
BR.0002.2.7.2017 

 

 

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/2017 

 

z obrad XXXVI SESJI RADY MIASTA KONINA, 

 

która odbyła się 26 kwietnia 2017 roku 

 

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

_______________________________________________________ 

 

 
Sesja trwała od godz. 9.00 do godz. 12.20. 

 

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

NOWICKI, Zastępca Prezydenta Miasta Konina 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 oraz przedstawiciele lokalnych mediów.  

 

Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Konina - radny WIESŁAW STEINKE powiedział, 

cytuję: „Dzisiaj szczególną rolę będzie odgrywał na sesji Pan Piotr Rybczyński, Kierownik 

Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie w związku z dwiema rocznicami, 

które w kwietniu tego roku 2017 przypadają.  

Odbyliśmy wcześniej sesję w dniu 20 kwietnia zwołaną w trybie nadzwyczajnym. Tak 

się składa, że wtedy ta sesja zbiegła się dokładnie ze 100-leciem pierwszych wyborów do Rady 

Miejskiej w Koninie. Dzisiaj jednak przewidzieliśmy te uroczystości i pewne informacje 

historyczne. Myślę, że po raz pierwszy wielu z Państwa będzie miało okazję wysłuchać 

pewnych informacji. A druga rocznica to wiąże się z tą pierwszą, bo właśnie na potrzeby 

posiedzeń Rady Miejskiej w tym budynku, w którym się znajdujemy, a więc w Ratuszu 

Miejskim na piętrze, została oddana po remoncie sala sesyjna i to właśnie z tego powodu dzisiaj 

nasza sesja będzie przebiegała w dwóch częściach. Pierwszej roboczej tutaj na dole, którą 

zakończymy wystąpieniem historycznym Pana Piotra Rybczyńskiego. Po przerwie zapraszam 

Państwa na górę, gdzie będzie okazja odsłonić pamiątkową tablicę, która uświetni tę 100. 

rocznicę przebudowy Ratusza i będą mogli Państwo jeszcze raz się przyjrzeć tej sali jak przed 

laty było i przenieść się 100 lat w historii naszego miasta. A zmiany były dość ciekawe i myślę, 

że wiele z nich będzie u Państwa troszeczkę budzić uśmiech na twarzy. Uchylę rąbka tajemnicy, 

to waśnie po przebudowie Ratusza, 100 lat temu nasz Ratusz miał tylko jedno wejście to 

boczne, a wcześniej przypomnę do Ratusza wchodziło się również z frontu. Nie będę mówił 

wszystkiego, bo to jest właśnie rola naszego gościa. I zwieńczeniem wszystkiego będzie 

otwarcie o 14.00 w siedzibie Archiwum Państwowego wystawy okolicznościowej, gdzie będzie 

można zobaczyć oryginały dokumentów sprzed 100 lat, a nawet i starszych, które naszego 

miasta dotyczą. Serdecznie Państwa na te eventy zapraszam. Póki co przystępujemy do części 

roboczej.”          
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 
 

Otwarcia XXXVI 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. 

 

Nieobecni byli radni: Urszula Maciaszek, Krystian Majewski, 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: „Jeszcze jedna informacja, niebawem przejdzie na 

zasłużoną emeryturę jeden z zasłużonych pracowników naszego Urzędu. I z tego powodu 

udzielam teraz głosu Panu prezydentowi. Chcielibyśmy uroczyście pożegnać naszą koleżankę, 

która przez wiele lat z nami tu pracowała.”  

 

Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI uroczyście pożegnał odchodzącą na 

emeryturę Geodetę Miejskiego - Kierownika Wydziału Geodezji i Katastru Panią Annę Górny.    

 

  

Dalej Przewodniczący Rady powiedział, cytuję: „Na wniosek Prezydenta z porządku 

obrad zdejmuję trzy punkty. Pkt 6 - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia przez miasto Konin z Oświetleniem Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu 

regulującego wspólne przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie 

oświetlenia ulicznego i nadzór inwestorski przy ul. Przemysłowej w Koninie - druk nr 512.  

Kolejny to punkt 7 - podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego pomiędzy miastem Konin a miastem i gminą Ślesin - druk nr 517. Sprawa 

oczywiście do nas powróci bo jest dużej wagi. Kwestia mostu Bernardynka jest dla wszystkich 

ważna.  

I punkt 9 - wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu nieruchomości - druk nr 518. 

Czy Państwo radni zgłaszają jeszcze inne uwagi do proponowanego porządku obrad? 

Ponieważ nie, poddam porządek obrad pod głosowanie.” 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 18 radnych „za” - Rada Miasta Konina przyjęła 

porządek obrad. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołów obrad XXXIII i XXXIV sesji. 

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

4. Podjęcie uchwał w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie: 

a) na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 

478/7 i 478/4 - obręb Starówka w Koninie(druk nr 510), 
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a) na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami  

w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działkach nr 478/7 

i 478/4 obręb Starówka (druk nr 511). 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr 520);  

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

521). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla obszaru Powiatów: Miasta Konin – miasto na prawach powiatu, 

Kolskiego, Konińskiego oraz Słupeckiego” (druk nr 514). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących 

własność lub będących przedmiotem użytkowania wieczystego miasta Konina pod 

sezonowe ogródki gastronomiczne (druk nr 523). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina 

(druk nr 519).  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kadry przyszłości – 

tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku 

pracy”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (druk 

nr 515). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania 

nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Konin (druk nr 522). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Konińska Karta Seniora (druk nr 516).  

12. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 dla miasta Konina.  

13. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok. 

14. Uczczenie 100. rocznicy wyborów do Rady Miejskiej:  

a) wystąpienie Pana Piotra Rybczyńskiego - Kierownika Archiwum Państwowego w 

Poznaniu Oddział w Koninie, 

b) odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Ratuszu.  

15. Wnioski i zapytania radnych. 

16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

17. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Konina.  

 

 

  Przewodniczący Rady, cytuję: „Szanowni Państwo gościmy jeszcze dzisiaj w związku 

z punktem dotyczącym Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

dla obszaru Powiatów: Miasta Konin – miasto na prawach powiatu, Kolskiego, Konińskiego 

oraz Słupeckiego” gości z Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji 

na czele z Panem dyrektorem biura Mieczysławem Maroszem. Państwo radni mieli już okazję 

się z Panami spotkać na komisji. Wiem, że była długa prezentacja. Taka jest właśnie potrzeba, 

wtedy na komisjach mamy okazję szczegółowo zapoznać się z proponowanym materiałem, 

dzięki czemu unikamy długich debat na sesji. Panowie są dzisiaj do dyspozycji, jeśli Państwo 

radni będą mieli jeszcze pytania, jeśli pojawiły się jeszcze po posiedzeniu komisji, w trakcie 

sesji będzie można je zadać.”  
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2. Przyjęcie protokołów obrad XXXIII i XXXIV sesji. 

 

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

obrad XXXIII i XXXIV sesji. Sporządzony protokół został przesłany Państwu Radnym drogą 

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

uwagi do sporządzonego protokołu. Mam pytanie, czy Państwo Radni mają uwagi, bądź 

zgłaszają poprawki do protokołów obrad XXXIII i XXXIV sesji. 

Nie widząc zgłoszeń, stwierdzam, iż protokoły, do których nie wniesiono zastrzeżeń 

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

Jednocześnie informuję Wysoką Radę, iż podpisałem protokoły XXX, XXXI i XXXII sesji, 

przyjęte bez uwag na sesji XXXIV. 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: „W kolejnym punkcie porządku obrad mamy okazję 

zapoznać się ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie międzysesyjnym, 

w którym znajdują się przyjęte projekty uchwał, wydane zarządzenia i rozpatrzone wnioski. 

Treść sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta Konina – Państwo Radni otrzymali drogą 

elektroniczną w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Czy Państwo radni mają pytania do tego 

sprawozdania?” 

 

Głos zabrał radny Marek WASZKOWIAK, cytuję: „Ja może nie pytanie, ale w BiP-ie 

MPEC-u jest informacja o przetargu na dostawę ciepła. Nie ma nic w sprawozdaniu Pana 

Prezydenta, czy coś się działo. Ja bym prosił, żeby na przyszłej sesji taka szersza informacja 

Pana Prezydenta dotycząca tego przetargu, co się dzieje, jakie są zawirowania, jakie są powody 

została przedstawiona” 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „W związku z pytaniem Pana radnego Marka 

Waszkowiaka ta informacja znajdzie się w sprawozdaniu może następnym. Być może na sesji 

następnej do tego tematu powrócimy.”    

 

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

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

międzysesyjnym.  

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienie wkładu pieniężnego 

do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 

w Koninie: 

a) na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowych 

oznaczonych nr działek 478/7 i 478/4 - obręb Starówka w Koninie 

(druk nr 510), 

b) na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną 

w Koninie, na działkach nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka (druk nr 

511). 
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Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwał 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości 

gruntowej oznaczonej nr działki 478/7 obręb Starówka w Koninie druk nr 510 oraz drugi 

projekt uchwały dotyczący budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 478/7 

obręb Starówka druk nr 511.  

Na początku głos zabierze Prezydenta Miasta Konina i przedstawi autopoprawki do tych 

dwóch projektów uchwał.  

Dalej poproszę o przedstawienie opinii do obu projektów uchwał przewodniczącego 

Komisji Finansów Tadeusza Wojdyńskiego ze wspólnego posiedzenia z Komisją 

Infrastruktury.” 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Do druku nr 510 

wnoszę następującą autopoprawkę i proszę Wysoką Radę o przyjęcie jej. W § 1, gdzie mamy 

wymieniony numer działki 478/7, wnoszę o dopisanie kolejnej działki 478/4, która wcześniej 

została pominięta, a wchodzi w skład tej nieruchomości.  

W druku nr 511 - jest taki sam zakres autopoprawki. Ona jest konsekwencją z druku 

510, a więc uzupełnienie w § 1, obok działki nr 478/7 jest działka 478/4. Dziękuję.”  

 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, 

cytuję: „Projekty uchwał, które przed chwilą wymienił Pan Przewodniczący Rady zostały 

dokładnie omówione na posiedzeniu wspólnym dwóch komisji, Komisji Finansów i Komisji 

Infrastruktury. Omówił je Prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pan 

Marek Libertowski. Radni zgłosili szereg pytań, na które również uzyskali szczegółowe 

odpowiedzi i po długiej dyskusji, komisje zaopiniowały pozytywnie druk 510 - 14 głosami „za” 

i druk 511 – 15 głosów „za” udzieleniem pozytywnej opinii. Dziękuję bardzo.” 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję bardzo i otwieram dyskusję nad dwoma 

projektami uchwał. Każdy oczywiście oddzielnie poddam pod głosowanie. Tam również była 

okazja zapoznać się z projektami, które właśnie dotyczą domów wielorodzinnych.  

Na wspólnym posiedzeniu komisji była okazja się zapoznać ze zdjęciami 

koncepcyjnymi. Myślę, że idea rozwoju budownictwa w ogóle w naszym mieście jest nam 

bliska. Jako wstęp do dyskusji, cieszymy się że jest szansa, ażeby kolejne zasoby mieszkaniowe 

w tej części miasta powstały, które przyczynią się do rewitalizacji Starówki.  

Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w dyskusji nad jednym i drugim 

projektem uchwały?” 

 

Głos zabrał radny Marek WASZKOWIAK, cytuję: „Ja tylko do tego druku 510 

chciałbym zadeklarować, że popieram jeden i drugi punkt. Natomiast myślę, że w nawiązaniu 

do mojego wystąpienia sprzed roku czy półtora, prośba żebyśmy się spotkali, podyskutowali 

o PKS-ie jako całości. Bo myślę, że to jeden element w rozwiązaniu pewnych problemów 

łączących kilka różnych stron, ale myślę, że warto byłoby o to apelować, żebyśmy się spotkali 

nie na sesji, niech to będą połączone komisje, niech to będzie spotkanie z Prezydentem, ale 

myślę, że taka dyskusja jest po prostu potrzebna.” 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję bardzo, myślę, że jest to do rozważenia. 

Komisja Infrastruktury ten temat z Panem Prezydentem ewentualnie może rozważyć. Bardzo 

proszę oddaję głos Panu Prezydentowi.”  
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Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Niewątpliwie taka 

dyskusja, o którą wnosi Pan radny Marek Waszkowiak jest potrzebna. Sądzę, że najlepszym 

momentem będzie, kiedy zapadną rozstrzygnięcia, które dotyczą organizacji publicznego 

transportu zbiorowego w układzie porozumienia, które wcześniej na poprzedniej sesji Wysoka 

Rada podjęła. I druga sprawa to jest rozstrzygnięcie przewozów pasażerskich od momentu, 

kiedy zostanie wyłączona linia kolejowa, to wtedy będziemy wiedzieli jak pozycjonuje się 

nasza firma na tym nowym rynku, w tych nowych warunkach.  

Chciałbym oświadczyć, że przyjmuję taką propozycję i wszystkich Państwa Radnych, 

którzy będą zainteresowani taką rozmową, kiedy będziemy mieli już wyniki ekonomiczne, 

finansowe spółki, żeby taką rozmowę podjąć.” 

 

Następnie głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Tutaj tak wybrzmiało 

jakby te dwie uchwały, to jest główny zainteresowany to jest PKS. A chciałem tylko zwrócić 

Państwu uwagę jaki jest cel tych uchwał i o tym musimy myśleć. Musimy myśleć o tym, 

że poprzez wprowadzenie tych dwóch uchwał powodujemy, że ład przestrzenny, który jest na 

terenie Starówki nie do końca taki, jaki byśmy sobie wyobrażali, poprzez to, że na samym 

wjeździe do części zabytkowej, starej części naszego miasta wita nas zajezdnia PKS-u ze 

wszystkimi swoimi rzeczami, które niekoniecznie powinny być na froncie przy wjeździe do 

miasta, czyli zajezdnia, czyli myjnia, czyli stacja benzynowa i zdewastowany plac, bo przecież 

ta infrastruktura jest już wysoce zdewastowana.  

Przeprowadzając tę zajezdnię na ul. Zakładową będziemy porządkowali to, że firma nie 

będzie działała przede wszystkim w dwóch miejscach. Będzie w jednym miejscu 

zlokalizowana, ale przede wszystkim to, co uzyskamy. Przede wszystkim uzyskamy nowe 

miejsca zamieszkania dla mieszkańców, uzyskamy możliwość prowadzenia biznesu 

w lokalach, które są tam przeznaczone, a według tego, co przekazał nam wczoraj prezes MTBS-

u widać, że przestrzeń wokół tychże budynków będzie bardzo pięknie zaangażowana. Tak że 

ja mam nadzieję, że przede wszystkim ten teren zostanie uporządkowany i będzie ładnie 

wyglądał. Natomiast co do deklaracji tutaj Pana Prezydenta dotyczącej spotkania się i 

porozmawiania o sprawach PKS-u, być może nawet i w ogóle o sprawach transportu w mieście, 

bo przecież mamy drugą firmę zajmującą się przewozami, czyli MZK. Jak najbardziej jako 

przewodniczący Komisji Infrastruktury deklaruję takie spotkanie i myślę, że Pan prezes zgodzi 

się, żebyśmy odbyli takie wyjazdowe spotkanie Komisji Infrastruktury w jego siedzibie. 

Podobnie jak zapowiedziane i wczoraj ustalone na Komisji Infrastruktury spotkanie 

w MZGOK, które zostało ustalone na dzień 8 maja na godzinę 14.00. To jest informacja dla 

osób zainteresowanych, dla Państwa Radnych, którzy nie byli wczoraj na posiedzeniu komisji 

bądź też troszeczkę z niej wcześniej wyszli. I oczywiście dla zainteresowanych gości. Dziękuję 

bardzo.” 

 

Przewodniczący Rady cytuję: „Dziękuję bardzo, myślę, że ta uwaga na koniec, którą 

Pan Przewodniczący przedstawił jest jak najbardziej słuszna. Poza tym, że zyskujemy 

substancję mieszkaniową, powiększamy swoje zasoby, to również porządkujemy pewien 

kwartał w tej części miasta, która tego wymaga. Pierwsza to mówimy o terenie byłego dworca 

PKS-u, niewątpliwie zajezdnia, która pozostała, też prosi się o to, żeby pójść tym tropem. 

Zależy nam żebyśmy jak najwięcej mieszkańców w mieście zatrzymali, a to jedyna droga do 

tego to dać im szansę na nabycie własnych nieruchomości, czy to mieszkań, czy też poddawanie 

działek budowlanych na przetarg, ażeby były bardziej atrakcyjne niż poza granicami naszego 

miasta, to niewątpliwie musimy rywalizować z lepszą infrastrukturą. A więc mówimy o 

infrastrukturze drogowej, instalacje, nawierzchnia, chodniki, oświetlenia. W ten sposób mamy 

szansę zatrzymywać więcej mieszkańców w naszym mieście. Nie widzę więcej zgłoszeń do 

dyskusji więc przejdziemy do głosowania, każdą z uchwał poddam oddzielnie pod 

głosowanie.”  
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Radni nie mieli więcej uwag. 

DRUK Nr  510 

 

W jednomyślnym głosowaniu: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w 

sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości 

gruntowych oznaczonych nr działek 478/7 i 478/4 - obręb Starówka w Koninie. 

 

Uchwała Nr 488 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

DRUK Nr  511 

 

W jednomyślnym głosowaniu: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w 

sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na 

działkach nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka. 

 

Uchwała Nr 489 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr 520),  

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina 

na lata 2017 – 2020 (druk nr 521). 
 

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

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok - druk nr 520 oraz zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017 - 2020 - druk nr 521. Opinię 

do obu projektów uchwał przedstawi Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz Wojdyński.” 

 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Projekty uchwał, 

które Pan wymienił przed chwilą, zostały szczegółowo omówione przez Skarbnika Miasta 

Panią Irenę Baranowską. Do tych projektów również Pani Irena Baranowska przedstawiła 

autopoprawki, które dzisiaj zgłosi Prezydent na sesji. Dyskusji nie było. Oba projekty uchwał 

zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansów 6 głosami „za”.” 

 

Przewodniczący Rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

 

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

autopoprawki Prezydenta Miasta Konina do druku 520 zmiany w budżecie Miasta Konina na 

2017 rok.    

Budżet gminy 

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 315.380 zł z tytułu dotacji celowej w dz.855 - Rodzina 

na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad  

dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju  

instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017, w tym: 

-wydatki bieżące  71.380 zł, 

-wydatki inwestycyjne  244.000 zł 

(pismo Wojewody Wielkopolskiego  FB-I.3111.93.2017.7). 

2.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 226.290 zł, w tym: 

-dz.758 – Różne rozliczenia o 158.290 zł – rezerwa ogólna  

-dz.855 – Rodzina o 68.000 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego. 
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3.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 541.670 zł w dz.855 - Rodzina na realizację zadań,  

 o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym  

 w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3  

„MALUCHplus” 2017, w tym: 

 -wydatki bieżące  71.380 zł 

 -wydatki inwestycyjne  470.290 zł na zadaniu pn. „Przebudowa części parteru budynku Żłobka 

Miejskiego przy ul. Sosnowej 6 w celu utworzenia oddziału żłobkowego”. 

Autopoprawka Prezydenta Miasta Konina do druku nr 521 zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020). W związku z autopoprawką do druku 

nr 520 (zmiany w budżecie miasta Konina na 2017 rok) uaktualnia się dane w WPF: 

-pozycję 1.1 w roku 2017 ( dochody bieżące)  

zwiększa się o kwotę 71.380,00 zł do kwoty 441.809.089,55 zł, 

-pozycję 1.2 w roku 2017 (dochody majątkowe) 

zwiększa się o kwotę 244.000,00 zł do kwoty 32.422.833,28 zł. 

-pozycję 2.1 w roku 2017 ( wydatki bieżące)  

zmniejsza się o kwotę 154.910,00 zł do kwoty 423.034.903,28 zł, 

-pozycję 2.2 w roku 2017 (wydatki majątkowe)  

zwiększa się o kwotę 470.290,00 zł do kwoty 60.736.503,55 zł.”  

 

 Przystąpiono do dyskusji.  

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „Nie mogę jako Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

pominąć milczeniem faktu, który przed chwilą wybrzmiał, czyli rozbudowy, przebudowy 

żłobka i uzyskaniu kolejnych kilkudziesięciu miejsc dla najmłodszych mieszkańców naszego 

miasta. Chcę tutaj serdecznie podziękować wszystkim członkom Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych, gdzie nasze wyjazdowe posiedzenie odbyło się w siedzibie żłobka, gdzie żeśmy 

zapoznali się szczegółowo z działalnością żłobka, jakie są potrzeby żłobka. W ślad za tym 

chciałbym serdecznie podziękować Panie Prezydencie, że na stanowisko komisji zareagował 

Pan tak, jak powinien prawidłowo zareagować gospodarz, który widzi potrzeby w danym 

obszarze. Jak również chciałbym serdecznie podziękować Pani dyrektor, jak i całej załodze 

żłobka za opiekę, ale również za inicjatywę, w wyniku której, czyli w wyniku „Malucha” 

dostaliśmy pieniądze od wojewody i uzupełnimy je naszym budżetem i możemy być pewni, 

że prawie 100% wniosków mieszkańców Konina, którzy ubiegają się o żłobek będzie 

załatwione. Wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.”   

 

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekty uchwał 

oznaczone numerami druków 520 i 521 poddał pod głosowanie. 

DRUK Nr  520 

 

Wynikiem głosowania: 17 radnych „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” - Rada 

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

Uchwała Nr 490 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr  521 

 

Wynikiem głosowania: 17 radnych „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” - Rada 

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

Konina na lata 2017-2020. 

 
Uchwała Nr 491 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Powiatów: Miasta Konin 

– miasto na prawach powiatu, Kolskiego, Konińskiego oraz Słupeckiego” 

(druk nr 514). 

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

w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

obszaru Powiatów: Miasta Konin - miasto na prawach powiatu, Kolskiego, Konińskiego 

oraz Słupeckiego druk nr 514. Poproszę o przedstawienie opinii do tego projektu uchwały przez 

Przewodniczącego Komisji Finansów Tadeusza Wojdyńskiego, a później Pana Prezydenta.” 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Plan 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Powiatów: Miasta 

Konin - miasto na prawach powiatu, Kolskiego, Konińskiego oraz Słupeckiego zawarty 

w druku 514 zastał zaprezentowany przez dyrektora Biura Polskiej Izby Transportu 

Samochodowego i Spedycji w Warszawie Pana Mieczysława Marosza. Po prezentacji radni 

zadali kilka pytań. Na pytania odpowiadał również Pan dyrektor i Pan prezes PKS-u Dariusz 

Andrzejewski. W sumie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 14 głosami „za”. 

Nie było głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się.”  

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Państwo mieli już okazję poznać Pana dyrektora 

Mieczysława Marosza, który jest na sesji. Sporo czasu poświęcono temu punktowi na obradach 

komisji, wiec można dzisiaj, że tak powiem być bogatszym o wiedzę. Jeśli Państwo radni mają 

potrzebę zadania pytań, Pan dyrektor jest do dyspozycji. Myślę, że nie ma potrzeby ponawiać 

prezentacji, którą Państwo radni poznali na komisji. Czy ktoś z Pań i Panów radnych chciałby 

zabrać głos?  

Rozumiem, że Państwo bardzo efektywnie pracują na komisjach więc nie ma 

wątpliwości potem przy podejmowaniu decyzji na sesjach, czego dacie Państwo wyraz za 

chwilę w głosowaniu.”     

  

 Przystąpiono do głosowania.  

 

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

w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

obszaru Powiatów: Miasta Konin - miasto na prawach powiatu, Kolskiego, Konińskiego oraz 

Słupeckiego”.  
 

Uchwała Nr 492 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Panu dyrektorowi wraz z asystentem dziękuję 

za obecność i jak widać rzetelne przedstawienie materiału na posiedzeniu komisji co dało się 

zauważyć w głosowaniu, radni nie mieli wątpliwości, że projekt jest słuszny. Jeszcze raz 

Państwu dziękujemy za profesjonalne przygotowanie dokumentu i za obecność na naszej sesji. 

Czy Panowie chcą jakieś słowo, bo byłbym nieuprzejmy gdybym nie zaproponował chociażby 

jakiejś wypowiedzi? Zapraszam więc do mikrofonu. Rada już podjęła uchwałę. Myślę, że parę 

zdań może Pan dyrektor powiedzieć.” 

 

Głos zabrał Mieczysław MAROSZ Dyrektor Biura Polskiej Izby Gospodarczej 

Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, cytuję: „Dziękuję za umożliwienie 

zabrania głosu, rozumiem, że wątpliwości co do dokumentu, który został tutaj opracowany, nie 

ma.  
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Natomiast dlaczego ten dokument powstał. W 2007 roku Unia Europejska przyjęła 

Rozporządzenie 1370/2007, które weszło w życie w 2009 roku, obowiązuje na obszarze całej 

Unii Europejskiej, w tym na terenie naszego kraju. Unia dała w rozporządzeniu 10 lat okresu 

przejściowego. Czyli system w Polsce powinien się zmienić 4 grudnia 2019 roku. I tu jest 

problem, że nasza ustawa o publicznym transporcie zbiorowym to reguluje. I ustawa ta 

troszeczkę zamieszania zrobiła, bo system miał się zmienić od 1 stycznia 2017 roku, 

przesunięto go o rok. W tej chwili trwają dyskusje o dalsze przesunięcie.  

Natomiast na czym generalnie ta zasada polega. Za system komunikacji tej powiatowej, 

gminnej i wojewódzkiej w Polsce, autobusowej dzisiaj odpowiadają przedsiębiorcy. Natomiast 

sens Rozporządzenia 1370 jest taki, że za system komunikacji odpowiada samorząd. I tutaj 

najważniejsza zmiana jaka obowiązuje i to co dzisiaj jest jeszcze w tej ustawie o publicznym 

transporcie zapisane czyli uprawnienia do ulg ustawowych będą obowiązywały i refundowane 

będą z budżetu państwa wyłącznie w tych przewozach, które zorganizuje samorząd, a nie w 

tych przewozach, które przedsiębiorcy, tak jak dzisiaj PKS w Koninie realizuje na własną 

odpowiedzialność, na własne ryzyko ekonomiczne. Czyli ulgi w tych przewozach od 1 stycznia 

2018 rok przestaną obowiązywać, czyli PKS straci te uprawnienia. Ale tu nie chodzi o PKS, 

ale chodzi o mieszkańców, którzy te uprawnianie do przewozów ulgowych mają, czyli 

młodzież szkolna, osoby niepełnosprawne i tych grup jest około 18. I stąd jest potrzeba, 

wprowadzony obowiązek opracowania planu transportowego i takie dokumenty Miasto Konin 

i teraz ten obszar po zmianie, musi mieć i ten dokument właśnie to wszystko opisuje i proponuje 

rozwiązania, które zostały tutaj przedyskutowane z Miastem i zostały w tym dokumencie 

opracowane.  

Teraz będzie problem ich wdrożenia i tutaj też trzeba zauważyć, że nawet dzisiaj pracuje 

w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa taki zespół, który proponuje kolejne zmiany 

nowelizacji tej ustawy. I tam między innymi są też dzisiaj takie zapisy, że Miasto musi dzielić 

pakiety te komunikacyjne na przynajmniej dwa. Taki jest dzisiaj zapis. Czyli miasto Konin 

mając własne przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej, własne przedsiębiorstwo PKS 

musiałoby połowę ich rynku komuś tam oddawać. To są dzisiejsze propozycje nie wiadomo 

czy one przejdą, czy będą zaakceptowane, w związku z tym wydaje nam się, że ten projekt 

należałoby wdrażać jak najszybciej w życie. To tyle z mojej strony, serdecznie dziękuję.”            

 
Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję Państwu za obecność na sesji i komisji, za 

profesjonalne przygotowanie dokumentu, który nie budzi wątpliwości, pozwoli nam 

optymistyczniej spojrzeć w przyszłość rozwoju komunikacji na styku powiatów. Bo myślę, że 

tędy jest droga do rozwoju transportu zbiorowego.” 

  

 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawienia gruntów 

stanowiących własność lub będących przedmiotem użytkowania 

wieczystego miasta Konina pod sezonowe ogródki gastronomiczne (druk 

nr 523). 

 

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

w sprawie określenia zasad wydzierżawienia gruntów stanowiących własność lub będących 

przedmiotem użytkowania wieczystego miasta Konina pod sezonowe ogródki gastronomiczne 

druk nr 523. Opinię do tego projektu uchwały ze wspólnego posiedzenia przedstawi 

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz Wojdyński.”  
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Głos zabrał Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały, który Pan wymienił, na posiedzeniu komisji omówił kierownik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami Pan Tadeusz Jakubek. Do projektu uchwały radni nie wnosili 

żadnych uwag. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.”  

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 523 poddał pod głosowanie. 

 

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

w sprawie określenia zasad wydzierżawienia gruntów stanowiących własność lub będących 

przedmiotem użytkowania wieczystego miasta Konina pod sezonowe ogródki gastronomiczne. 

 
Uchwała Nr 493 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta 

Konina (druk nr 519). 

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

w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina druk nr 519. Przypomnę Państwu, 

że 6 marca 2017 roku do Rady Miasta Konina wpłynęła, przekazana przez Wojewodę 

Wielkopolskiego pismem z dnia 2 marca 2017 r. KN-XI.1411.17.2017.2, sprawa Pani 

Władysławy Warzych z dnia 20 lutego 2017 r., jako nosząca znamiona skargi na Prezydenta 

Miasta Konina. Skarga dotyczy naruszania przez sąsiada Pani Warzych stosunków wodnych 

i akceptowania tej sytuacji przez urzędników.  

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia zleconej przez Prezydenta Miasta Konina 

kontroli przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina w zakresie 

przestrzegania prawa budowlanego na nieruchomościach wskazanych w skardze, na sesji 

29 marca wyznaczyliśmy termin rozpatrzenia skargi do 6 maja 2017 roku. Ponieważ ta sesja 

jest sesją jedyną, którą mamy przed tą datą, musimy ją rozpatrzyć na tym posiedzeniu. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina pismem z dnia 

11 kwietnia 2017 roku przekazał Prezydentowi Miasta wyniki kontroli i dzisiaj możemy 

rozpatrzyć ten projekt uchwały. Udzielam teraz głosu Panu Przewodniczącemu Tadeuszowi 

Wojdyńskiemu, żeby przedstawił opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów 

i Infrastruktury.”  

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały i uzasadnienie zostało na posiedzeniu komisji przedstawione przez 

Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Pana Piotra Korytkowskiego. Po przedstawieniu 

uzasadnienia i omówieniu tego uzasadnienia komisja nie zajęła stanowiska w tej sprawie, a to 

tylko z uwagi na to, że zabrakło quorum o godzinie 19.00. Wczoraj dość długo trwały obrady 

i niektórzy nie wytrzymali do końca, wobec tego komisja nie zajęła stanowiska i zostawiliśmy 

temat otwarty do dyskusji na sesji.”  

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Powiem tak, ogół Rady musi się w tej sprawie 

wypowiedzieć. Pani Władysława Warzych była zaproszona na posiedzenie komisji i sesję. 

Państwo radni mogli się zapoznać z materiałem. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej 

sprawie w dyskusji?”  
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Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Ja chciałem powiedzieć tylko to co powiedziano wcześniej. To pismo, które zostało niestety 

potraktowane jako skarga na działalność prezydenta, moim zdaniem jednak nie wyczerpywało 

z samej definicji skargi, zostało jednak potraktowane jako skarga. My jako Komisja 

Infrastruktury byliśmy wskazani przez Pana Przewodniczącego jako komisja wiodąca do 

zajęcia stanowiska w tej sprawie. Przekładaliśmy czas na rozeznanie sprawy przez Pana 

Prezydenta, przez jego służby. To nastąpiło. Cały materiał, który został zgromadzony, czyli 

wizje lokalne Straży Miejskiej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie 

potwierdzają tych zarzutów. A przede wszystkim powodują to, że tutaj Prezydent znalazł się w 

trudnej sytuacji zajmując stanowisko nad czymś co nie powinno mieć miejsca, bo sprawy 

związane ze stosunkami międzysąsiedzkimi powinny inne instytucje rozpatrywać, a nie 

prezydent czy też Rada Miasta. Uważam, że jak najbardziej zasadne jest to, żebyśmy przyjęli 

tę uchwałę, która odrzuca skargę na działalność Prezydenta.”  

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Rzeczywiście to tak jest, mieszkańcy pisząc nie muszą 

nazywać precyzyjnie o co chodzi. To niestety rolą urzędników jest zakwalifikowanie zgodnie 

z kodeksem postępowania administracyjnego co to jest. Czyli nazwać, czy to jest skarga na to, 

czy na to. Mieszkaniec wie, co chce osiągnąć, ale nie wie do końca w jakim trybie, ale trudno 

mieć o to pretensje, bo niestety tak jest, że nie musi się znać mieszkaniec jak wygląda tryb 

postępowania, bo to właśnie rolą urzędników jest to doprecyzować. I potem zdarzają się takie 

sytuacje jak dzisiejsza, że formalnie tak to musi wybrzmieć. Chociaż nie do końca prezydent 

jest w jakiś sposób stroną w tej sprawie, bo de facto jak Państwo znacie z treści pism, wcale nie 

jest to niestety często obecne w naszym życiu i w stosunkach międzysąsiedzkich konflikt w 

ramach serdeczności wzajemnej.”  

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 519 poddał pod głosowanie. 

 

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

w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina. 

Uchwała Nr 494 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej 

w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”, w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

(druk nr 515). 

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

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kadry przyszłości - tworzenie systemu 

edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”, w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego druk nr 515. Ten 

projekt uchwały był przedmiotem obrad komisji. Komisją wiodącej dla tej materii jest Komisja 

Edukacji, Kultury i Sportu, której Przewodniczącą Elżbietę Streker-Dembińska proszę 

o przedstawienie opinii do tego projektu uchwały.”  
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Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Komisja na swoim posiedzeniu zapoznała się z przedstawionym 

projektem. Wyraziła swoje zadowolenie i uznanie dla projektu realizowanego w ramach K OSI, 

realizowanego dla konińskiej oświaty, ale również dla oświaty powiatu konińskiego. Komisja 

jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 8 głosami „za”.”  

 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Tak jak Pani przewodnicząca zwróciła uwagę, to jeden 

z projektów OSI, z projektów miękkich pokazuje, że ta perspektywa unijna nowa rozkręca się 

dobrze. Miejmy nadzieję, że wiele projektów i twardych i miękkich uda się w dofinansowaniu 

unijnemu, pozwoli to zrealizować. Bardzo proszę Witold Nowak, który jest świetnie 

zorientowany zwłaszcza z OSI.”  

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Rzecz jest rzeczywiście wyjątkowa, nie 

dlatego że trafia tutaj jak Państwo wiecie zawodowo z mojego wydziału i ze Starostwa, ale 

rzecz jest wyjątkowa w kontekście tego, o czym wczoraj chociażby słyszeliśmy na jednej 

z konferencji gospodarczych. O ciągłym mówieniu o tym, że kształcenie zawodowe jako 

przyszłość naszego kraju, naszego miasta, że kształcenie zawodowe to jest priorytetem. 

I drodzy Państwo nie ma i chyba nie będzie w najbliższym czasie tak dużego zastrzyku 

finansowego dla wszystkich szkół zawodowych w mieście Koninie. I pewnie tak jak mówię 

przez długi czas nie było i nie będzie, bo mimo, że to jest projekt miękki to przypominam, 

że 1 mln zł z tego całego worka unijnych pieniędzy, czyli z ponad 4 mln zł trafi właśnie na 

adaptacje i na wyposażenie pracowni zawodowych w naszych szkołach. W naszych 

5 konińskich szkołach i jednej, mówię również naszej, bo jest to partnerstwo, mówię o szkole 

ponadgimnazjalnej w Żychlinie. I warto się z tego cieszyć i pamiętać, że tylko dobre relacje 

i dobra współpraca partnerska pozwoli nam dobrze zrealizować te projekty. Mam nadzieję, że 

tak będzie. To jest pierwszy miękki projekt. Pierwszy niedawno przyjmowaliśmy na sesji, ten 

też jeszcze formalnie do budżetu będzie wprowadzany, ale mam nadzieję, że ta przyszłość 

o której mówimy, to ożywienie gospodarcze, o którym wciąż słyszymy, to ten rozwój 

przedsiębiorczości, to pobudzanie przedsiębiorczości również wśród młodych ludzi, bo tak jak 

wczoraj padło na konferencji, już od przedszkola by trzeba było zaczynać. My tutaj 

dostosowujemy, mam nadzieję tą naszą edukację do przyszłości.” 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję za to słowo komentarza do tego projektu. 

Rzeczywiście liczymy na więcej takich projektów i innych. A w WRPO postępowania będą 

ogłaszane, również i na to. I myślę, że nasze placówki oświatowe będą z tego skrzętnie 

korzystać tak jak w poprzedniej perspektywie, a ta przypomnę jest jeszcze bogatsza. 

I prawdopodobnie ostatnia tak bogata.”           

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 515 poddał pod głosowanie. 

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

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu 

edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”, w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Uchwała Nr 495 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
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10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę 

i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 

zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin 

(druk nr 522). 

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

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek 

zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem 

stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin druk nr 522. 

Opinię do tego projektu uchwały przedstawi przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury 

i Sportu Elżbieta Streker-Dembińska.” 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA powiedziała, cytuję: „Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Uchwała 

dotyczy głównie rekrutacji do placówek do burs szkolnych. Uchwała konieczna do podjęcia, 

również jako uchwała techniczna ponieważ zmieniła się podstawa prawna, zmieniło się prawo 

oświatowe, ale była to również okazja, aby komisja podyskutowała o możliwościach 

zagospodarowania, czyli wykorzystania substancji burs w sytuacji, kiedy zlikwidowano 

gimnazja, szczególnie gimnazjum sportowe. Udzielił nam szczegółowych wyjaśnień z-ca 

kierownika Wydziału Oświaty Pan Piotr Piekarczyk. Komisja nie miała więcej pytań. 

Pozytywnie 8 głosami „za” zaaprobowała projekt tej uchwały.”  

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 522 poddał pod głosowanie. 
 

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

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek 

zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem 

stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.  

 

Uchwała Nr 496 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Konińska Karta Seniora 

(druk nr 516). 

 
 

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

Konińska Karta Seniora druk nr 516. W związku z przybyciem na obrady zasłużonej działaczki 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani Marii Serafin, która jest przewodniczącą naszej Rady 

miejskiej senioralnej, witam ją na naszych obradach. Proszę przewodniczącego Komisji 

Rodziny i Spraw Społecznych Wiesława Wanjasa o przedstawienie opinii do tego projektu 

uchwały wypracowanej przez komisję.” 

  

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia tego roku został omówiony projekt w druku nr 516 

dotyczący przyjęcia Programu Konińskiej Karty Seniora.  
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Proszę Państwa zanim powiem jakie były wyniki głosowania, troszeczkę się muszę 

odnieść do tego punktu. Przede wszystkim wielkie podziękowania Radzie Seniorów i Pani 

Przewodniczącej, która nie ustawała w swoich wysiłkach, żeby znaleźć jakiś materiał, żeby 

znaleźć jakieś odniesienie, aby seniorzy w Koninie zostali docenieni. I ta walka, to zabieganie 

o to kończy się dzisiaj takim finałem, że zostanie przyjęta Konińska Karta Seniora, która będzie 

dawała pewne uprawnienia. Będzie powodowała, że seniorzy w naszym mieście będą się czuli 

lepiej, będą się czuli bardziej potrzebni.  

Tutaj pragnę podkreślić, że obok Rady Seniorów chciałbym serdecznie podziękować 

Pani kierownik Jolancie Stawrowskiej i całemu Wydziałowi Spraw Społecznych za wysiłki 

jakie były przeprowadzone w kierunku wprowadzenia tej karty, która bardzo ładnie wygląda 

graficznie i szukania, że tak powiem tej drugiej strony czyli tych organizacji, które chcą 

współpracować w ramach tej Karty Seniora.  

Tak jak powiedziała na komisji, wynika to z tego, że dużo mówiliśmy o rodzinie, dużo 

mówiliśmy o dzieciach, o osobach niepełnosprawnych, co wcale nie oznacza, że nie trzeba 

mówić o nich też, ale to tak jakbyśmy czasami w naszych rozmowach zapominali o seniorach. 

A ja chcę powiedzieć wszystkim Państwu, że według szacunków z poprzedniego roku 

w Koninie mieszka około 18-stu tys. osób starszych to znaczy takich, które ukończyły 60 rok 

życia. Czyli to jest naprawdę duża grupa, której naprawdę warto było poświęcić wszystkie te 

nasze działania. 

 Ja na koniec zanim podam wyniki głosowania, chcę powiedzieć, zacytować Państwu 

taki jeden akapit z uzasadnienia, który bardzo mi się podobał „wprowadzenie i funkcjonowanie 

Konińskiej Karty Seniora jest uznaniem godnego miejsca seniorów w społeczeństwie 

i wyrazem szacunku wobec nich”. Bardzo dziękuję jako jeden z tych 18-stu tysięcy seniorów 

za tak piękny wpis.  

A teraz już do meritum Panie Przewodniczący. Po długiej dyskusji, która była 

wyczerpująca, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała 

pozytywnie 8 głosami „za”. Dziękuję bardzo.”  

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję bardzo, myślę, że zanim rozpoczniemy 

dyskusję zaproszę do mikrofonu Panią Marię Serafin, może parę zdań komentarza, bo to 

zasłużona działaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Przewodnicząca naszej Rady Senioralnej 

myślę, że to piękny gest, że poza tym, że mamy Kartę Rodzina 3 + to robimy ukłon w kierunku 

seniorów podejmując tę uchwałę. Bardzo proszę Panią Marię o zabranie głosu.” 

 

 

Głos zabrała Maria SERAFIN Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Konina, cytuję: 

„Dziękuję bardzo Wysoka Rado. Uzasadniać dlaczego Karta Seniorów jest potrzebna nie 

muszę, bo to cała idea naszej troski, zabiegów dwóch kadencji Rady Seniorów o to, żeby ci 

seniorzy zostali uznani. Z czym ja wiążę tę obecność Konińskiej Karty Seniora? Z otwarciem 

drzwi dla przynajmniej części osób starszych, które siedzą w domach i nie mają co zrobić ze 

swoim czasem, może zechcą wyjść do kina, może zechcą się napić z nami kawy, może w 

szczególny dzień wybrany będą chcieli popływać na basenie ze swoimi dziećmi. Będziemy 

robić wszystko, żeby seniorom uświadomić, że ta karta otwiera im drzwi do lepszego, bardziej 

komfortowego życia, bo życie seniorów ma głównie cienie, ale blaski mam nadzieję też będzie 

miało. Wysoka Rado jeżeli dziś zostanie zatwierdzona ta karta seniorów, bardzo serdecznie 

w imieniu wszystkich seniorów dziękuję.” 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Ja bardzo dziękuje Pani Marii za jej wieloletnią 

działalność, która może upiększyć i uatrakcyjnić jesień życia. Wielokrotnie miałem możliwość 

spotykać się na różnych gremiach, a już naprawdę historyczna jest działalność naszego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który należy do najprężniej działającego uniwersytetu 

w Polsce, za to też dziękuję serdecznie Pani Mario.  
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Proszę Państwa to jest tak, że się starzejemy więc myślę, że taki program to jest również 

myślenie o tym, co nas spotka już niebawem.”  

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, rzeczywiście 

choć nie należę jeszcze do seniorów, a wciąż myślę, że jednak jestem w tej młodszej części 

społeczeństwa jak to mówią, produkcyjnej, to z seniorami oczywiście mam kontakt nie tylko 

poprzez realizowane projekty na ich rzecz, bo udało mi się rzeczywiście kilka projektów z 

programów ASOS rządowego programu zrealizować, to chciałem Państwu powiedzieć jak to 

wygląda na co dzień. Być może niektórzy z Państwa doświadczacie tego jak chodzicie do 

restauracji, do kawiarni, to widać seniorów w poszczególnych dniach właśnie wtedy, kiedy jest 

rabat dla seniorów, jak pójdziecie rano, do którejś z kawiarni np. na Zatorzu to zobaczycie, że 

seniorzy tam siedzą i zaczynacie się zastanawiać, co takiego się wydarzyło. A to nie wydarzyło 

się nic szczególnego, po prostu tego dnia taniej można wypić kawę. Ta karta jest odpowiedzią, 

mam nadzieję, że będą się włączać wszyscy ci, którym seniorzy leżą na sercu, bo rzeczywiście 

jest niezwykle potrzebna, to jest tak już powiem prywatnie jak dziś seniorzy funkcjonują, to 

jest zupełnie inaczej jak było 15-20 lat temu. Dzisiaj z moją seniorką teściową muszę usiąść w 

niedzielę z kalendarzem, tak jak siadam codziennie z kalendarzem i zaplanować jej czas, bo 

ona mi mówi, że najpierw idzie w środę np. na uniwersytet, tutaj ma jeszcze takie ćwiczenia, 

tam ma spotkania, a tutaj idzie właśnie na kawę. Dzisiaj seniorzy żyją zupełnie inaczej. Bardzo 

się cieszę, że udało się wreszcie doprowadzić do tego, że będą także preferencje dla tych osób, 

które są w wieku 60+. Ja nie do końca lubię sformułowanie senior, wolę mówić 60+ i niech tak 

będzie. Niech będzie Konińska Karta Seniora, niech korzystają z niej seniorzy, bo oni 

rzeczywiście są coraz bardziej aktywni i z roku na rok coraz więcej seniorów włącza się w życie 

społeczne, kulturalne, ale i towarzyskie między sobą.”  

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję za te ciepłe słowa. Ja też potwierdzę, 

ponieważ Szanowni Państwo podzielę się anegdotą. Po raz pierwszy od wielu lat przejechałem 

się pociągiem na trasie Jarocin - Poznań przewozami regionalnymi, akurat miałem taką okazję 

żeby się przejechać, przypadkiem zupełnie siadłem przy starszej Pani, która okazało się, że jest 

mistrzynią Polski w maratonie. Pani lat 80 przebiegła w życiu ponad 60 maratonów i naprawdę 

słuchałem jej opowieści z wielkim szacunkiem i coraz większą pokorą odnosiłem się do swoich 

sukcesów sportowych, jak w jesieni życia można odnosić tak znakomite sukcesy. Pani biega 

10-20 maratony, tak jak powiedziałem ponad 60 wymieniła, które przebiegła również i na 

świecie. Pikanterii sprawy dodaje to, że po drodze na jednym z maratonów osłabła. Okazało 

się, że nikt jej nie wykrył wcześniej zaburzeń rytmu serca nomen omen. Teraz ma rozrusznik, 

tylko uprzedziłem ją, udzieliłem jej rady, że zawsze jak wychodzi idąc na zabiegi 

fizjoterapeutyczne, bo siłą rzeczy zawsze są potrzebne choćby w rekonwalescencji, żeby 

zawsze informowała, że ma rozrusznik, bo to jest duże zagrożenie dla chodzących seniorów do 

gabinetów, w którym znajduje się pole magnetyczne, a znajduje się w każdym gabinecie 

fizjoterapii, ponieważ może to skutkować zatrzymaniem się akcji serca, tak na marginesie.  

Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, a jeżeli nie, to myślę, że chętnie Pan Prezydent 

się wypowie.” 

 

Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Dziękuję Panu Przewodniczącemu 

Wiesławowi Wanjasowi za pracę nad tymi trzema punktami, które były omawiane przez 

komisję, a dziś rozpatrywane na sesji. To są sprawy dotyczące naszego Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie i przyjęcie przez Wysoką Radę informacji o Ocenie Zasobów Pomocy 

Społecznej, a także informacje o Sprawozdaniu o pracy naszego samorządu z organizacjami 

pozarządowymi, czy też jaki dziś przyjemny punkt, który dotyczy przyjęcia Programu pod 

nazwą Konińska Karta Seniora.  
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Chciałbym Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo w bardzo 

krótkich słowach wyrazić moje podziękowanie dla wszystkich moich współpracowników 

którzy nad tymi sprawami, które dotyczą pomocy społecznej, które dotyczą funkcjonowania 

Centrum Organizacji Pozarządowych i współpracy naszego miasta, naszego samorządu z tymi 

organizacjami, a także tym pracownikom i wszystkim tym, którzy włączyli się w 

urzeczywistnienie tej idei Konińskiej Karty Seniora. Szczególne podziękowania kieruję pod 

adresem Pani Jolanty Stawrowskiej, która wraz ze swoim wydziałem, w ścisłej współpracy z 

Panią Marią Serafin Przewodniczącą Rady Seniorów prowadziły wszystkie te czynności 

dotyczące uchwalenia tego programu i tej karty. Jestem przekonany, że to jest początek drogi, 

że program ten będzie z każdym tygodniem wzbogacany przez podmioty, osoby fizyczne 

z naszego miasta, bowiem każdy z nas ma w swojej rodzinie osobę, którą można zaliczyć do 

seniorów i każdy z nas ma swoje obserwacje, każdy z nas ma swoje doświadczenia i myślę, 

że Pan Radny Witold Nowak będzie mógł wzbogacić ofertę kierowaną do swojej teściowej, 

bowiem ta karta daje takie możliwości i takie możliwości otwiera.  

Wysoka Rado, Szanowni Państwo, to wszystko w dużej mierze nie byłoby możliwe 

gdyby nie nasi skarbnicy i gdyby nie nasz Wydział Budżetu, gdyby nie służby podatkowe, 

bowiem te działania podjęte przez pracowników tych wydziałów i tutaj obecną Panią Skarbnik 

i Panią Olgę Skrzypską, która majstruje ciągle przy budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie 

Finansowej nie byłby możliwy wynik, jaki osiągnęliśmy w tym roku. Tutaj przypomnę, 

że podobną nadwyżkę do podziału mieliśmy tylko wtedy, gdy wpłynęło nam 11,5 mln zł 

z wygranego procesu odnośnie do rozliczenia „przeprawy przez rzekę Wartę”. Po raz pierwszy 

w wyniku działań skarbników, wszystkich służb, wszystkich pracowników osiągamy taki 

wynik 9,5 mln zł do podziału, co dzisiaj uczyniliśmy kierując dodatkowe środki na te zadania, 

które nie mogły być zrealizowane we wcześniej uchwalonym budżecie miasta. Więc proszę 

byście przyjęli ode mnie serdeczne podziękowania, czynię to w obecności Wysokiej Rady, by 

to uznanie, które do Was kieruję, było tym większe.  

Jestem przekonany, że jeżeli to nowe nasze podejście do współpracy poszczególnych 

służb, wydziałów, to nowe podejście do tego by mobilizować siebie i także otoczenie, by te 

powinności, które są wobec budżetu były wypełniane, to być może te wyniki będą możliwe 

jeszcze do powtórzenia. Ale powiem Wysoka Rado, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie mądra 

polityka podatkowa, którą prowadzimy od wielu lat. Bowiem nie podnosimy podatków, a to 

powoduje, że wpływy nie maleją, a wpływy rosną. I mam nadzieję, że ta dobra tendencja będzie 

w naszym samorządzie utrzymana.  

Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu Radnym, którzy wspaniale 

tutaj nam kibicowali, doradzali, a także mobilizowali dobrym słowem do tego, by te pożyteczne 

działania zostały dzisiaj uchwalone. Dziękuję bardzo.  

 

Ad vocem radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Panie Prezydencie bardzo się cieszymy, 

że podatki nie idą w górę, ale życzylibyśmy sobie, żeby podatki szły w dół, tak jak jest w innych 

miastach. Koszty mieszkańców Konina rosną i mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, 

że przestaną i będziemy korzystać z danych inwestycji.”  

 

Nie było więcej zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekt uchwały 

oznaczony numerem druku 516 poddał pod głosowanie. 

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

w sprawie w sprawie przyjęcia Programu Konińska Karta Seniora.  

 

Uchwała Nr 497 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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12. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 dla miasta Konina. 

 

 
Przewodniczący Rady, cytuję: „Następny punkt porządku obrad to ocena zasobów 

pomocy społecznej za rok 2016 dla miasta Konina. Jest to materiał informacyjny. Bardzo 

proszę Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesława Wanjasa 

o przedstawienie opinii komisji wiodącej do tego materiału.” 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „W dniu 20 kwietnia tego roku trzy komisje procedowały na swoim 

posiedzeniu punkt dotyczący Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 dla miasta 

Konina. Materiał ten szczegółowo omówiła Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie Anna Kwaśniewska, która przedstawiła w sposób wyczerpujący wszystkie te dane 

dotyczące pracy w ramach pomocy społecznej w naszym mieście.  

Chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować zarówno Pani Dyrektor jak i wszystkim 

pracownikom MOPR za to, że zaangażowali się bez reszty w prace na rzecz mieszkańców 

Konina, którzy potrzebują takowej pomocy i powtórzę to, co powiedziałem na komisji. Bardzo 

się cieszę z pracy MOPR-u, dopóki obserwuję pilnie, dopóki nie widzę w telewizji o godzinie 

19.50 informacji o naszym MOPR-ze. A to świadczy, że nasz MOPR pracuje dobrze. Dziękuję 

bardzo.” 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Jest to materiał przypomnę informacyjny, ale dobrze że 

dyskutujemy na komisji. Dobrze wiedzieć przy takim dużym ogromie zadań z zakresu polityki 

społecznej, które realizuje nasze miasto jak to organizacyjnie wygląda, jakimi zasobami w tej 

materii nasze miasto dysponuje.”   

 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. 

  

Rada Miasta Konina rozpatrzyła i przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 

2016 dla miasta Konina. 

 

 

13.  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta 

Konina z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie za 2016 rok. 

 
Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku to Sprawozdanie z realizacji 

Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie za 2016 rok. Jest to również materiał informacyjny. Bardzo proszę 

Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych o przedstawienie opinii do tego 

materiału.” 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Również w dniu 20 kwietnia omawialiśmy Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 

Samorządu Miasta Konina z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok.  
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Pan Bartosz Jędrzejczak Pełnomocnik Prezydenta Miasta Konina do spraw osób 

niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych przedstawił na prezentację, w wyniku której 
mieliśmy okazję zapoznać się ze wszystkimi danymi, jakimi w tej chwili dysponuje Pan 

pełnomocnik. I byliśmy zaskoczeni pozytywnie, zadowoleni z tego jak przebiega współpraca 

z organizacjami pozarządowymi w naszym mieście, bo można powiedzieć, że w niektórych 

obszarach jest to wzór godny do naśladowania, nie tylko dla miast naszej wielkości, również 

dużo większych. Ja chcę jeszcze powiedzieć dwie rzeczy. Na to, że tak to się kształtuje w tej 

chwili, miały wpływ dwie rzeczy. Udało się nam wypracować formułę podpisywania umów 

wieloletnich, dlatego że doskonale sobie zdajemy sprawę, jak trudno było namówić organizacje 

pozarządowe na wielki wysiłek po to, żeby mieć powiedzmy gwarancję pracy w danym 

obszarze na rok, a później nie wiadomo co. Umowy wieloletnie spowodowały to, że organizacje 

się otwierają, że chętniej podpisują umowy i przebiega to, co widzieliśmy na tej prezentacji 

przedstawionej przez Pana pełnomocnika super.  

I druga sprawa, która jest nie do przecenienia to jest COP. Jako długoletni działacz 

organizacji różnych, chcę powiedzieć jedno, że jedną z największych barier dla zakładania czy 

później egzystowania stowarzyszeń różnych organizacji jest brak nawet takiego zwykłego 

adresu pocztowego, na który mogłaby przychodzić korespondencja dla danego stowarzyszenia, 

dla danej organizacji. COP to zapewnia. I proszę Państwa wierzcie mi, że to powoduje, że liczba 

organizacji jest potężna, bo ponad 300, ale tych naprawdę już pracujących rzetelnie, które 

pracują na co dzień dochodzi już do 200 i dzięki między innymi temu, że mogą w COP-ie mieć 

swój adres, że przychodzi korespondencja, że mogą się tu spotykać. Jeszcze raz serdeczne 

wyrazy podziękowania dla Pana Prezydenta, dla Pana Pełnomocnika, Panie Bartku dziękujemy 

bardzo.”  

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję Panu przewodniczącemu za szczegółowe 

przybliżenie tego materiału, który jest materiałem informacyjnym, bo przypomnę Państwu, że 

rzeczywiście jest to ogromna ilość organizacji i wielu, którzy odwiedzą nasze miasto ma okazję 

pozazdrościć nam tak dobrej współpracy miasta Konina z organizacjami pozarządowymi, które 

umożliwiają nam sprawne realizacje wielu zadań własnych miasta, które są przewidziane 

w ustawie o samorządzie terytorialnym. Obie strony mają korzyści z tego, a ogrom zadań 

z zakresu polityki społecznej jest tak duży, że Miasto swoimi zasobami nie byłoby w stanie ich 

wypełnić. Tak ważny dobry program współpracy, który myślę, że jest wręcz modelowym i 

wiele innych samorządów korzysta z tego, a naszego Centrum Organizacji Pozarządowych 

zazdroszczą nam wszyscy w naszym kraju.”            

 

 

Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miasta Konina rozpatrzyła 

i przyjęła Sprawozdanie z realizacji programu współpracy samorządu miasta Konina 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016. 

 

 

15.Wnioski i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Sprawy organizacyjne. Uroczystości 3 Majowe 

w Ratuszu jak zawsze co roku są planowane dla uczczenia kolejnej rocznicy Konstytucji 

3 Maja. I jeszcze jedna sprawa organizacyjna to jest sprawa dotycząca corocznych prac nad 

budżetem obywatelskim. Rada desygnuje dwóch przedstawicieli do Miejskiej Komisji 

Wyborczej. I przypomnę, że w tej komisji pracowali do tej pory Anna Kurzawa i Witold 

Nowak. W trakcie sesji konsultowałem z nimi czy nadal wyrażaliby zgodę do pracy w tej 

komisji, powiedzieli mi że tak. Czy wstępnie kandydaci wyrazili zgodę? Jeśli Wysoka Rada 

uzna, że nie ma potrzeby zgłaszać kolejnych kandydatów, to przyjmiemy przez aklamację, 

że podtrzymujemy tych naszych przedstawicieli w tym składzie w komisji. Zapytam Państwa, 
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czy są za zgłoszeniem innych kandydatów? Jeśli nie, to przyjmiemy pracę w komisji tych 

samych osób Anny Kurzawy i Witolda Nowaka. Sesja majowa odbędzie się 31 maja.” 

 

 

Radni przystąpili do zgłaszania wniosków i zapytań.  

 

Głos zabrał radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Jednym z głównych problemów 

i wyzwań w polityce miejskiej jest duża liczba samochodów w naszym mieście, która 

konsekwentnie doprowadza do zaniżenia jakości powietrza, do negatywnego wpływu na nasze 

środowisko. Jest dużo rozwiązań. Podstawowym rozwiązaniem moim zdaniem jest 

różnorodność. Natomiast na chwilę obecną nasze Miasto powinno korzystać z tego, co mamy. 

Mamy co prawda nie dużo, ale te ścieżki rowerowe ich jest coraz więcej. Za chwilę dojdzie 

tych ścieżek coraz więcej, które połączą się z innymi ścieżkami, dając jednolitą ścieżkę 

rowerową. I mój wniosek jest następujący, żebyśmy przyłączyli się do programu European 

Cycling Challenge, to jest Europejski program (slajdy). Do tego programu przyłączyły się już 

miasta z całej Europy, również polskie miasta. Na czym to polega. Jest to rywalizacja między 

zespołami miast złożonymi z rowerzystów, z miast które podjęły się i wstąpiły do tego 

programu. Ono się odbywa od 1 maja do końca maja. Cyklicznie każdego roku. To są wyzwania 

dla rowerzystów. Każdy rowerzysta może mieć aplikację, pod warunkiem oczywiście jeśli 

miasto przystąpi do tego programu. Po przejechaniu danych kilometrów, automatycznie 

wpisują się te kilometry do tego programu. Zasady są bardzo jasne. Strona internetowa jest 

w tym momencie wyświetlana. Mam nadzieję, że włodarze miasta skorzystają tutaj 

i przystąpimy do tego projektu. Jeśli można pokazać mapkę z miastami, które biorą już udział, 

tych miast jest naprawdę dużo, mam nadzieję, że nasze miasto też przystąpi do tego by 

propagować zdrowy styl życia i przyczynić się do istotnej rzeczy, jaką jest ekologia w naszym 

mieście, jak i również na terenie całej Polski i Europy. Mam nadzieję, że zostanie przychylnie 

rozpatrzony ten wniosek. 

Kolejny temat to jest ulica Gaj w Koninie (zdjęcia) – jest tam dziura na dziurze. Z tego 

co wiem mieszkańcy wystosowali pismo do Prezydenta w 2015 roku prosząc o jakąś 

interwencję. Do tego czasu nic nie zrobiono. Te zdjęcia są zrobione dość niedawno. Natomiast 

mieszkańcy mówią, że gorzej wygląda ta ulica, w momencie kiedy przejeżdżają ciężkie 

samochody. Do tej ulicy zjeżdża się z ulicy Przemysłowej. I ona prowadzi praktycznie do 

samego jeziora. Nic z tym nie zrobiono, więc ponawiam ten wniosek i mam nadzieję również 

że zostanie on pozytywnie rozpatrzony.”  

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Mam dwa tematy. Jeden to w nawiązaniu 

do odpowiedzi, którą otrzymałem na swoje poprzednie zapytanie, dotyczące malowania pasów 

w Koninie po zimie. I oczywiście ja rozumiem, nie wiem kto przygotowywał odpowiedź, 

podpisywał Pan prezydent, ja rozumiem Panie Prezydencie, że pasy będą malowane jak 

zostanie przetarg ogłoszony. Mi bardziej chodziło o to, żeby uczulić służby i o to proszę, 

i nawet już nie oczekuję odpowiedzi na to pytanie, tylko chodzi mi o to, żeby uczulić służby by 

w tych miejscach, gdzie te pasy są tak niezwykle ważne jak chociażby na rondzie Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy gdzie dochodzi do stłuczek. To nie są poważne zdarzenia, to są 

stłuczki, obtarcia, ponieważ ludzie, którzy zaczęli w ubiegłym roku jeździć po tych świeżo 

umalowanych pasach i nowym sposobie poruszania się po rondzie, dzisiaj po zimie niektórzy 

wjeżdżają tak, jak było wcześniej i dochodzi do kolizji.  

Mi chodziło w tamtym zapytaniu, jeśli zadałem nieprecyzyjnie to powtarzam je: nie o to 

że mają być ogłoszone przetargi, bo ja wiem, że będą ogłoszone zapytania i przetargi, i jak co 

roku się będzie to odbywać. Chodzi mi o to, żeby służby, które za to odpowiadają i firmy, które 

będą wykonywać te usługi, rozpoczęły malowanie właśnie od tych miejsc, na które zwracam 

uwagę. To w nawiązaniu co na poprzedniej sesji.  
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Natomiast druga rzecz związana jest z niepokojem moim, wynikającym z obserwacji 

Orlików, które są w Koninie. Według mnie można dyskutować, ktoś powie, że to jest polityczne 

bądź niepolityczne. Uważam, że przez ostatnich 25 lat, a naprawdę potrafię wyjść poza ramy 

polityczne i docenić wiele programów, które Rządy wiele realizowały. Uważam, że program 

Orlików i mówię to jako rodzic, jest jednym z najlepszych projektów, jakie Polsce mogły się 

przydarzyć. Być może Euro się do tego przyczyniło. Widać to było, mówię w czasie przeszłym 

chociaż jeszcze trochę jest widać i zaraz do tego przejdę. Widać zazwyczaj w okresie wiosenno-

letnim kiedy te Orliki zapełniały się młodzieżą, dziećmi i widzę to chociażby po swoich 

dzieciach, które regularnie na tego Orlika chodziły i korzystały. Sam zresztą jako aktywny 

mieszkaniec mogłem korzystać i grać w piłkę na tych Orlikach. Nie wiem co się wydarzyło. 

Domyślam się, że brak jakiegoś finansowania sprawił, że część Orlików stoi pusta i nie mogę 

sobie wyobrazić jak tak przygotowane do funkcjonowania boiska w naszym mieście stoją puste. 

Wiem, że niektóre są otwierane, wiem, że to jest jakimś cyklem organizowane, ale nie po to 

wydawaliśmy miliony złotych na te Orliki, bo w naszym mieście naprawdę włączyliśmy się 

w ten program bardzo aktywnie. Co się dzieje takiego Panie Prezydencie, że te Orliki nie 

funkcjonują tak jak funkcjonowały. Zatem moje pytanie jest takie: ile Orlików działa, na jakich 

zasadach, dlaczego zamarło na nich życie? 

 I jednocześnie chciałbym naprawdę ponad wszelkimi podziałami politycznymi 

zachęcić Państwa do myślenia o tych Orlikach nie w kontekście jakiegoś wydarzenia łączonego 

z jakąkolwiek partią polityczną, tylko myślenia o tych Orlikach w kontekście miejsca, które 

zabiera czy pozwala oderwać dzieci od komputerów i pozwala ich aktywność fizyczną 

rozwijać. Jeśli wymaga to zaangażowania środków budżetu miasta w jakikolwiek sposób, to 

bardzo proszę Pana prezydenta by takie rozważania również podjąć.”          
 

Z kolei głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Ja chciałbym poprosić 

właściwie Pana Grzegorza Pająka o monitoring na ulicy Przemysłowej i Matejki sygnalizacji 

świetlnej. Bo jak mówił radny Jarosław Sidor chyba jeszcze w poprzedniej kadencji, w 2012 

roku. Zdarzają się tam takie sytuacje, że dochodzi do wypadku i oby dwie strony twierdzą, 

że pojawiło się zielone światło. I ostatnio w sobotę około 19.00 na skrzyżowaniu była podobna 

sytuacja. Także prosiłbym ewentualnie o sprawdzenie tego, czy tam nie ma jakiegoś błędu, 

może w kodowaniu, który sprawia, że ta sytuacja się powtarza, bo tych zdarzeń było kilkanaście 

od 2010 roku, czyli sprawa jest powtarzalna.” 
 

 

Następnie głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Dziękuję bardzo Michałowi, 

bo jego wniosek przypomniał mi o wniosku, który właśnie miałem zgłosić. Ostatnio doszły do 

komisji, w której jestem członkiem, do komisji zwalczania alkoholizmu takie sygnały, że Straż 

Miejska zwróci się pismem do Wydziału Działalności Gospodarczej i Rozwoju 

o niewydawanie koncesji dla tych instytucji gastronomicznych, które mają swoją siedzibę 

wzdłuż ulicy Chopina, a szczególnie dotyczy to tego miejsca, gdzie jest parking, co się wjeżdża 

po wyjściu w prawo. Dla mnie to nie jest rozwiązanie sprawy, bo przez to, że odbywają się tam 

burdy to wiemy, bo rozmawialiśmy z policją. Ale to nie jest jakieś nagminne. A po drugie nie 

można przez to, że gdzieś tam wychodzą ludzie, którzy przebywali jakiś czas w jednym lokalu 

nagle nie pozwalać działać innym lokalom, bo to nie tak się powinno to załatwiać. W związku 

z tym mam taką prośbę i zgłaszam wniosek Panie Prezydencie, bo według mnie to Straż 

Miejska powinna ten wniosek zgłosić do Pana Prezydenta, w tym miejscu o którym mówię, 

gdzie jest ten parking, tam wystarczą dwie kamery. Koszt jednej około 3,5 tys. zł, co 

próbowałem się orientować. I to w sposób istotny Straż Miejska będzie mogła z tymi burdami 

zawalczyć na bieżąco. Taki wniosek zgłaszam o zakup i zamontowanie w tym miejscu dwóch 

kamer.”  
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16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI cytuję: „Sprawy, o których 

mówił Pan przewodniczący Skoczylas, przeanalizujemy i zastanowimy się w jaki sposób 

można by włączyć się do tych propozycji. Ulica Gaj jest tematem znanym, otrzymałem pismo 

podpisane przez mieszkańców, również Pan radny Jarosław Sidor gnębił mnie z tego powodu, 

więc wkrótce zajmiemy się wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich, zastanowimy się co można 

w tych warunkach zrobić, kiedy nie ma dokumentacji na przebudowę tej ulicy. I nie jest ona 

również w naszych planach finansowych, ale postaramy się by ten obecny stan w istotny sposób 

zmienić.  

Malowanie pasów rozumiem, że Pan radny Witold Nowak powiedział co było istotą 

tego zapytania i sprawa jest wyjaśniona, nie oczekuje odpowiedzi, więc nie będę takiej 

odpowiedzi kierował.  

Natomiast sprawę Orlików, w tej chwili na tapecie ma Pan prezydent Lorek. Mamy 

problem z dwoma Orlikami, bowiem nie mamy środków przyznanych na obsadę, na obsługę 

tych Orlików, więc wszystkie te uwagi, które był uprzejmy Pan radny zgłosić przy tej okazji 

rozpatrzymy i w odpowiedzi pisemnej będzie to zawarte.  

Pan dyrektor Pająk słyszał wypowiedź Pana radnego Michała Kotlarskiego i Pana 

radnego Wiesława Wanjasa, niewątpliwie do tego się odniesiemy. Chciałbym Wysoka Rado 

powiedzieć, że podobnie jak w minionych okresach na wszystkie zapytania odpowiemy w 

formie pisemnej. Ale w związku z tym, że często do tych udzielonych odpowiedzi, które ja 

sygnuję swoim podpisem oczywiście i biorę za to odpowiedzialność my powracamy na sesjach, 

bowiem te wyjaśnienia, które są przedstawione, są albo bardzo ogólne, albo bardzo 

enigmatyczne, bądź też sprzeczne ze sobą. Dlatego podjąłem decyzję, że przed udzieleniem 

odpowiedzi Państwu na zgłoszone pytania, będę prosił na takie robocze spotkanie wszystkich 

zainteresowanych z poszczególnych wydziałów. I mam nadzieję, że moi koledzy i koleżanki 

kierownicy poddani na tych spotkaniach obróbce cieplnej, będą odpisywać bardzo konkretnie 

i nie będzie tego typu sytuacji, z którymi mamy jeszcze ciągle do czynienia.”               

 

 

13.Uczczenie 100. rocznicy wyborów do Rady Miejskiej: 

a) wystąpienie Pana Piotra Rybczyńskiego – Kierownika Archiwum 

Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie, 

b) odsłonięcia pamiątkowej tablicy w Ratuszu.  

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „W tym punkcie uczcimy 100. rocznicę wyborów do 

Rady Miejskiej, udzielam głosu Panu Piotrowi Rybczyńskiemu – Kierownikowi Archiwum 

Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie, który w swoim wystąpieniu przybliży nam tamte 

wydarzenia. Jeszcze raz chcę podziękować w imieniu Rady Miasta, Pana Prezydenta Panu 

Piotrowi Rybczyńskiemu, który od wielu miesięcy jest ze mną w kontakcie i solidnie bardzo 

przygotował się do tego święta, przypomnę święto 100. rocznicy wyborów do Rady Miejskiej, 

pierwszej Rady, która pochodziła z wyborów. I przypomnę pierwsze posiedzenie takiej Rady 

odbyło się 20 kwietnia 1917 roku, a święto jest podwójne, bo związane z zakończeniem 

przebudowy Ratusza właśnie w związku z tą rocznicą i to właśnie po zakończeniu prezentacji 

Pana Piotra Rybczyńskiego Kierownika Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział 

w Koninie odsłonimy tablicę upamiętniającą właśnie oddanie po remoncie sali sesyjnej w 

której co miesiąc Państwo pracują na posiedzeniach komisji.”  

 

  

Piotr Rybczyński – Kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie 

przedstawił obszerną prezentację.  
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17.Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Konina. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął XXXVI 

Sesję Rady Miasta Konina, dziękując wszystkim za udział w obradach. 

 

 Następnie wszyscy radni udali się na I piętro Ratusza w celu odsłonięcia tablicy 

upamiętniającej 100. rocznicę pierwszych wyborów do Rady Miejskiej w Koninie.” 

 

 

    Obradom przewodniczył  

                   

                    Przewodniczący Rady Miasta Konina 

 

           

           Wiesław S T E I N K E  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowało: 

Biuro Rady Miasta Konina 

 
 

 

 


