ja nie wprowadzę, nawet jeżeli 

by ta dokumentacja była wykonana i częściowo nawet w całości prace wykonane przez PWiK, 

przez Energetykę, nie podszedłby do tego zadania ze względów spojrzenia gospodarczego, bo 

co innego jest z polityką z uwagi na to, że tą sieć i tak trzeba będzie wymienić za kilka lat. 

Przypomnę, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej ma dokumentację na przebudowę 

tego odcinka ważną do końca grudnia tego roku. Cóż powiedzieć Panie Prezydencie, bardzo 

proszę, jeżeli będzie to możliwe o rozmowy jeszcze z panem Stanisławem Jareckim, jak 

również prosiłbym o odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich, jak wygląda sytuacja innych firm, 

czy one rzeczywiście podejdą do wymiany swoich urządzeń w roku 2017, tak jak było to w 

odpowiedzi, którą uzyskałem w lutym 2016 roku. Powtarzam każda praca jest dobra, o ile jest 

dobrze wykonywana. Jeżeli, teraz odniosę się do tego czego dowiedziałem się od Pana 

przewodniczącego z listu, jeżeli coś się nie podoba w Klubie Pani przewodniczącej Elżbiecie 

Streker-Dembińskiej, że taki jestem, na tym polega rola radnego, aby dbał o środki publiczne. 

Dziękuję.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Jeszcze jedna uwaga do Pana radnego Sebastiana 

Góreckiego. O ile zawsze jestem orędownikiem sportu, tutaj zawsze zachęcam, jeśli 

montujemy drużynę upewnić się, że nasz kolega chętny nie jest za bardzo chętny, tzn. uważam, 

że każda aktywność jest fajna, jeśli robimy ją regularnie. Natomiast jeśli ktoś do takich 

zawodów przystąpi bez przygotowania żadnego, to często kończy się kontuzją. Proponuję, żeby 

zgłaszały się osoby, które regularnie coś robią, to może być jazda na rowerze, biegi itd. Tutaj 

tylko moja taka uwaga w trosce o wasze zdrowie. ”                         

           

 

19.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Józef NOWICKI, cytuję: „Oczywiście na wszystkie 

zgłoszone przez Państwa zapytania i wnioski odpowiemy w formie pisemnej. Tak właśnie 

potraktujemy wnioski Pana radnego Witolda Nowaka i Pana Wiesława Wanjasa.  

Ten drugi wniosek dotyczący uporządkowania terenów wokół amfiteatru przyjmuję do 

wykonania. Na pozostałe odpowiemy na piśmie.  

Oczywiście dostosowanie ul. Przyjaźni, chciałbym poinformować Pana radnego, 

Wysoką Radę, że w tej chwili Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi taką analizę 

dostępności, także w moich planach kadrowych jest zamysł, żeby ustanowić w naszym 

magistracie etat dla oficera dostępności, czyli osoby, która będzie posiadała określone 

uprawnienia, miała pełne rozeznanie co do wymogów, jeśli chodzi o architekturę, infrastrukturę 

drogową, chodniki itp., żeby to była osoba, która będzie zawodowo, profesjonalnie zajmować 
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się tą sprawą. I mam nadzieję, że wiele rzeczy o których wiemy, które dostrzegamy, będą mogły 

znaleźć swoją realizację w wyniku działań tej osoby.”  

 

 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Ta ulica Przyjaźni, to jest propozycja osób 

niepełnosprawnych.”  

 

 

Prezydent Józef NOWICKI, cytuję: „Rozumiem. Tam jest zlokalizowany MOPR, więc 

nie dziwi taki wniosek. 

Jeżeli chodzi o sprawy poruszone przez Pana radnego Krystiana Majewskiego 

chciałbym poinformować, że nie mamy powodu do jakiegokolwiek wstydu, jeżeli chodzi 

o honorowych obywateli naszego miasta, bowiem jest nim Witold Friemann kompozytor, który 

miał nadane honorowe obywatelstwo w 1972 roku i jest honorowym obywatelem Mieczysław 

Bekker, zostało to honorowe obywatelstwo nadane w 1979 roku. Jest to absolwent naszego 

Liceum Ogólnokształcącego, profesor, który zbudował łazik, który powędrował sobie na 

księżycu i jest Pan Jan A.P. Kaczmarek w 2005 roku nadane honorowe obywatelstwo. I jest 

przede wszystkim w tym Jan Paweł II nadane honorowe obywatelstwo w 1998 roku. Propozycję 

którą Pan radny przedłożył, żeby eksponować naszych honorowych obywateli naszego miasta 

przyjmujemy do wykonania. 

Odnośnie bardzo istotnej sprawy, o której mówił Pan radny Marek Cieślak, chciałbym 

Pana radnego poinformować, że w tej chwili Wydział Obsługi Inwestora wziął w swoje 

damskie ręce tę sprawę. Kierownik Jakubek jest obracany na wszystkie możliwe sposoby i tym 

razem ta sprawa nabierze odpowiedniego tempa. Jest tam około 11 ha nieruchomości, 

uzbrojonych, które możemy włączyć do naszej puli terenów inwestycyjnych. Jest tam wszakże 

jeden istotny problem, że skomunikowanie tej nieruchomości jest trudne, bowiem ta droga 

niestety przebiega po terenie gminy Kazimierz Biskupi. Szkoda, że to przeoczyliśmy, bo można 

to było włączyć do tego naszego zamiaru zmiany granic, ale będziemy szukać porozumienia 

z władzami gminy Kazimierz Biskupi, żeby ta ułomność została zlikwidowana. 

Panu radnemu Janowi Majdzińskiemu odpowiemy na piśmie na zgłoszone dwa istotne 

wnioski. Mogę powiedzieć, że przyjmujemy je do realizacji. Podobnie wniosek radnego 

Janusza Zawilskiego.  

Natomiast sprawy, o których mówił Pan radny Jarosław Sidor, pierwsza z nich, która 

dotyczy parku Chopina, rozważymy to Szanowny Panie radny, żeby ewentualnie kompleksowo 

podejść do modernizacji tego stawku w parku Chopina. Na razie mamy taki stan, że jest 

wniosek, który został wygłosowany w KBO i oświadczam Panu radnemu, że nie ruszę tego 

wniosku w żaden sposób, nie naruszę jego treści bez zgody wnioskodawcy, bowiem kiedyś 

sobie powiedzieliśmy Wysoka Rado, że wnioski zgłaszane do KBO i wygłosowane, traktujemy 

jako inicjatywę obywateli i nie ingerujemy w żaden sposób i tego będziemy przestrzegać. 

Natomiast jeśli pojawiają się możliwości rozszerzenia tego wniosku, dołożymy starań, żeby 

wspólnie z Wysoką Radą zasilić o dodatkowe środki, by może kompleksowo to zrealizować. 

Zapraszam Pana radnego do prac nad tym projektem. 

Odnośnie do ul. Leśnej i cieplika, sprawy MPEC - chciałbym bardzo wyraźnie 

podkreślić Panie radny, że myśmy w tej sprawie odbyli już bardzo bogatą korespondencję. Były 

także bezpośrednie rozmowy, odbyliśmy również rozmowę w siedzibie MPEC-u, gdzie 

również zaszczycił obecnością Pana ojciec, Pan Jan Sidor i jasno zostało sformułowane przez 

MPEC, że nie ma takiej możliwości, by dzisiaj w planach MPEC uwzględnić ten projekt, 

bowiem wedle projekcji finansowej zwrot poniesionych nakładów na to przedsięwzięcie 

nastąpiłby po 60 latach. Nikt nie podejmuje tego typu działań i nie podejmie tego 

najprawdopodobniej firma MPEC, bowiem jest to podmiot prawa handlowego i działa MPEC 

również w oparciu o rachunek ekonomiczny. Natomiast wszystkie pozostałe prace, o których 

Pan radny był uprzejmy powiedzieć, które dotyczą ul. Leśnej, one mogą być podjęte, albo też 
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nie będą mogły być podjęte, gdyż w tym rejonie czeka nas Wysoka Rado bardzo istotne 

i poważne przedsięwzięcie, to jest budowa kolejnego wiaduktu nad torami kolejowymi. 

Przypomnę, że to przedsięwzięcie realizujemy wspólnie z PKP i niewątpliwe ten wiadukt 

będzie wybudowany, a jeśli tak, to my będziemy mieli Wysoka Rado nie lada zadanie 

i wyzwanie finansowe, żeby ten wybudowany wiadukt skomunikować ze skrzyżowaniem 

z ul. Paderewskiego i ul. Wyzwolenia. Przypomnę, że mamy tutaj przygotowaną dokumentację 

projektową, najbardziej bogaty projekt to jest 180 mln zł koszt tego zadania inwestycyjnego, 

pośredni to jest 140 mln zł, a najtańszy to 80 mln zł. My dzisiaj wspólnie z Zarządem Dróg 

Miejskich przygotowujemy najbardziej realny projekt, któremu moglibyśmy sprostać 

i szacujemy, że to będzie w granicach 40 mln zł. Więc realizacja tego projektu dość wyraźnie 

wskazuje na to, że nie będzie środków na to, żeby podejmować inne zadania inwestycyjne, 

drogowe w tym rejonie i także w innych rejonach naszego miasta. To będzie bardzo poważne 

wezwanie. Nie mówiłem o tym na początku sesji, ale wiem, że Wysoka Rada, Państwo radni 

wiecie o tym doskonale. Jeżeli o tym mówimy i o MPEC, to chciałbym także powiedzieć, że 

dzisiaj MPEC kończy i za chwilę złoży aplikację do programu rządowego dotyczącego 

odnawialnych źródeł energii, to jest aplikacja związana z pozyskaniem środków na budowę 

ciepłowni geotermalnej w naszym mieście. Jest to bardzo istotne przedsięwzięcie. 

To przedsięwzięcie będzie otwierało drogę do tego, byśmy zaczęli zabudowywać, 

zagospodarowywać wyspę Pociejewo w tej części, gdzie będzie zlokalizowana ciepłownia 

geotermalna. To jest przedsięwzięcie, które szacowane jest na 35-40 mln zł. I to będą kolejne 

środki, które mam nadzieję z programu rządowego na to przedsięwzięcie uzyskamy.  

Bardzo dziękuję Panie przewodniczący, tak jak powiedziałem szczegółowe odpowiedzi 

na wszystkie zgłoszone wnioski do Państwa radnych skierujemy w formie pisemnej.”            

 

 

20. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Konina. 

 
Przewodniczący Rady, cytuję: „Jeszcze jedno ogłoszenie zapowiem, tylko uchylę rąbka 

tajemnicy, event, który będzie miał miejsce na sesji kwietniowej, a Państwu radnym przypomnę 

będzie to 100. rocznica pierwszych wyborów do Rady Miasta, która się zbiega również z 100. 

rocznicą przebudowy Ratusza i oddaniem sali posiedzeń komisji, która przypomnę kiedyś była 

salą posiedzeń Rady Miasta. I ten event będzie z tym związany. Będzie historyczne wystąpienie 

Pana Piotra Rybczyńskiego Kierownika Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział 

w Koninie, będzie prezentacja. Na razie zapowiadam, myślę że będzie ciekawie. W końcu jest 

to element historii, który my też tworzymy.”    

 
Przewodniczący Rady Wiesław S T E I N K E poinformował, iż porządek obrad XXXIV 

Sesji Rady Miasta Konina został wyczerpany. 

 Następnie dziękując wszystkim za udział w obradach, zamknął XXXIV Sesję Rady 

Miasta Konina. 

 

         

Obradom przewodniczył  

   

        Przewodniczący Rady Miasta Konina 

 

   

 Wiesław S T E I N K E  
 

Protokołowało:  

Biuro Rady Miasta  


