
BR.0002.2.8.2017 

 

 

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2017 

 

z obrad XXXVII SESJI RADY MIASTA KONINA, 

 

która odbyła się 31 maja 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. 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 

 

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

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

Przewodniczący Rady Miasta Konina - radny WIESŁAW STEINKE. 

 

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

uchwał. 

 

Radni nieobecni: Sebastian Górecki, Kazimierz Lipiński. 
 

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 dzisiejszej sesji 

przekazałem Państwu Radnym porządek obrad wraz z materiałami. 

24 maja br. na wniosek Prezydenta Miasta Konina w punkcie 6 uzupełniłem porządek 

obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 432 Rady Miasta Konina z dnia 

30 listopada 2016 roku w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku 

pozbywania się nieczystości ciekłych ( druk nr 541). 

W dniu 30 maja br. na wniosek Prezydenta Miasta Konina uzupełniłem porządek obrad 

sesji w punkcie 10 o projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 1 

(druk nr 542).  

Jednocześnie zdejmuję z porządku obrad na wniosek Prezydenta pkt 9 dotyczący 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych na osiedlach Laskówiec, Niesłusz, 

Morzysław, Przydziałki (druk nr 537). 
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I jeszcze jedna zmiana wynikająca z obecności gościa, który przybył do nas z daleka, 

a brał udział w opracowaniu dokumentu znajdującego się w pkt 8, jest to uchwała w sprawie 

uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwo gazowe dla miasta Konina na lata 2012-2030 (druk nr 529). Ten punkt zostanie 

przesunięty zaraz na początek, po sprawozdaniu prezydenta. Tych zmian w porządku obrad 

przedstawiłem Państwu kilka, a więc teraz poproszę Państwa o przyjęcie proponowanego 

porządku obrad i zapytam czy zgłaszają Państwo uwagi do tak przedstawionego przeze mnie 

porządku obrad? Ponieważ nie widzę, poddam porządek obrad pod głosowanie.”     

 

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

zaproponowany porządek obrad. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołów obrad XXXV i XXXVI sesji. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Konina na lata 2012-

2030 (druk nr 529).  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – KONIN Spółka z o.o. w Koninie (druk nr 531).  

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr 539);  

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

540). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 432 Rady Miasta Konina z dnia 

30 listopada 2016 roku w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku 

pozbywania się nieczystości ciekłych (druk nr 541). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu 

prawnego (druk nr 532). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych na osiedlach: 

Laskówiec, Niesłusz, Morzysław, Przydziałki (druk nr 537). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 1 (druk nr 542). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez miasto Konin (druk nr 536). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (druk nr 534). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Koninie (druk nr 

535). 
14. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zbycia nieruchomości (druki nr 525, 526, 527, 530), 

b) nabycia nieruchomości (druki nr 528 i 538), 

c) zamiany nieruchomości (druk nr 524). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 9 Rady Miasta Konina z dnia 8 grudnia 

2014 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej (druk nr 533). 

16. Wnioski i zapytania radnych. 

17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

18. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Konina. 
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2. Przyjęcie protokołów obrad XXXV i XXXVI sesji . 
 

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

obrad XXXV i XXXVI sesji. Sporządzony protokół został przesłany Państwu radnym drogą 

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

uwagi do sporządzonych protokołu. 

Mam pytanie, czy Państwo radni mają uwagi, bądź zgłaszają poprawki do protokołów 

obrad XXXV i XXXVI 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. 

Informuję Państwa radnych, iż podpisałem protokoły XXXIII i XXXIV sesji, przyjęte bez uwag 

na sesji XXXVI. 

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: „Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad, którym jest zapoznanie się ze sprawozdaniem Prezydenta miasta Konina z prac w okresie 

międzysesyjnym. 

Treść sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta Konina Państwo radni otrzymali drogą 

elektroniczną w dniu 30 maja 2017 roku. Są tam przyjęte projekty uchwał, wydane zarządzenia 

i rozpatrzone przez Prezydenta wnioski. Mam pytanie do Państwa radnych, co prawda 

Prezydenta teraz nie ma, ale są zastępcy, czy Państwo do tego sprawozdania maja pytania? Jeśli 

nie, myślę, że będzie taka możliwość również zapytać Pana Prezydenta w punkcie wnioski 

i zapytania. Więc jeśli Państwo macie bezpośrednie pytanie do Prezydenta będzie taka 

możliwość pod koniec sesji.”  

 

 

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

Miasta Konina przyjęła sprawozdanie Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie 

międzysesyjnym.  

 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń 

do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla miasta Konina na lata 2012-2030 (druk nr 529).  

 
 

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

w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Konina na lata 2012-2030 zawarte w druku 529. Był 

ten materiał przedmiotem komisji. Komisją wiodącą jest Komisja Finansów i Komisja 

Infrastruktury, bo to było wspólne posiedzenie dwóch komisji. Bardzo proszę 

przewodniczącego Komisji Infrastruktury Pana Piotra Korytkowskiego o przedstawienie 

wypracowanej na posiedzeniu komisji opinii.”  

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Tak jak Pan przewodniczący powiedział odbyło się wczoraj wspólne posiedzenie Komisji 
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Finansów i Komisji Infrastruktury, jeżeli chodzi o rozpatrzenie projektu uchwały zawartego w 

druku nr 529, to projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla miasta Konina na lata 2012-2030 omówił Pan Ireneusz Leszyński z Instytutu 

Karpackiego. Po dyskusji Komisje Finansów i Infrastruktury jednogłośnie 14 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.” 

 
 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Przypominam, zże jest obecny gość, który brał udział 

w opracowaniu tego dokumentu. Wiem, ze dyskusja odbyła się na komisji. Można było zadać 

pytana do Pana.”      

 

Radni nie mieli uwag. 

 

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

w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Konina na lata 2012-2030. 
 

Uchwała Nr 498 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego 

do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – KONIN Spółka 

z o.o. w Koninie (druk nr 531).    
 

 

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

sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – 

KONIN Spółka z o.o. w Koninie. Ten materiał również był przedmiotem obrad wspólnego 

posiedzenia Komisji Finansów i Infrastruktury i bardzo proszę Pana przewodniczącego Piotra 

Korytkowskiego o przedstawienie wypracowanej do tego dokumentu opinii.”  

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały zawarty w druku nr 531 omówiła Kierownik Wydziału Spraw Lokalowych 

Pani Maria Radoch. Po dyskusji Komisja Finansów i Infrastruktury 14 głosami „za” 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.’  

 

Przewodniczący RMK otworzył dyskusję. 

 

Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania. 

 

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

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

– KONIN Spółka z o.o. w Koninie.  

 

 Uchwała Nr 499 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

6.  Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr 539),  

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina 

na lata 2017 – 2020 (druk nr 540). 
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Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia uchwał 

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok druk nr 539 oraz zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017 – 2020 zawarte w druku nr 540. Poproszę 

o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów i Infrastruktury, 

a następnie Panią Skarbnik o przedstawienie autopoprawek do obu dokumentów.” 

 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„W tym punkcie była ożywiona dyskusja podczas wspólnego posiedzenia komisji. Projekt jak 

zawsze omówiła Pani Skarbnik Irena Baranowska. Radni mieli uwagi dotyczące 

zasadności zadania pod nazwą „budowa obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulicy 

Dworcowej i Alei 1 Maja” za kwotę 190 tys. zł. Po dyskusji jednak jeśli chodzi o jeden, jak 

i drugi druk tym samym stosunkiem głosów Komisja Finansów 6 głosami „za” przy braku 

„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowały jeden, jak i drugi projekt 

uchwały.”  

 

 

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

Prezydenta Miasta Konina do druku nr 539 zmiany w budżecie miasta Konina na 2017 rok. 

Budżet gminy 

1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.003.000 zł w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 

z tytułu dotacji celowej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu 

pt.: „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych 

oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”. 

2.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 498.000 zł, w tym: 

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 448.000 zł na realizacji zadania pn. „Wzmacnianie 

zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie 

elektronicznych usług publicznych”, w tym: 

 *wydatki bieżące       440.000 zł 

 *wydatki inwestycyjne  8.000 zł 

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym 

pn. „Doposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej przy plaży Miejskiego Ośrodka 

Wypoczynkowego Przystań Gosławice w Koninie” (środki wydatkowane w ramach ustawy 

Prawo ochrony środowiska). 

3.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.503.380 zł, w tym: 

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa  1.305.600 zł, w tym: 

 *wydatki bieżące  169.600 zł 

 *wydatki inwestycyjne 1.136.000 zł na realizację projektu finansowanego z Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego pn.: „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i 

harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” 

w tym: 

*wydatki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

 na lata 2014-2020         965.600 zł 

*wydatki w ramach środków własnych  170.400 zł 

-dz.758 – Różne rozliczenia o 145.400 zł - rezerwa ogólna 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 2.380 zł – koszty utrzymania dzieci z miasta Konina 

w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego        

-dz.926 – Kultura fizyczna o 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego 

boiska piaszczystego na terenie plaży miejskiej w ośrodku wypoczynkowym Przystań 

Gosławice” (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska). 
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Budżet powiatu 

1.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę  117.130,99 zł, w tym: 

-dz.600 – Transport i łączność o 114.750,99 zł – wydatki inwestycyjne,  

  na realizację projektu pn. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej 

w Koninie” (wkład własny) 

-dz.758 – Różne rozliczenia o 2.380 zł - rezerwa celowa oświatowa. 

2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 114.750,99 zł w dz. 600 – Transport i łączność – 

wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do 

ul. Kleczewskiej w Koninie. 

Autopoprawka Prezydenta Miasta Konina do druku nr 540 zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta Konina na lata 2017-2020 

W załączniku nr 2: 

wydatki majątkowe 

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

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) w związku z zawartą umową dokonano 

zmian polegających na zmniejszeniu 

- łącznych nakładów finansowych o kwotę 155.549,11 zł do kwoty18.344.450,89 zł, 

- limitu wydatków w roku 2017 o kwotę 114.750,99 zł do kwoty 9.885.249,01 zł, 

- limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 40.798,12 zł do kwoty 8.459.201,88 zł, 

- limitu zobowiązań o kwotę 155.549,11 zł do kwoty 18.344.450,89 zł. 

„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz 

udostępnianie elektronicznych usług publicznych” w związku z uchwałą Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 roku o przyznaniu dofinansowania 

dokonano zmian polegających na: 

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

-określeniu celu – rozwój innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej 

miasta Konina, poprzez poprawę funkcjonowania administracji publicznej, co umożliwi 

obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych usług publicznych 

-zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.623.000,00 zł do 

kwoty 4.990.000,00 zł, 

-zwiększeniu limitu wydatków w roku 2017 o kwotę 1.128.000,00 zł do kwoty 1.136.000,00 zł, 

-zwiększeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 3.496.000,00 zł do kwoty 3.810.000,00 zł, 

-zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 4.624.000,00 zł do kwoty 4.946.000,00 zł. 

Wydatki bieżące 

Usuwa się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn. 

„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz 

udostępnianie elektronicznych usług publicznych”.  

Okres realizacji 2016-2018. Łączne nakłady finansowe 500.000,00 zł. Limit wydatków w 2017 

roku 440.000,00 zł, w 2018 roku 60.000,00 zł. Limit zobowiązań 500.000,00 zł. 

W załączniku nr 1: 

pozycję 1.1 (dochody bieżące) zwiększa się w roku:  

2017 o kwotę 3.657.839,81 zł do kwoty 445.466.929,36 zł, 

2018 o kwotę 6.991.029,00 zł do kwoty 469.076.629,00 zł, 

2019 o kwotę 8.302.479,00 zł do kwoty 493.937.629,00 zł, 

od 2020 do 2026 o kwotę 8.305.429,00 zł do kwoty 520.116.229,00 zł,  

pozycję 1.2. (dochody majątkowe) w roku 2017 zwiększa się o kwotę 1.009.000,00 zł do kwoty 

33.431.833,28 zł, 

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

2017 zwiększa się o kwotę 1.003.000,00 zł do kwoty 29.281.833,28 zł, 

2018 zwiększa się o kwotę 3.238.500,00 zł do kwoty 44.959.762,92 zł, 

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku: 

2017 o kwotę 4.415.595,14 zł do kwoty 427.450.498,42 zł, 

2018 o kwotę 4.276.768,00 zł do kwoty 429.416.768,00 zł, 
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2019 o kwotę 4.292.068,00 zł do kwoty 431.392.068,00 zł, 

od 2020 do 2026 o kwotę 5.574.588,00 zł do kwoty 435.274.588,00 zł, 

pozycję 2.2 (wydatki majątkowe) w roku: 

2017 zwiększa się o kwotę 251.244,67 zł do kwoty 60.987.748,22 zł, 

2018 zwiększa się o kwotę 5.952.761,00 zł do kwoty 72.713.107,92 zł, 

2019 zwiększa się o kwotę 4.010.411,00 zł do kwoty 66.360.888,50 zł, 

2020 zwiększa się o kwotę 2.730.841,00 zł do kwoty 66.607.125,00 zł, 

2021 zwiększa się o kwotę 2.730.841,00 zł do kwoty 65.547.125,00 zł, 

2022 zwiększa się o kwotę 2.730.841,00 zł do kwoty 69.951.125,00 zł, 

2023 zwiększa się o kwotę 2.730.841,00 zł do kwoty 77.171.859,26 zł, 

2024 zwiększa się o kwotę 2.730.841,00 zł do kwoty 77.190.441,00 zł, 

2025 zwiększa się o kwotę 2.730.841,00 zł do kwoty 77.550.441,00 zł, 

2026 zwiększa się o kwotę 2.730.841,00 zł do kwoty 77.488.741,00 zł.” 
 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

   

 

Głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Ja chciałbym się odnieść do tego 

punktu dotyczącego budowy obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu na ulicy 

Dworcowej i Alei 1 Maja na kwotę 190 tys. zł. Co prawda wczoraj na komisji musiałem wyjść 

przed dyskusją na temat zmian w budżecie, natomiast chciałbym zaproponować żeby, bo 

rozumiem, że chodzi o zegar, ten który stał poprzednio w tym miejscu? I chciałbym, żeby 

Miasto do tego podeszło w taki sposób bardziej innowacyjny i może zorganizowało jakiś 

konkurs architektoniczny na budowę tego zegara, ponieważ jest to takie miejsce, które mogłoby 

dać nam też taki dodatkowy bodziec marketingowy dla miasta promocyjny, żeby było to 

miejsce, z którym się kojarzy Konin, żeby to było miejsce w którym sobie, tak sobie to 

wyobrażam, że mieszkańcy robią sobie selfie, żeby rzeczywiście Konin mógł się czymś 

pochwalić, bo sama bryła zegara i sama funkcja zegara jest w dzisiejszych czasach archaiczna, 

bo wszyscy korzystają z telefonów komórkowych i jeśli to nie będzie coś co rzeczywiście zrobi 

wrażenie na mieszkańcach i na przyjezdnych, no to te pieniądze uważam, że będą wyrzucone 

w błoto.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Pan radny Michał Kotlarski rozpoczął temat niejako 

w punkcie, który się też toczył na komisji i też nie jest bez powodu, bo rzeczywiście punkt jest 

rozpoznawalny w mieście, rzeczywiście o dziwo wszyscy zauważyli jak zniknął. Pan Prezydent 

dostał zasyp informacji, e-maili, dużo osób podniosło ten temat. Oczywiście o gustach możemy 

dyskutować, każdy jakiś ma. Myślę, że generalnie pomysł i podnoszenie go przez Pana radnego 

jest jak najbardziej godny rozważenia, bo rzeczywiście skoro mamy reaktywować ten pomysł, 

to żeby był jakiś tam atrakcyjny „designersko” był spoiwem pomiędzy jeszcze nie wiemy jak 

będzie wyglądała, a mówimy o nowej bryle dworca PKP, a czymś, co dzisiaj już żyje swoim 

życiem, a mam na myśli plac przed Konińskim Domem Kultury. Myślę, że to jest rzeczywiście 

coś, co powinno być bardzo atrakcyjnym, co najmniej i warto dołożyć starań, żeby takie było.”  

 

 

Głos zabrał radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „To znaczy dyskusja wczoraj była dość 

długa w tym temacie na posiedzeniu komisji. Co radny to pomysł jakbym to powiedział, ale też 

chciałbym zwrócić uwagę, że takie rzeczy powinny być i one na terenie miasta muszą być, bo 

jakoś to miasto musimy troszeczkę zagospodarować i te mniejsze, większe architektury dobrze 

by było „żeby powstawały w mieście, bo nie samymi drogami i chodnikami miasto żyje. Ale 

kwestia też jest taka, czy byśmy się nie mogli zastanowić, czy nie mogłoby tam powstać coś, 

co byłoby też małą architekturą, a może jednocześnie spełniałoby jeszcze drugą funkcję. Są 
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teraz takie różne modne instalacje wodne, które zawsze wiem, że w upałach dużych PWiK 

podłącza tam takie zraszanie awaryjne, schładzanie dla mieszkańców, gdyby powstały takie 

instalacje. Ja strzelam, to może być takie jaką ma Manufaktura, czy w Ciechocinku, są takie 

piękne instalacje wodne, czy w Gdańsku przy lwach są takie instalacje. Może byłby też jeden 

z pomysłów, który byłby wtedy wykorzystany dla ochłody. Dzieci lubią się pluskać. To jest 

jeden z pomysłów, to jest też mała architektura.”                 

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Jak Państwo widzą to jest namiastka tego co było 

wczoraj, ale myślę, że na tym nie koniec.”  

 

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Praktycznie ten sam temat, ale tutaj chodzi 

o całą zasadę działania samorządu. Dlaczego? Dlatego kiedy ta stara konstrukcja, na którym 

umieszczony był zegar został zlikwidowany, media to bardzo głośno nagłośniły w radiu, 

w prasie. I praktycznie w pewien sposób zmusiły władze miasta do tego, aby taki zegar powstał, 

ale już nowy. Zasada działania samorządu jest inna, najpierw rada miasta podejmuje uchwałę, 

a prezydent ma funkcję wykonawczą. I my stoimy teraz przed takim dylematem. Dlaczego? Bo 

przypominam na przykład sobie chociażby sprawę tramwaju wodnego, który miał kursować 

między przystanią w Gosławicach, a Bulwarem Nadwarciańskim, to również było w zmianach 

budżetowych. Przyjęliśmy te zmiany budżetowe, mimo że ten temat był dużo wcześniej 

nagłośniony nikt z nami nie rozmawiał i uważam, że cała zasada tych zmian nie jest w porządku 

w stosunku do radnych, którzy podnoszą ręce, ewentualnie naciskają guziki, żeby coś takiego 

przeszło.  

Ja powiem tak, w zmianach budżetowych podoba mi się jedna rzecz, o którą zabiegałem 

wielokrotnie i nie powiem że nie poprę tego, a jest to mianowicie budowa parkingu pomiędzy 

ulicami Okólną i Działkową. O ten temat zabiegałem wiele lat. Ale powtarzam cała zasada 

działania samorządu nie powinna być taka, że coś radnym się narzuca.” 

 

 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Wczoraj dyskusja na temat tej zmiany 

w budżecie, czyli budowy nowego zegara skupiła się na temacie, mnie nieco zdziwił, dokładnie 

na kwocie, że to jest bardzo duża kwota, że zegar, który ma kosztować 200 tys. zł. Ja chcę 

wesprzeć głos, który powiedział Michał Kotlarski, nawet powiedzieć, że uważam, że ta kwota 

jest za mała, żeby zbudować coś porządnego, coś co jest innowacyjne, coś co by było twórcze. 

Nie widzę natomiast sensu budowania zegara, który tak samo może stanąć w Ciechocinku, czy 

może stanąć w Grudziądzu, czy może w jakimś innym mieście. Powinniśmy dodać jeszcze 

więcej pieniędzy dlaczego nie 500 tys. zł, dlaczego nie? Jeżeli to mogłaby być budowla, która 

by nas zachwyciła. Polecam Państwu taki projekt jak się wpisze w google city clock, to wyjdzie 

bardzo wiele fajnych projektów przypominających np. wieżowce, które mają po 12-15 metrów. 

Ludzie przyjeżdżają robią sobie zdjęcia. Konin nie cierpi na zbyt wielką ilość zabytków, 

pięknych miejsc. Nie oszukujmy się, jest to miasto socrealistyczne z wielką ilością betonu. 

Jeżeli byśmy mogli urozmaicić centrum miasta, które jest moim zdaniem, symbolem czasów 

słusznie minionych, czymś co jest piękne współcześnie i wydać na to 500 tys. zł, ale za 50 lat 

będą mieszkańcy mówili, że ta Rada Miasta jednak jakąś jedną decyzję dobrą podjęła. Ktoś 

kiedyś ufundował Słup Milowy i być może też były takie dyskusje, a pod słup milowy wstawmy 

drewnianą tabliczkę, to wystarczy. Nie bądźmy finansowym purytanami. Jeżeli wydajemy 200 

tys. zł na limuzynę, którą za 10 lat wymienimy, to możemy wydać dwa razy więcej na zegar, 

który będziemy mogli oglądać za 60 lat. Tylko niech to będzie piękne, porządne pięknie 

zrobione i niech mieszkańcy będą z tego dumni. Niech przyjeżdżają mieszkańcy Turku i niech 

mówią „kurczę ale ten Konin ma super Radę Miasta i super mieszkańców, że mogą wybudować 

coś co jest piękne współcześnie”.”   
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Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Wczorajsza dyskusja na komisji 

sprowokowała to, że dzisiaj wspólnie z Panem Przewodniczącym Piotrem Korytkowskim 

usiedliśmy i zaczęliśmy szukać miejsc symboli, które stanowią coś co się z Koninem nam 

wiąże. Wiecie jak nam trudno było poszukać? I nie dość, że nie mamy ich wiele, to jeszcze te, 

które się nam teraz jeszcze z Koninem łączyły, które o Koninie coś tam mówiły, to chcemy 

likwidować. Idąc tym tokiem myślenia, co wczoraj niektórzy mówili, że przecież te pieniądze 

190 tys. zł to się zrobi oświetlenie do Malińca, za 600 tys. z czegoś innego zrobimy kawałek 

drogi w kierunku Międzylesia. Ja mam kilka dalszych propozycji Panie Prezydencie, chcę żeby 

Pan je zapisał i głęboko przemyślał. Zlikwidujmy zegar bo po co nam zegar. Zlikwidujmy 

fontannę przed KDK-iem, po co nam ta fontanna, przecież starzy ludzie mogą siedzieć pod 

blokiem, nie muszą słuchać szumu wody, a tam może da się jakiś budynek wkomponować, bo 

to jest fajne miejsce na rogu między Alejami 1 Maja a Dworcową. Zlikwidujmy Amfiteatr, 

parking już jest, w tym miejscu można postawić kolejne bloki. Zlikwidujmy MDK, bo po co, 

bo jest tam sieć bloków, możemy dalej mieszkania komunalne pobudować. Zlikwidujmy KDK, 

wybudujmy biurowiec z pomieszczeniami na biznes. I tym sposobem można jeszcze wiele 

szukać. Opamiętajmy się. To co powiedział kolega Zawilski, tych miejsc mamy niewiele 

i dajemy żeby było ich jak najwięcej, które łączą się nam z Koninem, bo to świadczy o mieście, 

o jego kulturze, o jego mieszkańcach. Nie samymi drogami, infrastrukturą Konin żyje.”                           
 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Starajmy się poszukać tego, co nas łączy. Koledzy 

bardzo ładnie zauważyli, że sama idea powrotu do tego co było, ale w nowszej wersji wydaje 

nam się przede wszystkim bliższa. I tej wersji się trzymajmy, żebyśmy z tej dyskusji wyszli 

z czymś konstruktywnym.”  

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Rzeczywiście wywołałem wczoraj temat 

na komisji, ale właśnie po to, żebyśmy podyskutowali i bardzo cieszą mnie dzisiaj głosy 

radnych, którzy rzeczywiście widzą, że nad takimi tematami warto dyskutować. Bardzo cieszą 

mnie głosy kolegów z naprzeciwka. I także głos kolegi Jarka Sidora, w tym sensie myślę tu 

o Panu Jarosławie, że kiedy Pan Jarek mówi o pewnej filozofii myślenia o mieście, to widać 

dzisiaj z tych głosów naszych, że rzeczywiście interesuje nas jakie będzie to miasto i co w tym 

mieście będzie stało. Bo kiedy rozpocząłem tę dyskusję, to rzeczywiście nie chodziło mi, może 

wczoraj zabrakło mi tego zdania, ale dzisiaj radny Michał Kotlarski dopowiedział, nie chodzi 

o coś pospolitego, żeby tam stanęło i żebyśmy wydali na coś pieniądze tylko dlatego, żeby było 

w tym miejscu i teraz będzie nowsze. Bo nie taki trend jest dzisiaj rzeczywiście. I tu zgadzam 

się z radnym Krystianem Majewskim, że nawet jeżelibyśmy mieli wydać więcej pieniędzy to 

zróbmy coś takiego co będzie spektakularne, może nawet jeśli takiego słowa mogę użyć co 

będzie zapamiętywane przez mieszkańców innych miast, co będzie naszych mieszkańców 

przyciągało. Także Panie radny Wiesławie Wanjas, zwracam się do kolegi obok, to nie chodzi 

o to, że my chcemy wyrzucać, zastępować i zamykać domy kultury. Absolutnie nikt takich 

myśli tutaj nie miał od samego początku. Myślę, że naszą troską jest to, żeby to miasto było 

najpiękniejsze dla mieszkańców, ale i przyciągało turystów i tu jest nasza ta idea i myślę, że 

ona nas tu wszystkich łączy.  

Ja chciałem jeszcze przy tym budżecie zaakcentować temat projektu TIK integracja i 

harmonizacja baz danych, ale nie w kontekście tego, że to jest kolejny temat z aglomeracji, bo 

byłbym już może nudny. Natomiast w kontekście tej dyskusji, która wywołała się wczoraj na 

koniec komisji, a związana była z protestem mieszkańców ulicy Leśnej. Szanowni Państwo 

myślę, że po realizacji tego projektu, który przed nami, który wpisujemy do budżetu dzisiaj, 

zmieniamy zapisy w WPF-ie, takich sytuacji będzie jeszcze więcej, ale to dobrze bo 

powinniśmy uporządkować te wszystkie granice w tym mieście, żeby to wszystko było jak 

najbardziej jasne, żeby te wszystkie pomiary były jednoznaczne i wiadomo było kto zajmuje 

pas, a kto nie zajmuje. Mam nadzieję, że to będzie po realizacji tego projektu dostępne 
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elektronicznie, i bardzo szybko i od ręki i nie tylko dla urzędników miejskich, dla Wydziału 

Geodezji. I tego życzę Panie Pawle, bo widzę że jest Pan Paweł z Wydziału Geodezji i Katastru, 

żeby po realizacji tego projektu też była taka możliwość, żeby każdy z wydziałów mógł, a mam 

taką nadzieję, że tak to będzie wyglądać zaczerpnąć te dane, zobaczyć. Zarząd Dróg Miejskich 

mógł zaczerpnąć i elektronicznie szybko obsługiwać te rzeczy, które dzisiaj są może w mieście 

nie do końca w pewnej części szyfrowane, ale jeszcze wciąż w dużej części analogowe.”  

 

      

Przewodniczący Rady, cytuję: „Myślę, że wypowiedź Pana radnego Wiesława Wanjasa 

miała na celu właśnie to, żeby poprzeć ideę tego, żeby było ciekawe. Podał przykłady tego, 

żeby nie wracać do czegoś co było już czasem słusznie minionym. Generalnie wszyscy 

mówimy w podobny duchu i starajmy się tej wersji trzymać.”  

 

 

Głos zabrał radny Jan MAJDZIŃSKI, cytuję: „Dyskusja wokół omawianego 

przedmiotu nabrała trochę charakter drapieżny i nie wiem czemu, bo intencja przedmówcy Pana 

Kotlarskiego była przejrzysta i zrozumiała. Jeżeli w planie znalazł się taki obiekt, który tutaj 

mamy zaprezentowany w materiałach, to nie cechuje jakiś cech nowości, który by się 

utożsamiał z miastem Koninem, który czymś by mógł zaimponować mieszkańcom tak 

i gościom w mieście Koninie. W związku z tym wiele tu padło już słów moich przedmówców, 

chociażby Pana Witolda Nowaka, z którym się zgadzam i proponuję Panu Prezydentowi, żeby 

może rozpisać konkurs na jakiś obiekt, który byłby poddany pod rozpatrzenie, który by wygrał 

i byłby jakimś przedmiotem atrakcyjnym i wizualnie i praktycznie. Bo akurat ta forma, którą 

mamy przedstawioną, to bardziej wygląda jak jakieś rusztowane niż jakiś atrakcyjny obiekt.”    

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Panie Prezydencie proszę o wypowiedź, bo jak widzę 

radni są bardzo „za”, nawet są gotowi przeznaczyć więcej środków, żeby było oryginalnie. 

Pewnie niekoniecznie w tych wielkościach jakie są w Dubaju, Singapurze czy Hongkongu, 

bo nie o to chodzi, ale żeby było ciekawiej. Panie Prezydencie proszę o wypowiedź.”    

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „A która godzina jest? 

9:41. Odnośnie do zegara to za chwilę Panie Przewodniczący proszę o pozwolenie na to, bym 

wcześniej przedstawił osobę, którą dostrzegł na sali Pan Witold Nowak. Pan radny to jest 

kwestia ostrości wzroku, a chciałbym parę słów ciepłych powiedzieć, jeżeli Pan 

przewodniczący pozwoli. W związku z przejściem na emeryturę Pani Anny Górny geodety 

miejskiego od niedawna powierzyłem obowiązki kierownika wydziału Geodezji i Katastru 

Panu Pawłowi Smogórowi, Panie Pawle niech się Pan pokaże Państwu radnym, wysoki 

szczupły z dużą wiedzą. Wykształcenie: w 1998 roku Pan Paweł Smogór otrzymał tytuł 

magistra inżyniera na akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Geodezji 

Górniczej Inżynierii Środowiska na kierunku geodezja i kartografia. Ponadto posiada 

uprawnienia zawodowe nadane przez głównego geodetę kraju w dziedzinie geodezji i 

kartografii, a także uprawnienie zawodowe rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania 

wartości nieruchomości. Doświadczenie zawodowe: Pan Paweł Smogór pracuje od 1991 roku. 

Był zatrudniony w pracowniach geodezyjnych, w Miejskim Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Katastru na stanowisku zastępcy 

miejskiego geodety. Prowadził także własną działalność gospodarczą. W tej chwili wystąpił 

w naborze na stanowisko urzędnicze. Był zatrudniony w naszym wydziale Geodezji i Katastru 

i w wyniku wewnętrznych decyzji po odejściu Pani Anny Górny z dniem 1 maja powierzyłem 

Panu inżynierowi Pawłowi Smogórowi obowiązki geodety miejskiego. Zapowiada się dobrze. 

A teraz w sprawie zegara. Sądziłem, że nic mnie w życiu nie zadziwi, a jednak. Taka 

emocjonalna dyskusja i na komisjach i na sesji na temat tego zegara świadczy o tym, że miejsce 
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jest newralgiczne, obiekt jest newralgiczny i rzeczywiście trzeba do tego być może podejść 

inaczej. Czym kierowaliśmy się dokonując tego wyboru, że po pierwsze jest to gotowe 

urządzenie, które można zakupić i zamontować, po drugie to nieprawda, że nie kojarzy się 

z Koninem Panie radny. Kojarzy się z Koninem, bowiem wygląda jakby był wykonany 

z aluminium, a Impexmetal ciągle prowadzi swoją działalność na terenie miasta i rozwija swoją 

działalność, inwestuje. Więc skojarzenie może być również i takie. Były propozycje, żeby w 

tym miejscu stanął zegar słoneczny, też takie były, może niesłusznie były przez nas odrzucone. 

Warto jeśli o tym mówimy pamiętać, to urządzenie, ten obiekt który przez wiele dziesiątków 

lat był w tym miejscu zlokalizowany, był właściciel prywatny tego obiektu. I właściwie kiedy 

zmieniły się warunki w przebiegu pasa drogowego, zrezygnował i ten zegar został zabrany. 

Przyjmuję tą dyskusję i dziękuję Państwu za wyrażone opinie, za chwilę powiem co proponuję 

by w tej sprawie uczynić, ale powiem także, że być może gdyby prywatny właściciel go nie 

usunął, to dzisiaj byśmy na ten temat nie rozmawiali. I ten obiekt, który był dość 

problematyczny w swojej funkcjonalności, on by do dzisiaj istniał. Więc powiem, jeśli odnieść 

to co było do tego, co zostało zaproponowane, to niewątpliwie trudno zanegować, tezę i walory 

estetyczne i wszelkie inne są tutaj do niezakwestionowania. Był zgłoszony taki może nie 

wniosek, ale w wypowiedzi Pana radnego Majdzińskiego zawarta była taka propozycja, żeby 

rozpisać konkurs. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado rezygnujemy z tego zegara, 

rozpiszemy konkurs i wtedy po wyłonieniu najlepszego w przekonaniu zespołu, który ten 

konkurs przeprowadzi, najlepszego rozwiązania architektonicznego, funkcjonalnego 

wybierzemy i zaproponujemy Państwu wybudowanie tego zegara. Bądź, być może, jeśli 

komisja będzie miała inne propozycje, to będzie coś zupełnie innego, przecież to nie musi być 

zegar. Przecież teraz wszyscy mamy zegarki, mamy wszyscy komórki i wiemy, która jest 

godzina.”  

 

 

Głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Dziękuję serdecznie Panie 

Prezydencie za odpowiedź, za to, że będzie zrealizowany ten mój pomysł. Natomiast ja się 

specjalnie nie zgadzam z tym że aluminium komukolwiek w tej chwili się kojarzy z Koninem, 

tym bardziej biorąc pod uwagę to, co się z Hutą przez minione lata stało i dziękuję, że będzie 

zorganizowany ten konkurs, bo pewne takie podejście strategiczne do promocji, zresztą którego 

uczył mnie radny Witold Nowak, to jest coś więcej niż wydanie 1 mln zł, który był na 

wizytówki, na gadżety reklamowe. Chciałbym, żeby przy okazji tego konkursu podejść do 

sprawy trochę inaczej niż dotychczas, jak na przykład jest ogłaszany przetarg, że się gdzieś 

pojawia na stronach internetowych miasta i nikt o tym nie wie. Ostatnio np. kilka miesięcy temu 

był taki konkurs na jeden z budynków użyteczności publicznej we Wrześni. I że to było na tyle 

duże wydarzenie w tym świecie architektów, że różne wizualizacje obiegły portale branżowe i 

nawet jeden z tych projektów wygrał taki bardzo prestiżowy konkurs architektoniczny. A więc 

ja chciałbym, żeby to miejsce odróżniało Konin od innych miast, żeby było za kilkadziesiąt lat, 

jak mówił radny Majewski punktem, z którym będzie się miasto jednoznacznie kojarzyło. 

Także zgadzam się również z tym, że dzisiaj bym poprosił Panie Prezydencie o zdjęcie tego z 

porządku obrad, nie wiem czy taka jest kolejność formalna, bo ja uważam, że ten projekt 

powinien być dofinansowany, a za te 190 tys. zł, prawdopodobnie starczy połowa pieniędzy na 

sam projekt, także tych pieniędzy może być mało.” 

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Myślę, że takiej potrzeby nie ma, ale to jest wniosek 

formalny więc na końcu musimy to wyjaśnić, za chwilę o tym będzie, a na razie kontynuujemy 

dyskusję.”      

 

 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Miałem nie zabierać głosu, miałem się 

nie odzywać, ale nie chcę, żeby szanowany przeze mnie radny Pan Michał Kotlarski, którego 
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bardzo lubię, popełniał takie faux pas i błędy jak popełnił teraz w swojej wypowiedzi. Jeżeli 

aluminium się nie kojarzy z Koninem, to komu się kojarzy z czym? Póki sobie przypominam 

Huta Aluminium Konin, która się teraz nazywa Impexmetal S.A. działa i leży w Malińcu, czyli 

na terenie Konina. Po drugie, jak ja pracowałem w Hucie, jak była jeszcze elektroliza, Huta 

produkowała 55 tys. wyrobów walcowanych. Drogi kolego Huta w tej chwili produkuje 85 tys. 

wyrobów walcowanych i jest najbardziej rozwojową firmą w Koninie. Dlatego mówienie, że 

nie kojarzy się Huta Panu z Koninem jest dla mnie osobiście dużym nietaktem. Źle się 

poczułem, dlatego miałem potrzebę zabrania głosu.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Ja się zgadzam z Panem radnym. Oczywiście firma się 

rozwija znakomicie zdobywa, nowe rynki. Coraz to nowe produkty z przetwórstwa co prawda 

aluminium, ale jednak powstają.”  

 

 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Miałem nadzieję, że jeszcze 

wypowiem się w atmosferze sielankowej, w zgodzie, która nas otaczała przed chwilą, ale się 

nie udało. Ale skorzystam już z dobroci radnych, którzy są zgodni w kwestii zegara i z dobroci 

Pana Prezydenta, który przychylił się do naszej prośby, to jeszcze powiem, może podrzucę taki 

pomysł. Gdyby mieszkańcy mieli udział w wyborze tego zegara, w jakimś głosowaniu, albo w 

konsultacjach społecznych to myślę, że oni by się nie obrazili, a by się do niego jeszcze bardziej 

przywiązali i jakąś formą głosowania np. przez aplikację, którą niedawno nasze miasto zyskało, 

moglibyśmy się zastanowić, ja tylko rzucam pomysł, niech to rośnie dalej, niech mądrzejsi ode 

mnie zdecydują.”  

 

 

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

do wypowiedzi Pana radnego Michała Kotlarskiego. Wypowiedź jest wielce niestosowana 

Panie radny. Niedawno Impexmetal Huta Aluminium Konin obchodziła 25 lecie swojego 

istnienia. Impexmetal do niedawna produkował 50 tys. ton wyrobów walcowanych rocznie. 

W wyniku działań inwestycyjnych produkował 80 tys. ton wyrobów walcowanych rocznie. 

W wyniku kolejnych działań inwestycyjnych produkuje 100 tys. ton wyrobów walcowanych. 

I w zamiarach inwestycyjnych tej firmy jest osiągnąć 150 tys. ton wyrobów walcowanych. 

Zatrudnia ta firma blisko 800 ludzi. W wyniku działań i zwiększenia produkcji zwiększy 

zatrudnienie. Więc nie można do tego odnosić się w taki sposób jak Pan to uczynił. Kojarzy 

się. Elektroliza się nie kojarzy i dobrze, żebyś się nie kojarzyła. Ale mam nadzieję, że Pan to 

rozróżnia, elektrolizę od wyrobów walcowanych. Bo jeśli nie, to lepiej, żeby o tym publicznie 

nie mówić i nie obrażać tych ludzi, którzy swoim ogromnym wysiłkiem wypracowują na terenie 

naszego miasta znaczącą produkcję. Przynoszą i możliwość zatrudnienia i dochody do budżetu 

miasta. Bardzo dziękuję.”            

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Podoba mi się wypowiedź Pana radnego Majewskiego, 

który nawołał do pozostania w tej pozytywnej atmosferze, bo w końcu tak zaczęliśmy i tak 

toczyliśmy dyskusję. Wszystkim pomysł się podoba, żeby to miejsce ożyło, było atrakcyjne. 

Tej wersji się trzymajmy. Troszeczkę niebezpiecznie zboczyliśmy co jest godne miasto 

reprezentować. Ale Pan Michał Kotlarski czuje się wywołany do odpowiedzi.” 

 

 

Głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Ja się czuję urażony Panie 

przewodniczący zachowaniem Pana Wanjasa, bo ja mówię o kontekście marketingowym, 

o tym jak nasze miasto jest postrzegane na zewnątrz. I proszę Panie Prezydencie zapytać 

przyjezdnych czy komukolwiek Konin się kojarzy z aluminium. Raczej się kojarzy się 

z elektrownią, kopalnią. A Huta Aluminium, to raczej jest to przemysł, który w ostatnich 20 
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latach się bardzo mocno w Koninie skurczył. Chodzi o pewne pojmowanie strategiczne 

i patrzenie w szerszym kontekście na miasto. A od tego, że w Koninie stanąłby zegar 

z aluminium, to myślę, że nie byłby to zbyt jasny i czytelny sygnał ani dla mieszkańców, ani 

dla przyjezdnych. I na pewno nie byłby to punkt, z powodu tego że jest zbudowany z aluminium 

jak 3/4 tak naprawdę takich konstrukcji, to nie byłoby nic ani odróżniającego, ani 

innowacyjnego.”      

    

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Myślę, że to jest kwestia zapytania pewnych grup 

pokoleniowych komu się kojarzy to. Myślę że pozostańmy w dobrej atmosferze. Myślę, że Pan 

Prezydent taką zbuduje na zakończenie.”  

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Ja mam taką prośbę do 

Pana radnego, bo to co Pan mówi na temat zegarów jest interesujące i proszę niech się Pan na 

tym najlepiej skoncentruje. Natomiast niech Pan nie mówi o Impexmetalu i o aluminium. O to 

bym Pana prosił.”    

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Panie Prezydencie był wniosek formalny Pana radnego, 

żeby zdjąć punkt z porządku obrad. Uważam że jest to bezprzedmiotowe, bo nie ma takiej 

potrzeby, ażeby zrealizować pomysł w konwencji, o której tu mówimy czyli, dać sobie szanse 

na wybór najlepszego rozwiązania. A jeśli Pan radny podtrzymuje wniosek formalny? Nie 

podtrzymuje. Radny wycofał się. Dziękuję.” 

 

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekty uchwał 

oznaczone numerami druków 539 i 540 poddał pod głosowanie. 

 

DRUK Nr  539 

 

Wynikiem głosowania: 19 radnych „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” - Rada Miasta 

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

 

 

Uchwała Nr 500 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

  

DRUK Nr  540 

 

Wynikiem głosowania: 19 radnych „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” - Rada Miasta 

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

na lata 2017-2020. 

 

 

Uchwała Nr 501 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 432 Rady Miasta Konina 

z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przejęcia od właścicieli 

nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych (druk 

nr 541). 

   

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia 

naruszenia interesu prawnego (druk nr 532). 

 
Przewodniczący Rady, cytuję: „Możemy przejść do kolejnego punktu porządku obrad, 

w którym proponuję omówić łącznie dwa projekty uchwał. Jeden dotyczący zmiany Uchwały 

Nr 432 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przejęcia od właścicieli 

nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych druk nr 541 oraz drugi 

dotyczący uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu 

prawnego druk nr 532. Pana przewodniczącego Piotra Korytkowskiego proszę o przedstawienie 

opinii do obu projektów uchwał, potem łączna dyskusja i później każdy z nich oddzielnie 

poddam pod głosowanie.” 

 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Także i na komisji toczyła się dyskusja jednocześnie nad dwoma punktami. To jest nad 

drukiem 541 oraz nad drukiem 532. W trakcie rozpatrywania tego projektu uchwały projekt 

omówił kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Sławomir Matysiak. Również i Pan 

prezes Zbigniew Szymczak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przedstawił 

materiał wyjaśniający w tej sprawie. Zabierali głos również mieszkańcy Konina zainteresowani 

tą sprawą, a mianowicie Pan Marian Fabiszak z Międzylesia, Pani Joanna Walczak z Osady 

oraz Henryk Karczewski z Międzylesia. W dyskusji ożywionej, która trwała bardzo długo, brał 

udział również Pan Prezydent Sebastian Łukaszewski. Po dyskusji i wyjaśnieniach jeśli chodzi 

o druk nr 541 Komisja Infrastruktury 10 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” 

i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

Natomiast jeśli chodzi o druk 532 to Komisja Finansów i Infrastruktury jednogłośnie 

14 głosami „za” zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.”      
 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję i jako wstęp do dyskusji powiem, że 

mieszkańcy właśnie wspomnianej Osady i mieszkańcy Międzylesia byli zaproszeni najpierw 

na Komisje, wczoraj Państwo przybyli i mieli możliwość dyskusji jeszcze w trakcie sesji co 

Państwo widzieli, odbywały się konsultacje z Prezydentem. Myślę, że co prawda późno, ale 

dobrze że jednak mieszkańcy mieli szansę się wypowiedzieć i myślę, że efekt, który tak 

naprawdę był najbardziej oczekiwany, dotyczący przedłużenia wejścia w życie samej uchwały, 

a tym samym dopuszczenia do przetargu na wykonywanie usługi dzisiaj wywóz nieczystości 

zostało osiągnięte. Myślę, że co do samej zasady, tego żeby po prostu uporządkować wywozu 

nieczystości płynnych z szamb myślę, że wszyscy Państwo nie mają wątpliwości. Ja przypomnę 

tylko, że dzisiaj poza systemem znajduje się tak naprawdę 90% ścieków, które niestety 

znakomicie zanieczyszczają środowisko, a co się z nimi dzieje, to możemy się domyślać, to jest 

kwestia nieszczelnych szamb, to jest kwestia wylewania tego do rowów, niestety również na 

łąki i do lasu. Skąd to wiem?? Bo również do mnie mieszkańcy przychodzą donosząc z różnych 

części miasta na sąsiadów niestety, że tak robią. Ja myślę, że generalnie najważniejsze jest to, 

żebyśmy wszyscy zachowali się w tej sprawie uczciwie, a rolą miasta w tej sprawie jest 

dopomóc mieszkańcom tak, żeby nie ponosili niepotrzebnych kosztów. A więc po pierwsze 

wybudować tam gdzie jest to możliwe kanalizację sanitarną o czym Państwo wiecie, mamy już 

informację bezpośrednią z PWiK-u, że taka rzecz się będzie działa niebawem już na Osadzie, 
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na co mieszkańcy wiele lat czekali. Są trudne sytuacje takie jak mamy na Międzylesiu, gdzie 

część mieszkańców nie ma możliwości podłączenia do kanalizacji i tutaj rzeczywiście trzeba 

to bardzo skrupulatnie rozpatrzyć w kwestii przede wszystkim umożliwienia wszystkim 

Państwu niezwłocznie jak to jest możliwe założenia podliczników które spowodują, że woda, 

która jest wodą ogrodową, nie może być rozpatrywana jako ścieki, nie będzie do tych ścieków 

po prostu doliczana. To jest rolą jako miasto, przedsiębiorstwo myślę, że zobowiązało się 

wykonać. Natomiast jeszcze raz Państwu przypomnę, chodzi o zasadę uczciwości. W Polsce 

jest bardzo źle pod tym względem, 90% ścieków z szamb niestety do oczyszczalni nie trafia, 

co się z nimi dzieje, każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Myślę, że Państwo mogą się czuć 

podmiotowo, bo Państwo zostali do tej dyskusji włączeni na czas. Staramy się znaleźć 

rozwiązanie możliwie najlepsze, a zarazem takie, na które pozwala nam też prawo. To proszę 

Państwo taka informacja ogólna tytułem wstępu. Myślę, że wczoraj na komisji Pan Prezes 

Szymczak miał okazję również o tych działaniach inwestycyjnych, które planuje się na tych 

osiedlach w najbliższym czasie podjąć i tak żeby Państwu umożliwić pójście na rękę w tych 

kwestiach, gdzie jest to konieczne, mówię przede wszystkim o podlicznikach na wodę.” 

 

 

Następnie głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Chciałabym prosić by ten czas, 

który jest przed nami, był też czasem pomyślenia o tych wszystkich problemach rzeczywiście, 

które wiążą się z tą uchwała podjętą w listopadzie i bardzo się cieszę, że jest taka decyzja by, 

mam nadzieję że za chwilę przegłosowane, by rzeczywiście przesunąć w czasie wejście w życie 

tej uchwały. Tak jak powiedział Pan Przewodniczący o skądinąd słusznej pewnej idei związanej 

z tym, że 85% ścieków znika nie wiemy gdzie, a powinno zgodnie z prawem trafiać do 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Tu jakby wszyscy chyba wczoraj na komisji 

byliśmy o tym przekonani, że tak powinno być. Natomiast apeluję i mam nadzieję po tych 

rozmowach, które ja odbyłem z Panem Prezydentem i wczoraj po komisji, że ten czas 

wykorzystamy także na to by spróbować i znaleźć takie rozwiązanie, które będzie bardziej 

sprawiedliwe dla tych ludzi, którzy rzeczywiście nie mogą się podłączyć, a chcieliby i mamy 

świadomość, że nie wszędzie da się wybudować, a i tak znakomicie jeśli chodzi o miasto 

wyglądamy, jeśli chodzi o kanalizację sanitarną. Natomiast spróbować znaleźć bardziej 

sprawiedliwe rozwiązanie, sprawiedliwe tzn. w stosunku do tych, którzy mogą się podpiąć, 

a tego nie robią i to chyba od początku jest ta kwestia, która tutaj stawała i w moich 

rozważaniach i w wizytach w Urzędzie Miasta, spotkaniach z mieszkańcami, wielokrotnych 

telefonach. Dlatego cieszę się że przesuwamy ten czas. Mam nadzieję, że nie będzie to tylko 

czas związany z tym, że po prostu w październiku wprowadzimy tę uchwałę w życie, którą 

uchwaliliśmy, ale apeluje, żeby był to czas na znalezienie bardziej sprawiedliwych rozwiązań. 

Dziękuję.”  

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Bardzo dziękuję za podniesienie tej kwestii, która też 

jest bardzo istotna, że bardzo wiele nakładów finansowych ponosi przedsiębiorstwo na to, żeby 

kanalizację budować. Przypominam, że co roku mamy milionowe kwoty na ten cel, co skutkuje 

tym, że w obszarze jej działalności znajduje się ponad 300 mieszkańców gospodarstw 

domowych, które nie korzystają z możliwości podłączenia się, a my mamy przecież program, 

który nawet dofinansowuje te przyłącza. Będziemy o nim mówić wielokrotnie przy okazji 

każdej debaty na sesji o tym mówimy. Myślę, że to jest dobrodziejstwo dla tych, którzy mogą 

się przyłączyć i tak radny Witold Nowak powiedział, żeby pochylić się z troską nad tymi, którzy 

nie mają takich możliwości, bo takich też niewielka grupa jest, ale jest.” 
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Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Też chciałem się włączyć do dyskusji 

i wyrazić swoją opinię w tym temacie. Na wczorajszym posiedzeniu komisji jedynie 

wypowiedź no nie tylko jedynie, bo wypowiedź Pana Prezesa Szymczaka, który pogłębił 

jeszcze temat i zapoznał nas jeszcze z wieloma danymi uzupełniającymi, które można 

powiedzieć wcześniej mieliśmy może mniejsze i jestem przekonany, że decyzję, którą ja 

przynajmniej podjąłem i większość rady podjęła uważam za słuszną i to musi wybrzmieć. Idea 

sprawy uporządkowania ścieków w mieście jest słuszna. Ja wiem i rozumiem osoby, które 

przez ostatnie dwa tygodnie, ich żal i można powiedzieć to rozgoryczenie zaistniało. Być może 

chciałem zwrócić przy okazji uwagę z czego to wyniknęło. Z tego co rozmawiałem z ludźmi, 

być może jakiś mały przepływ informacji, niedostateczny przepływ informacji zaistniał. Ale 

w tej chwili przekaz musi być jeden. Osoby, które mogą się podłączać będą musiały się 

podłączyć i to jest istotne. I Szanowni Państwo, to co powiedział przed chwilą Witold Nowak, 

ten czas do października jest czasem dla osób, które mogą się podłączyć, żeby to uczyniły. Nie 

może być też sygnału takiego, że na znak pewnego niezadowolenia te opłaty będą niższe one 

będą skalkulowane i musi być przekaz, że ten system musi się spinać. Mam nadzieję i nad tym 

się pochylimy na pewno jako Rada, jako Prezydent, firma PWiK, że pochylimy się przede 

wszystkim nad stroną osób, które chciałyby, a nie mogą się podłączyć. I tutaj na pewno w tym 

kierunku te działania będą. Nie możemy w tej chwili być może pewnych deklaracji do końca 

składać, ale myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść i tutaj ten sygnał powinien iść jasny. 

Kto może, musi się podłączać, to jest nieodwracalne i między innymi też trzeba zwrócić uwagę, 

my zadeklarowaliśmy się jako rada, przyjęliśmy uchwały, PWiK poniósł środki dość duże 

i własne, i skorzystaliśmy z dopłat unijnych, ale tam deklaracja była jasna. My musimy spiąć 

cały system gospodarki ściekowej. Jeżeli tego nie dokonamy musimy mieć wszyscy 

świadomość, że środki unijne zostały wykorzystane, mogą podlegać zwrotowi i świadomość 

mieszkańców musi też w tym kierunki iść. Dziękuję bardzo.”  

 

Głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Na wczorajszej komisji Pan Prezes 

w swojej prezentacji mówił też o rozwiązaniach tej sytuacji, bo jest rzeczywiście większość 

mieszkańców, która chciałaby się podłączyć, a nie może tego zrobić ze względu na to choćby, 

że ich domostwa są oddalone na tyle daleko od przyłącza, że albo trzeba by było zamontować 

tam jakąś pompę, albo byłoby to bardzo kosztowne i z punktu widzenia ekonomicznego 

nieopłacalne. I chciałbym zaproponować Panie prezydencie, żeby do tego października powstał 

w Koninie też plan wspierający mieszkańców, którzy chcieliby wybudować przydomowe 

oczyszczalnie ścieków, bo myślę, że jest to jedyne rozwiązanie w sytuacji, w której nie trzeba 

by było karać mieszkańców, karać to jest złe słowo myślę, że ten system po prostu mógłby 

wspierać tych mieszkańców i ten projekt PWiK-u byłby jeszcze bardziej sprawiedliwy 

i uczciwy wobec wszystkich mieszkańców. Dlatego chciałbym Panie prezydencie zaapelować, 

żeby do października to rozważyć i może poszukać na to pieniędzy w miejskiej kasie, a w 

przyszłości być może warto też częściowo skorzystać z pieniędzy, które będą, mam nadzieję 

zaoszczędzone na podatku od nieruchomości tzn. wpłyną do miejskiej kasy z PWiK-u, także 

gdyby to koło zamachowe mogło się kręcić, to byłbym bardzo wdzięczny. Dziękuję.”  

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „O ile mi wiadomo, to Pan Prezydent już nad tym pracuje 

od czasu kiedy konsultacje trwają. Nie jest to łatwy temat, ale prace trwają już nad tym, żeby 

ulżyć tym, którzy nie mogą się podłączyć.” 
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Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja chciałem zapytać w kontekście 

tej uchwały konkretnie co z mieszkańcami Osady? Bo tam ruszy ta inwestycja. Wiem, że 

mieszkańcy obawiają się właśnie tych wzrostów opłat i mieszkańcy są na sali obrad w tym 

momencie i poproszę jakąś konkretną odpowiedź, bo to są mieszkańcy, którzy chcieli 

przyłączyć się od lat. Inwestycja ruszy, ja się tą sprawa zajmowałem i ja osobiście chodziłem 

od domu do domu i zbierałem deklaracje za tym, że mieszkańcy będą się chcieli podłączyć. 

Ludzie to podpisywali, a następnie dowiedzieli się że te opłaty im drastycznie wzrosną, dlatego 

chciałbym w tym temacie się zapytać.”  

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Panie radny była o tym mowa na komisji wczoraj.”  

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja nie mogłem być wczoraj na 

komisji. Mieszkańcy przyszli jeszcze raz i rozmowy tutaj trwały w kuluarach, to może jeszcze 

raz tę sprawę poruszę.”  

 

Przewodniczący Rady cytuję: „Panie Radny tylko nie starajmy się zakończyć tego 

łubudubu, bo brakuje tylko jeszcze kolejnego odcinka „Misia”, bo wszyscy radni się nad tym 

pochylają. Wszyscy nie tylko Pan jeden naprawdę. Starajmy się mówić jako Rada, nie tylko 

jako jeden, jako ja pojedynczy radny, cała rada się pochyla. Panie Prezesie proszę o kilka 

informacji dotyczących realizacji inwestycji na Osadzie, które Pan przedstawił wczoraj i co 

mieszkańcy wczoraj zresztą usłyszeli.” 

 

Głos zabrał Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew 

SZYMCZAK, cytuję: „Wczoraj informowałem o tym, że w ciągu najbliższych dwóch lat, czyli 

w ciągu roku 2017 i 2018 inwestycje liniowe prowadzone przez naszą spółkę opiewać będą na 

kwotę 12 mln złotych, więc jest duży wydatek finansowy, środki własne spółki, plus kredyt 

komercyjny, plus pożyczki, które nadal pozyskujemy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska. Kilka tych inwestycji prezentowałem, przede wszystkim budowa kanalizacji ulicy 

Solnej kwota 550 tys. złotych, tu już jest wybrany wykonawca. Inwestycja będzie zrealizowana 

w tym roku. I to co bardzo interesowało mieszkańców Osady zakończyliśmy postępowanie 

przetargowe. W tej chwili oczekujemy na dostarczenie przez wykonawcę, który zaproponował 

najniższą cenę, dokumentów potwierdzających możliwość podpisania z nim umowy. Jeżeli te 

dokumenty dostarczy, to w czerwcu przekażemy plac budowy. Koszt inwestycji około 5 mln 

złotych, jak Państwo sobie przypominają, myśmy mieli w planach inwestycyjnych 

szacowaliśmy to na kwotę około 7 mln złotych, ale dokonaliśmy ponownego wykonania 

dokumentacji i ograniczyliśmy te koszty również zmniejszając ilość małych przepompowni, bo 

teren jest dość trudny i tam musimy zastosować koło kanalizacji grawitacyjnej kanalizację 

tłoczną. Ścieki z Osady będą przekierowane, to dla Państwa informacji, będzie przecisk 

wykonany pod Trasą Warszawską i zostaną doprowadzone do ulicy Żwirki i Wigury i tam 

zostaną włączone do kanalizacji miasta Konina.  

Jest to realizowane na FIDIC-u czyli na projekcie naszym zdaniem najbardziej 

predestynowanym do realizacji dużych inwestycji. Czas realizacji to jest 450 dni od momentu 

podpisania umowy. Zakończenie tej inwestycji planujemy we wrześniu 2018 roku. 

Jednocześnie z budową kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Osada my spotykaliśmy się i tutaj 

podziękowania dla Panów radnych, którzy się zaangażowali również w to, żeby z 

mieszkańcami się spotykać. Prosiliśmy również mieszkańców o podpisanie oświadczeń w 

związku z realizacją inwestycji, że podłączą się do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. 

No niestety nie od wszystkich otrzymaliśmy te oświadczenia i nie chcieliśmy podpisywać 
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umów przedwstępnych, bo byłoby to zbyt zobowiązujące, ale takie oświadczenie dawałoby 

nam też możliwość skalkulowania racjonalności ekonomicznej realizacji tej inwestycji. Także 

gorąco prosimy, aby Ci z Państwa, którzy takich oświadczeń nie dostarczyli, aby do spółki one 

trafiły. Równocześnie z realizacją inwestycji możliwa będzie budowa przyłączy kanalizacji 

sanitarnej jeszcze raz podziękowania pod adresem Pana Prezydenta i Państwa radnych, że 

znajdujecie co roku środki na wsparcie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej. Właściciele 

nieruchomości mogą swobodnie wybrać sobie podmiot czy wykonawcę, który to przyłącze 

wybuduje. Może to być jeszcze raz powtórzę równocześnie z realizacją inwestycji i wtedy od 

razu zostaną po zakończeniu tej inwestycji podłączeni do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. 

 

 

 Jeżeli mogę jeszcze o inwestycjach tych największych, które są w tej chwili 

przygotowywane przez spółkę do realizacji, to jest budowa kanalizacji sanitarnej 

ul. Staromorzysławskiej i Działkowej kwota ok. 4 mln zł. Jesteśmy na etapie postępowania 

przetargowego. Podobnie również trwa przetarg na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w rejonie ulicy Gajowej, to jest na wschód od ulicy Przemysłowej. Koszt realizacji 

zadania około 3 mln zł, to tyle tytułem uzupełnienia.”  

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję za informację, Państwo radni mieli okazję jak 

sięgnę pamięcią do wieloletniego programu inwestycyjnego, tam jest ogrom tych zadań, które 

PWiK będzie realizował i myślę, że są to dobre informacje dla mieszkańców jeśli dołożymy 

jeszcze do tego to, co Państwo radni już wcześniej ustalili, dofinansowanie przyłączy to myślę 

że pozostaje tylko przyklasnąć i zachęcić wszystkich, którzy mogą się przyłączyć, ażeby to 

uczynili. Dziękuję jeszcze raz Panu Prezesowi za te szczegółowe informacje i kontynuujemy 

dyskusję.” 

 

Głos zabrał radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Ja tylko bardzo króciutko, chciałem 

jeszcze tylko, żeby gdyby się udało przemyśleć taką sprawę w celu złagodzenia tych skutków 

dla tylko i wyłącznie osób, które nie mają możliwości podłączenia się do tej kanalizacji, czy 

przydomowe oczyszczalnie ścieków, gdzieś nie łapałyby się na jakieś dofinansowanie dla osób 

prywatnych i gdyby można było to gdzieś sprawdzić tzn. specjaliści z PWiK-u bądź z naszego 

Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Czy gdzieś są dostępne jakieś dopłaty unijne do tego typu 

oczyszczalni, żeby te osoby poinformować o jakiejś tam ścieżce dostępu do takich programów 

i ewentualnie, żeby ktoś ich z tego urzędu pokierował chociażby instrukcją. Dziękuję.”  

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję i myślę, że uwaga jest słuszna, programy tzw. 

twarde w ramach WRPO dopiero ruszają i są bardzo znaczące środki na ochronę środowiska, 

a to niewątpliwie się wpisuje, więc myślę, że takich działań i konkursów będzie wiele i taka 

informacja będzie potrzebna zwłaszcza jeśli takie osoby nigdy nie korzystały. Bo rzeczywiście 

ażeby sięgnąć po taką dotację, to trzeba dość solidnie się napracować przygotowując wniosek, 

można się podeprzeć firmami, które są profesjonalistami w realizacji, mają jeszcze przetarcie 

z poprzednich edycji i myślę, że i takich nie brakuje, ale ten sygnał jest bardzo dobry więc 

warto na niego wskazać, bo jesteśmy dopiero na starcie konkursu, które na WRPO są 

ogłaszane.” 
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Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Dziękuję Panie przewodniczący, 

temat wywołany tym projektem uchwały był jeszcze raz sposobnością do tego, aby zapoznać 

się z tym, co uchwaliliśmy 30 listopada zeszłego roku. I powiem szczerze tak jak podobnie już 

to wybrzmiało ze strony Pana Marka Cieślaka, ja nie mam wątpliwości i cieszę się bardzo, że 

podjęliśmy jako Rada Miasta właściwą uchwałę związaną z rozwiązaniem kompleksowym 

zagospodarowania tak bym powiedział ścieków na terenie miasta Konina, aby móc przede 

wszystkim żyć w czystości, żeby ogarnąć bym powiedział sytuacją związaną z niewłaściwymi 

zachowaniami tak bym powiedział to bardzo delikatnie, niektórych mieszkańców miasta 

Konina a jest ich przypomnę 341, którzy mając obok w drodze kanalizację ściekową położony 

za grube pieniądze, które wydał PWiK, bądź też miasto, nie podłączają się do tej kanalizacji. 

Jest to 341posesji, które z jakiś powodów tego nie robią.  

Moim zdaniem takie kompleksowe ujęcie w postaci uchwały spowoduje to, że 

będziemy mogli Panie Prezydencie przyjrzeć się tej sytuacji, dlaczego taka sytuacja ma 

miejsce? Bo proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze, pieniądze zostały na tą inwestycję wydane, 

a po drugie nie ma zwrotu z tej inwestycji, bo pieniądze nie wpływają i chciałem powiedzieć 

do wszystkich innych mieszkańców Konina, którzy odprowadzają ścieki z własnej posesji do 

kanalizacji ściekowej, że to Państwo, my płacimy między innymi za te posesje, za te 341 posesji 

na dzień wczorajszy taka jest informacja w związku z tym, że nie jest podłączona, nie są 

podłączone te gospodarstwa. Proszę Państwa takiej sytuacji nie możemy dłużej tolerować 

w mieście, tym bardziej, że kolejne pieniądze znowu wydajemy jako nasz samorząd, przecież 

podłączenie się do tej kanalizacji jest również przychylnością Rady Miasta w tym momencie, 

bo jest możliwość ryczałtowego zapłacenie za podłączenie się do tej kanalizacji, to jest ok 300 

zł niezależnie czy będziemy to ciągnęli jako samorząd to przyłącze przez parę metrów czy 

kilkanaście. Jednakowa dopłata jest do każdego metra bieżącego przyłącza. Proszę zwrócić na 

to uwagę drodzy Państwo jako pieniądze miasto, PWiK wydają, aby z odpowiednią zgodnie ze 

świadomością ekologiczną właściwą tutaj tymi sprawami zarządzać. Myślę, że powinno to 

wybrzmieć drodzy Państwo, że powinniśmy kończyć z szambami na terenie miasta Konina, 

gdzie jest to oczywiście możliwe, a na pewno powinniśmy kończyć z szambami dziurawymi 

i dlatego też dobrze byłoby Panie Prezydencie stworzyć pewien mechanizm, który umożliwi 

nam skontrolowanie istniejących szamb przy tych posesjach, które nie podłączyły się do 

kanalizacji, a mogą to uczynić. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to tak na zakończenie taki 

apel do Pana Prezydenta osiągnie jakiś tam pozytywny skutek. Dziękuję bardzo.”  

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję bardzo Panu przewodniczącemu i wszystkim 

za udział w dyskusji i włączenie się mieszkańców również. W końcu udało się nam co prawda 

późno, ale jednak odbyć pewne rodzaju konsultacje społeczne. Efekt jest taki, jak Państwo 

słyszeli, że przedłużamy wejście w życie uchwały. Będzie konkurencja, będzie przetarg na to. 

Chociaż kamyczek taki dorzucę jeszcze, że gwarantem PWiK-u jest to, że mielibyśmy 

pewność, że wszystko co jest pobrane tak naprawdę z tych szamb dodarłoby do oczyszczalni, 

gdzieś jakoś dzisiaj Szanowni Państwo po drodze ginie, a gdzie to już nie będę się powtarzał, 

bo można się domyśleć gdzie. Ale skoro wymaga tego lepsza cena, to siłą rzeczy, to trzeba dać 

szanse rzeczywiście przetarg w tym zakresie tak, żeby mieszkańcy poczuli o ile to możliwe, że 

płacą mniej.” 

 

Głos zabrał Pan Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Nie będę się 

w sposób szczegółowy odnosił się do wypowiedzi Państwa radnych w dyskusji, bowiem było 

to już dyskutowane na posiedzeniach komisji, ale ogólnie chciałbym powiedzieć i Wysoka 

Rado chciałbym to podkreślić z całą mocą, że od listopada ubiegłego roku do dziś, PWiK 

wykonał gigantyczną pracę, żeby mieć materiały, w oparciu o które możemy podjąć dalsze 

czynności, o których Państwo także mówiliście w tym okresie do dnia 1 października.  
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Mamy dokładne dane dotyczące poszczególnych posesji, poszczególnych zbiorników 

bezodpływowych i niewątpliwie będziemy to wykorzystywać w dalszych czynnościach 

podejmowanych przez służby Urzędu Miasta i te które podlegają Miastu. Ale chciałbym także 

jasno powiedzieć, że ten system, o którym mówimy, który jest dyskutowany, ten model, który 

chcemy wprowadzić, będzie wprowadzony na warunkach jakich chce Rada Miasta, a nie na 

warunkach jakich chciałby PWiK. Dlatego, że PWiK wypełnia służebną rolę wobec miasta, 

realizuje istotne zadania gminy i stąd mówiąc o tym, chciałbym podkreślić, że mamy w tej 

chwili niezbędny czas na to, by to co zostało przez PWiK przygotowane zweryfikować 

metodami, o których Państwo radni mówiliście. To zdiagnozowanie daje nam także możliwość 

i tutaj gałązkę oliwną w kierunku Pana radnego Michała Kotlarskiego, daje nam możliwość to 

zdiagnozowanie byśmy zastanowili się w jaki sposób można, nie łamiąc prawa finansowego, 

które obowiązuje nas przecież, bo nie chciałbym Wysoka Rado by następnego tygodnia po 

podjęciu decyzji o udzieleniu jakiejkolwiek pomocy stawać przed Rzecznikiem Dyscypliny 

Finansów Publicznych, bo jak pokazuje życie, obecnie nikt nie jest w stanie mnie wybronić. Ja 

sam pewnie tylko poprzez decyzje, które nie będą budziły żadnych wątpliwości. A więc o tym 

w jaki sposób i komu powinniśmy tej pomocy udzielić, będziemy mogli zastanowić się w tym 

czasie, o którym mówimy.  

Jest rzeczą bezsporną, że inaczej należy postrzegać tych mieszkańców i te posesje, gdzie 

istnieje możliwość przyłączenia się do istniejących sieci kanalizacji zbiorczej, a tutaj te liczby 

już padały, to jest 341 posesji z tymi, które nie mają takiej możliwości. Więc to będzie dla nas 

zadanie, żeby taką koncepcję w ramach tego modelu wypracować. I chciałbym też Wysoka 

Rado powiedzieć, ten okres od momentu kiedy rozpoczęliśmy pracę nad tym modelem do dziś 

dawał możliwość, że mieszkańcy w różnej formie przekazywali nam swoje zastrzeżenia, swoje 

propozycje także i to było bardzo cenne przy analizowaniu tego rozwiązania. Ale też są sytuacje 

ewidentne, bo nawiązuję do tego o czym mówiła Pan radny Kotlarski o ewentualnej pomocy. 

Wysoka Rado wolałbym, żeby ktoś kto przychodzi do nas i mówi, że on jest niewydolny 

ekonomicznie dopełnił tego co nakazuje mu prawo, ale oczekuje jakiejś pomocy od nas, aniżeli 

takie zachowania, a mieliśmy z tym do czynienia, kiedy przychodzili ludzie lżyli nas i mówili, 

że mają szamba bez dna i dalej będą mieli, i nic im nie zrobimy. Więc chciałbym jasno 

powiedzieć, że takie stany nie będą tolerowane, bowiem rozróżnijmy to i cieszę się, że Państwo 

radni podzielacie ten pogląd, że inną rzeczą jest zastanowić się w jaki sposób można 

mieszkańcowi pomóc, a inną rzeczą jest uchylanie się w sposób ewidentny od dopełnienia tego 

obowiązku już nie będę mówił jakie gromy na nasze głowy spadały.  

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado bardzo dziękuję za wszystkie uwagi, 

wypowiedzi. Ja także chciałbym podkreślić, że przed sesją spotkałem się jeszcze z Państwem 

z Osady i Międzylesia, pewne ustalenie przyjęliśmy, będą one pomocne przy tych pracach, 

o których mówimy. Dziękuję bardzo.”  

 

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekty uchwał 

oznaczone numerami druku 541 i 532 poddał pod głosowanie. 

 

DRUK Nr  541 

 

Wynikiem głosowania: 18 radnych „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” - Rada Miasta 

Konina podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 432 Rady Miasta Konina z dnia 

30 listopada 2016 roku w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku 

pozbywania się nieczystości ciekłych. 

 

Uchwała Nr 502 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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DRUK Nr  532 

 

Wynikiem głosowania: 18 radnych „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” - Rada Miasta 

Konina podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu 

prawnego.   
 

Uchwała Nr 503 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy 

Pociejewo – etap 1 (druk nr 542). 
 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „W następnym punkcie porządku obrad rozpatrzymy 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 1 druk nr 542, który przypominam został 

wprowadzony wczoraj do porządku obrad na wniosek Prezydenta. Tak żeby uniknąć zwłoki 

czasowej nad dokumentem, nad którym już od wielu miesięcy pracujemy, był wielokrotnie 

przez Państwa dyskutowany. Opinie do tego projektu uchwały przedstawi przewodniczący 

Komisji Infrastruktury Piotr Korytkowski.”  

 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Jeśli chodzi o druk nr 542 na wspólnym posiedzeniu komisji, Komisja Infrastruktury po 

dyskusji 6 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwny” i przy 3 „wstrzymujących się” pozytywnie 

zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.” 

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Ja na otwarcie dyskusji przypomnę Państwu, że myśmy 

już wielokrotnie dyskutowali, najpierw przystępując do sporządzenia planu, tu jest pierwsza 

dyskusja, potem jest okres wyłożenia, składania wniosków, uwagi. Państwo na komisji 

otrzymali informacje co zostało przyjęte, co nie zostało przyjęte. I dopiero dokument do nas 

wraca do uchwalenia.”  

 

 

Głos zabrał radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Tak jak Pan Przewodniczący wcześniej 

wspomniał, faktycznie bardzo dużo było dyskusji na ten temat począwszy od 2015 roku, 

dokładnie 14 lutego, skończywszy na dzisiejszym dniu, studium zostało uchwalone, w związku 

z tym mamy kontynuację tego co nastąpiło wcześniej. Prawo i Sprawiedliwość zawsze będzie 

za inwestycjami w Koninie, za takimi, które będą służyły mieszkańcom, miastu, 

przedsiębiorcom, firmom, które są na naszym terenie. I w związku z tym jak najbardziej 

jesteśmy za tym, aby na Pociejewie były inwestycje, kreowane w taki sposób, ażeby służyły 

mieszkańcom Konina. Obserwując działania naszych włodarzy miasta mam pewne wątpliwości 

związane z kreowaniem polityki miejskiej, która powinna mieć jakiś cel. Natomiast 

przystępując do studium uwarunkowań tego terenu zabezpieczyliśmy się przed każdą 

ewentualnością, nie wiedząc kto przyjdzie, co będzie robił po prostu ten inwestor, który 

przyjdzie. Mamy bardzo dużą przestrzeń, do tego, ażeby powstało tam tak naprawdę wszystko. 

Proponuję i bym bardzo zabiegał o to, ażeby kreować te nasze instrumenty miejskie, które 

niewątpliwe Pan Prezydent ma do tego, ażeby tworzyć w tej przestrzeni publicznej architektury 

wyboru tzn. przez architekturę wpływać na to, co się ma dziać w Koninie. W jaki sposób 

możemy wpływać na lokalną przedsiębiorczość, w jaki sposób możemy wpływać na 
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komunikację miejską, w jaki sposób możemy wpływać na to, żeby rosły ścieżki rowerowe, 

żeby mieszkańcy Konina przerzucali się z samochodów na komunikację miejską, na rowery, 

na inne bardziej ekologiczne możliwości podróżowania i przemieszczania się po naszym 

mieście i w tego typu zamierzeniach powinna właśnie być kreowana ta polityka wyboru, ta 

architektura wyboru, czego w tym momencie w naszym mieście nie widzę. I to jest że tak 

powiem uwaga, którą bym prosił, może nie tyle co nie widzę, ale zaczynam dostrzegać. 

Natomiast w ostatnim czasie, tego wcześniej w ogóle nie było robione. Dlatego ja osobiście się 

wstrzymam, nie dlatego, że nie jestem „za”, żeby inwestować za Pociejewem, ale dlatego w 

1UC i UC, tam jest wyraźnie zapisane możliwość budowania powyżej 2 tys. m² na wielkie 

centra handlowe. Za tym oczywiście nie jestem, natomiast jak najbardziej za inwestycjami.”               

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję Panu przewodniczącemu za tę wypowiedź, bo 

ona jest bardzo ważna. Dyskusji na ten temat nigdy dość, bo wszyscy mamy poczucie jednej 

rzeczy na pewno bezdyskusyjnej, to znaczy ten obszar jest dla nas bardzo ważny i wszyscy 

chcemy, żeby znajdowało się tam coś dobrego, co poprawi nam wizerunek miasta i stanie się 

czymś przyciągającym, magnesem komercyjnym. I trzeba do tego podejść bardzo ostrożnie. 

Do tego wszystkiego komplikuje nam sytuację to, że chcemy niewątpliwie zrobić dwie rzeczy, 

tzn. z jednej strony nie chcemy wypuścić z ręki, bardzo słusznie tematu ogrzewania miasta, 

jednego z elementów, czyli wykorzystania złóż geotermalnych, a zarazem wiemy, że tak 

wysoka temperatura poza tym ogrzeje nam częściowo miasto w drugim kroku będzie do 

wykorzystania, tak jak w innych miejscach w Polsce, a więc w celu rekreacjo-balneologicznym. 

Rzeczywiście plan ma służyć temu, abyśmy określili pewne ramy co można a czego nie można. 

W dyskusji już wielokrotnie przewijało się, że celem nie jest to, aby powstał kolejny koniński 

market szpetny, bo to byłoby niewątpliwe porażką. Co powstanie do końca nie wiemy. Wiemy 

tylko tyle, że jest wielu chętnych, którzy się dobijają. I oczywiście kluczem jest to na co ten 

plan pozwoli. Wtedy tak naprawę dany inwestor będzie wiedział, czy to co jest napisane w 

planie i pozwoli na realizację planów, czy też nie. Plan jest taki, że tylko w wymiarze ogólnym 

powinien to określać. Natomiast wszyscy jak tu siedzimy myślę jesteśmy za tym by tam 

zadziało się coś ważnego dla miasta, które da nam szansę na drugi oddech w rozwoju naszego 

miasta, na stworzenie kolejnych miejsc pracy. Na to wszyscy liczymy, bo miejsce scalające 

nową i starą część miasta jest najlepszą do tego miejscówką.”  

 

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „To co ewentualnie za 

chwilę Wysoka Rada uchwali ma bardzo istotne znaczenie także z tego punktu widzenia, 

o którym mówił Pan przewodniczący Karol Skoczylas. Dlatego, że proszę Państwa ta decyzja 

gdzieś podjęta będzie miała tak naprawdę otwierające znaczenie do tego, by w sposób bardzo 

konkretny analizować wszystkie składane oferty dotyczące poszczególnych elementów 

zagospodarowania wyspy Pociejewo. My czekamy na ten dokument niecierpliwie. Pan prezes 

Jarecki aż zaciera kolana, czy paznokcie, bowiem mamy aplikację złożoną na budowę 

elektrowni ciepłowni termalnej na Pociejewie, jest ona tam zlokalizowana i wkrótce będziemy 

musieli już przedłożyć cały komplet dokumentów, żeby z programu rządowego otrzymać na to 

dofinansowanie. I bardzo proszę Wysoka Rado zauważyć, że zaczynamy od elementu, który 

nie jest kontrowersyjny, on jest po prostu w moim przekonaniu oczywisty, rozpoczynamy od 

budowy ciepłowni termalnej. Wszystkie pozostałe elementy, które są zakładane w naszej 

koncepcji, a do takich zaliczam wybudowanie kompleksu basenów balneologicznych, nie 

powinno też jak sądzę budzić jakichkolwiek wątpliwości, bowiem z tych wszystkich sygnałów, 

które do nas docierają wynika, że w przeważającej liczbie mieszkańców czekamy na to 

z niecierpliwością kiedy taka inwestycja na wyspie Pociejewo powstanie. I może budzić pewne 

obawy fakty, że w tym planie 3,4 ha przewidziane są pod zabudowę obiektów 

wielkopowierzchniowych czy wielkogabarytowych. I chciałbym Panie Przewodniczący, 
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Wysoka Rado chciałbym jednoznacznie dziś Państwu oświadczyć, że na tym skrawku tak 

cennej ziemi na Pociejewie nie powstanie żaden market. W naszej koncepcji ta nieruchomość 

w tej części przeznaczona jest na wybudowanie hotelu z kompleksem konferencyjnym. Przy 

ewentualnym powiązaniu inwestora, w taki sposób, że będzie chciał wybudować kompleks 

hotelowy, konferencyjny i jednocześnie wybudować baseny geotermalne, czego wykluczyć nie 

można. A więc te trzy elementy, o których mówię są bezsporne. I Wysoka Rado nie ma takiego 

zagrożenia, tu chciałbym do Państwa radnych z PiS te słowa skierować w szczególności, żeby 

powstało tam coś co byłoby hipermarketem, supermarketem, bo to byłoby barbarzyństwo, 

gdybyśmy tak cenny grunt przeznaczyli pod takie inwestycje i w tym miejscu w centralnym 

położeniu naszego miasta. Natomiast mam nadzieję, że w następnych latach, jeśli do końca tej 

kadencji nie zapadną decyzje w tej sprawie, że również ta koncepcja będzie uszanowana 

i będzie realizowana. Reasumując bardzo bym prosił Wysoką Radę o poparcie tego planu 

zagospodarowania przestrzennego, bo to nam pozwoli na to byśmy tę koncepcję w spójny, 

harmonijny sposób realizować. I jeszcze tylko powiem o tych elementach, których Pan radny 

Skoczylas mówił. One są bardzo ważne, one świadczą o harmonijnym rozwoju, bo to jest 

bardzo ważne. My ten rozwój odnotowujemy, ale ten często jest taki, że poszczególne składowe 

one jak gdyby do siebie nie przystają, albo nie są ze sobą połączone, brakuje tej potrzebnej 

spójności. Bo jeżeli mamy 52 km ścieżek rowerowych w mieście, to mamy, to jest fakt. 

Natomiast te ścieżki często są ze sobą niepołączone i ten projekt, który za chwilę, jestem o tym 

przekonany, będziemy realizować jeśli chodzi o projekt transportowy związany z zakupem dla 

miasta ośmiu autobusów dla MZK, budową 8,5 km ścieżek rowerowych, wiedząc, że budując 

te ścieżki, połączymy wszystkie ścieżki istniejące w naszym mieście. I wreszcie te elementy 

kolejne, o których Pan radny mówił, komunikacja rowerowa, to w tym projekcie mamy również 

11 miejsc przesiadkowych i wypożyczalnię rowerów i 100 rowerów, które będą do dyspozycji 

mieszkańców. To będzie w moim osobistym przekonaniu ogromny postęp, to będzie 

dostrzegalne, będzie można to zaobserwować i w sposób pozytywny odczuć. I oczywiście 

zakup tych autobusów niewątpliwie poprawi naszą komunikację zbiorową w naszym mieście 

w istotny sposób.”  

 

 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Oczywiście na 

ten temat żeśmy rozmawiali dużo. Strony właściwie zarysowały dość dokładnie swój punkt 

widzenia. Nie mam prawa nie wierzyć Panu Prezydentowi w deklaracje, które wypowiedział, 

że się tak wyrażę w ostatnim akapicie swojej wypowiedzi, że jeśli decyzje nie zapadną w tej 

kadencji, to w przyszłości te nasze zamiary zostaną uszanowane. Tak jak powiedziałem, nie 

mam powodów, żeby Panu Prezydentowi nie wierzyć, natomiast dzisiejsza decyzja jest tak 

naprawdę ostateczną decyzją, kiedy radni mogą wypowiedzieć się do sposobu 

zagospodarowania tego terenu. Oczywiście jest tutaj wiele bardzo dobrych rozwiązań. Tak jak 

powiedziałem, budowa ciepłowni jest czymś o czym mówiliśmy od dawna. Jedną i druga ręką 

się pod tym podpisywałem, zresztą wielokrotnie mówiłem, nie czas by teraz ten wątek rozwijać. 

Budowa basenów jak najbardziej „za”. Natomiast rzeczywiście jest ten element, na który 

przewodniczący klubu zwrócił uwagę, to niebezpieczeństwo budowania marketów, czy 

sklepów wielkopowierzchniowych. Pan Prezydent bardzo wyraźnie zadeklarował wolę by 

oczywiście czegoś takiego na tym wyjątkowym skrawku naszego miasta, czegoś takiego nie 

budować. To jest ważna deklaracja. Natomiast pytanie co zrobią następcy. Jesteśmy radnymi 

dzisiaj, przyszłej kadencji niekoniecznie i to jest los, który musimy brać pod uwagę. Dlatego 

tak myślę, że jeśli chcielibyśmy tak naprawdę uchronić ten skrawek ziemi przed 

hipermarketami, to właśnie powinniśmy wykluczyć budowanie na tym terenie właśnie takich 

obiektów.”        

  

      

   Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przystąpiono do głosowania. 
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Wynikiem głosowania: 13 radnych „za”, 0 „przeciw”, 8 „wstrzymujących się” - Rada Miasta 

Konina podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 1. 

 

Uchwała Nr 504 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

  

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez miasto 

Konin (druk nr 536). 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejnym punktem porządku jest podjęcie 

uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez miasto Konin. Projekt uchwały – druk 

nr 536 radni otrzymali. Poprosił o przedstawienie opinii przewodniczącego komisji.  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS 

poinformował, że 24 maja na wspólnym posiedzeniu komisji, projekt uchwały – druk nr 536 

został omówiony przez Dyrektor MOPR p. Anna Kwaśniewska. Po dyskusji 10 głosami „za” 

projekt został zaopiniowany pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przystąpiono do głosowania.  

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

uchwałę w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez miasto Konin. 

 

 

Uchwała Nr 505 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

(druk nr 534). 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejnym punktem porządku jest podjęcie 

uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 534 radni otrzymali. Dalej poprosił o przedstawienie opinii do projektu 

uchwały przewodniczącego Komisji Infrastruktury.  

 

 Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI poinformował, że na 

posiedzeniu komisji w dniu 30 maja, 10 głosami „za” pozytywnie został zaopiniowany projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przystąpiono do głosowania.  

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

uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

 

 

Uchwała Nr 506 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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12.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu 

(druk nr 535). 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejnym punktem porządku jest podjęcie 

uchwały w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu. Projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 535 radni otrzymali. Poprosił o przedstawienie opinii do projektu uchwały 

przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.  

  

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS 

poinformował, że 24 maja na wspólnym posiedzeniu komisji, projekt uchwały – druk nr 535 

został omówiony przez Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego p. Olgierda Szczęsnego. 

Po dyskusji 10 głosami „za” projekt został zaopiniowany pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przystąpiono do głosowania.  

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

uchwałę w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu.  

 

Uchwała Nr 507 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie:  

a) zbycia nieruchomości (druki nr 525, 526, 527, 530), 

b) nabycia nieruchomości (druki nr 528 i 538), 

c) zamiany nieruchomości (druk nr 524). 

 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejnym punktem porządku jest podjęcie 

uchwał w sprawie zbycia nieruchomości – 4 projekty uchwał, nabycia nieruchomości – 

2 projekty uchwał i zamiany nieruchomości – 1 projekt uchwały.   

Projekty uchwał dotyczące: zbycia nieruchomości – druki nr 525, 526, 527, 530, nabycia 

nieruchomości – druki nr 528 i 538 oraz zamiany nieruchomości – druk nr 524 - Państwo Radni 

otrzymali. 

Dalej poprosił Przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury 

o przedstawienie wypracowanych opinii do omawianych projektów uchwał. 

 

 Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI poinformował, że na 

posiedzeniu komisji w dniu 30 maja, projekty uchwał omówił Kierownik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Tadeusz JAKUBEK. Komisja Finansów i Infrastruktury wszystkie projekty 

uchwały zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie 12 głosami „za”. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przystąpiono do głosowania.  

    

DRUK NR 525  

Wynikiem głosowania: 18 radnych „za”, 0 „przeciw” 1 „wstrzymujący się” Rada Miasta 

Konina podjęła uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości - obr. Nowy Dwór. 

 

Uchwała Nr 508 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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DRUK NR 526  

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

uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości - obr. Przydziałki. 

 

Uchwała Nr 509 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

DRUK NR 527  

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

uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości - obr. Przydziałki. 

 

Uchwała Nr 510 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

DRUK NR 530  

Wynikiem głosowania: 18 radnych „za”, 0 „przeciw” 1 „wstrzymujący się” Rada Miasta 

Konina podjęła uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości - obr. Glinka. 

 

Uchwała Nr 511 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

DRUK NR 528  

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

uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości - obr. Starówka. 

 

Uchwała Nr 512 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

DRUK NR 538  

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

uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości - obr. Czarków. 

 

Uchwała Nr 513 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

DRUK NR 524  

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

uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości - obr. Wilków. 

 

Uchwała Nr 514 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

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

z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej 

(druk nr 533). 

 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że w kolejnym punkcie porządku obrad Rada 

dokona zmiany Uchwały Nr 9 Rady Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie 

powołania Komisji Statutowej. 

W związku z rezygnacją radnego Pana Tomasza Andrzeja Nowaka z pełnienia funkcji 

przewodniczącego Komisji Statutowej, zachodzi potrzeba dokonania zmiany i wyboru nowego 

przewodniczącego. Zgodnie z § 49 ust. 1 Statutu Miasta Konina przewodniczących komisji 

wybiera Rada.   

 Skład osobowy Komisji Statutowej się nie zmienia. Należy wybrać nowego 

przewodniczącego. 
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 Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów. 

 

 Tomasz Andrzej Nowak zgłosił Wiesława Steinke na kandydata na funkcję 

przewodniczącego Komisji Statutowej. 

 

 Wiesław Steinke wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne zgłoszenia. Nie było innych zgłoszeń.  

Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą Wiesława Steinke na funkcję 

przewodniczącego Komisji Statutowej. 

 

Wynikiem głosowania: 18 radnych „za”, 0 „przeciw” 1 „wstrzymujący się” - Rada 

Miasta Konina wybrała Wiesława Steinke na przewodniczącego Komisji Statutowej. 

 

Uchwała Nr 515 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

15. Wnioski i zapytania radnych. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 28 czerwca 2017 

roku, będzie to sesja absolutoryjna. 

 

 Przystąpiono do zgłaszania wniosków i zapytań radnych. 
 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Chciałbym zapytać na jakim poziomie procentowym, 

jeśli mógłbym prosić o taką informację, jest ściągalność renty planistycznej w Koninie? To taka 

krótka informacja, bo wiem, że z tym jest problem w Polsce i tak chciałem zapytać jak to 

wygląda u nas. 

Drugi temat nie wiem czy dobrze trafię, bo nie mam do końca takiej pewności, ale 

pytanie kieruję do Zarządu Dróg Miejskich poprzez Pana Prezydenta, chciałbym zapytać, bo 

zwrócili się do mnie z prośbą mieszkańcy bloku przy ul. Karłowicza 7 i to jest wspólnota. Przy 

Karłowicza 7 przy Orliku jest próg zwalniający, który już jest tak wysłużony, że samochody 

nie zwalniają. Nie sprawdzałem przyznam, czy ta droga jest w naszej własności, czy też nie, 

ale zgłaszam temat, jeśli nie jest, to zwrócę się do spółdzielni mieszkaniowej, jeśli taką 

odpowiedź od Pana Prezydenta będę miał. 

I trzecia rzecz wiąże się z tematem, który doskwiera wszystkim mieszkańcom Konina, 

który zauważyłem w tym tygodniu pojawił się też medialnie. Chodzi oczywiście o komary. 

I sprawdzałem jak wygląda to w innych miastach, jakie to są koszty, jak wygląda to w Łodzi, 

w Toruniu, w Szczecinie, jak te odkomarzania są robione. I chciałem zapytać jakie Pan 

Prezydent ma na ten temat przemyślenia i ewentualnie plany.”  

 

    

Radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Na marcowej sesji zgłosiłem taki wniosek, żeby 

w zakładce naszej strony miejskiej znalazła się zakładka pod nazwą „Honorowi obywatele 

Konina”. I ona się znalazła i bardzo dziękuję za to. Jestem bardzo wdzięczny, bo budowanie 

pewnej tożsamości i przywiązanie mieszkańców z miastem uważam za „konik” mojej tej 

kadencji. Bo jeżeli nie trzymają mieszkańców jakieś ekonomiczne korzyści związane 

z miastem, to musimy się starać budować tożsamościowe powiązania, bo trudniej odjechać 

z miasta, które się kocha nie tylko za betonowe wieżowce. I miałem pewną wątpliwość 

w stosunku do honorowych obywateli Konina, której nie potwierdziłem u większego źródła, 

ale miałem takie przeczucie, które się okazało prawdziwe. Prawdopodobnie Rada Konina od 
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100 lat popełnia jedno wielkie faux pas. Nie mamy jednego honorowego obywatela miasta 

Konina, który powinien dostać to obywatelstwo w 1918 roku, czyli Ojca Maksymiliana 

Tarejwo, przynajmniej nie ma go tutaj wypisanego. Myślę, że to jest faux pas, które 

powinniśmy naprawić. A 100 lat odzyskania niepodległości jest dobrą okazją, żeby upamiętnić 

bohaterów Powstania Styczniowego, którzy walczyli o Polską niepodległość, a przecież Ojciec 

Maksymilian Tarejwo ginął ze słowami na ustach, że robi to za wolną Polskę, więc myślę, że 

możemy być tą Radą Miasta, która naprawi błędy poprzedników i będzie to piękne oddanie 

czci, pamięci tym, którzy o wolną Polskę walczyli. I chyba jesteśmy do tego moralnie 

zobowiązani. I to nam przypadł ten zaszczyt być Radą Miasta na 100-u lecie odzyskania 

Niepodległości. Daję to Państwu do namysłu, chociaż uważam, że będziemy zgodni w tym 

względzie, że zasługuje Ojciec Maksymilian Tarejwo na upamiętnienie.”  

 

 

Radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Dwie sprawy troszeczkę inne co tutaj kolega radny 

Majewski poruszył. Panie Prezydencie chciałem się dowiedzieć, kiedy rozpoczną się remonty 

dróg po zimie w naszym mieście, z uwagi na to, że nie widzę po prostu maszyn czy ewentualnie 

ekip drogowych, które wykonywałaby te naprawy, a praktycznie mamy już 1 czerwca. Ten 

temat był już poruszany miesiąc albo dwa miesiące temu. 

A druga rzecz Panie Prezydencie, może tutaj też do Pana dyrektora Grzegorza Pająka. 

Zwrócili się do mnie mieszkańcy z zabudowy wielorodzinnej przy ulicy Przemysłowej na 

wysokości Młodzieżowego Domu Kultury, dotyczy to też Młodzieżowego Domu Kultury, 

dzieci i młodzieży, które tam dochodzą i ewentualnie dojeżdżają samochodami osobowymi. 

Czy jest możliwość techniczna wykonania przystanku autobusowego, zarówno po jednej, jak i 

po drugiej stronie ulicy Przemysłowej? Mam na myśli jak jadą od ulicy Paderewskiego w stronę 

centrum za Strażą Pożarną, jest tam duży zielony teren, aby zrobić taką wysepkę, jak również 

po drugiej strony Kościoła Najświętszej Marii Panny. Tego przystanku nie ma od wielu lat i 

wielu mieszkańców, szczególnie starszych o ten przystanek prosi, dlatego, że muszą długi 

odcinek drogi przejść do najbliższego przystanku na wysokości ulicy Przemysłowej, byłego 

Hortexu.”  

 

 

Radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Panie Prezydencie. Tutaj Przewodniczący 

Rady mówił o Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcym, że to marka naszego miasta i ja się 

zgadzam. Tyle tylko, że mam takie pytanie, czy Miasto robi wystarczająco dużo, aby tę markę 

podtrzymywać i reklamować. Mam wątpliwości, jeżeli spojrzę chociażby na stronę miasta 

Konina. Patrząc tak na gorąco chciałbym się dowiedzieć, jestem spoza Konina, taki festiwal 

jest i chciałbym się dowiedzieć, kiedy jest festiwal w mieście Koninie. Więc co robię? Wchodzę 

na stronę miasta Konina, bo ja nie wiem, kto jest głównym organizatorem tego festiwalu. Wiem, 

że on się odbywa w Koninie i patrząc na stronę miasta Konina, to ja mam tylko informację o 

festiwalach, które już były. Natomiast nie mam informacji o tym, że 10 czerwca o godz. 18.15 

chyba w tym roku będzie finał tego festiwalu. W kalendarzu imprez nie ma tej informacji. W 

imprezach, w wydarzeniach kulturalnych nie ma. Natomiast jest feta, której od lat już nie ma. 

W informacjach dotyczących tego co w Koninie może się wydarzyć mamy tylko informacje i 

to też jest ciekawa sytuacja, pochodząca z Centrum Kultury i Sztuki, tak jakby CKiS było 

jednostka organizacyjną miasta Konina. Bardzo dobrze, że te informacje są i CKiS korzysta z 

tego. Natomiast jestem totalnie zdziwiony, dlaczego nie mamy naszych miejskich imprez tam 

usytuowanych? To jest dla mnie zadziwiająca w tym momencie rzecz. To na gorąco chciałem 

w tej chwili zobaczyć, właśnie w chwili rozdawania tych zaproszeń na festiwal dla radnych. 

Prosiłbym o wytłumaczenie i wskazanie osób, dlaczego takich informacji nie ma. Bo przecież 

strona konińska miasta powinna żyć, a nie tylko pokazywać to, co się wydarzyło, bo ja mam 

wrażenie, że ta strona konińska jest stroną, która pokazuje nam to, co się już odbyło, że 

pokazuje się zdjęcia z imprez, to bardzo dobrze, bo historycznie trzeba to udokumentować. 

Natomiast myślmy też o tym co się wydarzy. Informujmy mieszkańców i nie tylko 
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mieszkańców o tym, i to nie tylko mówię o imprezach kulturalnych, ale w ogóle o tym co 

istotnego w mieście Koninie się wydarzy. Mam wrażenie, że tutaj jest sporo do zrobienia Panie 

Prezydencie.”  

 

 

Radny Jan MAJDZIŃSKI, cytuję: „Rozpocznę trochę nietypowo ten punkt. Chciałbym 

w imieniu mieszkańców osiedla Glinki złożyć serdeczne podziękowania za wykonanie 

schodów, które były ujęte w budżecie miasta Konina. Mieszkańcy są bardzo zadowolenie z tej 

inwestycji. Jest to pięknie wykonane zadanie. Również i Pan dyrektor Grzegorz Pająk zadbał 

o to żeby u podnóża wykonać pobocze, żeby można było do przejścia dla pieszych dojść do 

ulicy Miłej i do schodów. Chciałbym w imieniu mieszkańców, myślę, że i tak samo Pani radnej 

Kurzawy Anny i swoim, złożyć serdeczne podziękowanie, bo to jest bardzo dobra robota.  

Natomiast, żeby było jeszcze lepiej, mieszkańcy ulicy Nadwarciańskiej i Miłej nadali 

nam nowe zadanie. W związku z tym, że jest tam taka ścieżka spacerowa proszą, żeby Miasto 

zadbało, żeby powycinać tam takie dzikie knieje, a również i żeby zająć się wycinką 

wrastających akacji w linie energetyczne. Przyglądałem się jak to rzeczywiście tam wygląda i 

wymaga to jakiś natychmiastowych działań ze strony miasta. Również prosili mieszkańcy, 

skoro tam jest taka ścieżka spacerowa, żeby przynajmniej ze dwa, trzy kosze na śmieci były 

ustawione, z tego względu, że później różnego rodzaju śmieci lądują na poboczu tej ścieżki.  

Drugi temat, który chciałem poruszyć Panie Prezydencie, na osiedlu Laskówiec zostały 

wytyczone dwie nowe ulicy, ulica Fabiana Frankiewicza i Mariana Danysza. Dobrze, że się to 

dzieje, bardzo dobrze, że to usprawni, wypełni połączenie zabudowy wschodniej. Natomiast 

nie wiem kto i w jaki sposób w wyniku działań prawdopodobnie dewelopera zarzucił, zrównał 

z ziemią i takimi odpadami gruzu zarzucony jest rów melioracyjny. Radni z dawniejszych lat 

powinni jeszcze przypominać sobie z jakim trudem te tereny były doprowadzone do porządku, 

ze względu na to, że tam rów melioracyjny był całkowicie zlikwidowany. Po kilkukrotnym 

podejściu do tego został uporządkowany. Jest tam taka niecka i w tej chwili tych wód specjalnie 

dużo się nie sączy, natomiast niedobrze jest, że ten rów jest całkowicie zasypany na szerokości 

tej ulicy Danysza. Jeżeli ktoś tam zrównał, to powinna być włożona jakaś rura przepustowa, bo 

mamy teraz sezon leni i wiemy, że czasem zdarzają się nawalne opady deszczu i nie 

chcielibyśmy, żeby powodowało to spiętrzenie wody i zalewanie posesji. Myślę, że ktoś 

z kierownictwa z miasta zajmie się tą sprawą i dojdzie, czyje to było działanie.  

Ja bym może jeszcze zapytał o jedną jeszcze sprawę. Może to wszystkich nie interesuje, 

ale chyba w zeszłym roku była tutaj omawiana sprawa remontu promu na styku granic gminy 

Kramsk, Krzymów i Konin. W wyniku dość żmudnych negocjacji doszło do porozumienia, 

prom jest już w tej chwili wyremontowany. Natomiast doszły do mnie takie informacji od 

mieszkańców, że droga dojazdowa do tego promu należy do miasta. Chciałbym tutaj uzyskać 

odpowiedź, czy ten temat też został w wyniku rozmów uzgodniony. Do czyich kompetencji 

będzie należała też sprawa utrzymania należytego dojazdu do promu, pomimo że to jest 

dosłownie na granicy styku tych trzech gmin?”  

 

 

Radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania 

komunizmu i innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej, zwracam się serdecznie z prośbą do Pana Prezydenta, bo mamy 

w Koninie ul. gen. Berlinga i myślę, że to jest ostatnia taka nazwa, która wymagałaby zmiany. 

I zwracam się w tej sprawie o podejście do sprawy trochę inaczej, o rozpisanie konsultacji 

społecznych, w których to mieszkańcy mogliby, oczywiście spośród wskazanych przez czy 

Pana Prezydenta czy Urząd nazw wybrać tę, która by ich satysfakcjonowała. Ja przypomnę 

tylko, że ta ustawa nie wymaga zmiany dokumentów, także jakby nie nakłada na mieszkańców 

żadnych dodatkowych kosztów i miasto ma obowiązek do końca września tę uchwałę podjąć. 

Także zwracam się z serdeczną prośbą, jeśli będzie taka potrzeba mogę złożyć to jako wniosek 
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radnego do Rady Miasta. Natomiast do Miasta zwracam się z próbą o przeprowadzenia 

konsultacji społecznych. 

Druga sprawa, również gorąco chcę przyłączyć się do tego, co mówił radny Witold 

Nowak. Nawet ostatnio w żartach padają takie sformułowania, że gdyby wybory odbywały się 

latem, to z pewnością wygrałby ten Prezydent, który poradziłby sobie z problemem komarów. 

Także jest to problem niecierpiący zwłoki. Panie Prezydencie proszę o zaangażowanie się w tej 

sprawie. 

 Chciałbym poprosić o informację o tym, jaka firma wykonywała, właściwie sadziła 

drzewka przy jeziorku Zatorze i ewentualnie o korektę, bo są tam posadzone drzewka niektóre, 

zresztą prześlę te zdjęcia do Rady Miasta, w zupełnie kuriozalnych miejscach np. pod innym 

drzewem. To efekt będzie taki, że jak te drzewka wyrosną, to drzewo wrośnie się w drzewo. 

I one są w niektórych miejscach zdecydowanie za blisko siebie posadzone. Prosiłbym 

ewentualnie o poprawę tego.”    

 

 

Radna Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Panie Prezydencie nawiązując do 

tej wypowiedzi ostatniego zdania, mam pytanie, czy u Pana Prezydenta jerzyki się sprawdzają? 

Bo w związku z tym pomysł, aby budki jerzyków bardziej rozpropagować będzie celowy. 

Po pierwsze mam podziękowanie dla Zarządu Dróg Miejskich za bardzo sprawną w tym 

roku akcję wykaszania poboczy, dziękujemy za ul. Sulańską. To jest nasza wizytówka. Z całego 

województwa przyjeżdżają do nas samochody i dobrze, że ta ulica wygląda porządnie.  

Przy okazji prośba o naprawianie uszczerbków w ulicy Malinieckiej. 

Druga sprawa dotyczy, to jest prośba do Wydziału Architektury o wyjaśnienie czy 

można w warunkach zabudowy wydanych dla nowych budowli mieszkalnych, dla 

deweloperów, zawrzeć wymagania dotyczące estetycznej zabudowy miejsc zbiórki odpadów. 

W tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że spółdzielnie mieszkaniowe mają miejsce 

zbiórki, wspólnoty mieszkańców radzą sobie w taki sposób, że zamawiają kontenery i 

najczęściej między ulicą i budynkiem te kontenery przesypują, się bądź nie stanowią jakiejś 

efektownej wizytówki. W związku z tym mam pytanie, czy możemy na przyszłych inwestorów, 

przyszłych budowniczych nałożyć takie wymaganie, aby w swoim projekcie przewidzieli 

również miejsce na estetyczne zbieranie odpadów, czyli jakaś zabudowa ogródkowa, bądź 

jakąkolwiek inną, można zobaczyć jak to jest w innych miastach, żebyśmy nie powtarzali 

błędów, które już do tej pory nam się zdarzyły.”  

 

 

Radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „(zdjęcia) Ja mam takie pytanie czy miasto jest 

dobrze oznakowane znakami o jakim ciężarze mogą wjechać samochody do centrum miasta? 

Ponieważ coraz częściej widzę tiry, które jeżdżą po naszych uliczkach. Mam tu jedno ze zdjęć, 

na którym widać samochód, który wjechał od ulicy Grunwaldzkiej przez ul. Staszica i wjeżdżał 

do Lidla. Taki samochód przyjeżdża raz w tygodniu, bo to są samochody zaopatrzeniowe. 

Takich samochodów wjeżdża dużo więcej. Mam jeszcze jedno zdjęcie akurat w innym aparacie, 

gdzie taki sam tir w tym samym miejscu wjechał, pomylił drogę, zaczął cofać, wjechał na 

przystanek, o mało co by rozjechał ludzi. Inny przypadek widziałem na ulicy Żwirki i Wigury. 

Jest tego dosyć dużo. Chciałbym się dowiedzieć jak to jest uregulowane w naszym mieście.”   

 

 

Radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Ja chciałem wyrazić swoje podziękowanie do Pana 

Prezydenta i decyzję, która została podjęta przez niego w sprawie uporządkowania terenów 

inwestycyjnych na Janowie. Na pewno wpłynie to na znaczącą zmianę estetyki osiedla, bo 

mieszkańcy dość długo czekali na to. Oczekujemy już realizacji tej decyzji i mam nadzieję, że 

wpłynie ona na to, że w tamtym miejscu, że zamiast tego gruzowiska powstanie jakiś zakład 

i w to miejsce ściągniemy inwestorów do Konina.”  
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Radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja mam dzisiaj tylko dwa pytania. 

Chciałbym się zapytać, ponieważ w styczniu, o ile pamiętam poprzedniego roku 

zaproponowałem, aby w 2018 podczas obchodów Święta Niepodległości przeprowadzić 

w Koninie taką rekonstrukcję zdarzeń, które miały miejsce w 1918 roku na rynku i chciałbym 

się zapytać, czy coś w tej sprawie się wydarza, czy wpływają też może jakieś inne propozycje? 

Drugie pytanie, mieszkańcy Starówki zgłaszają, że niektórzy nowi inwestorzy, nowi 

mieszkańcy, którzy budują swoje posesje, stosują takie 2 metrowe kamienne płoty. Czy to jest 

zgodne z naszym planem zagospodarowania przestrzennego, bo z tego co wiem to nie, ale 

osoby budują takie płoty. Pytanie, czy ktoś kontroluje to, jak są te nowe posesje ogradzane.”  

 

 

Radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „(zdjęcia) To jest mur, na którym jest pękniecie. 

Pęknięcie jest na wylot. To jest ulica Gaj. Na ostatniej sesji prosiłem o interwencję jeśli chodzi 

o drogę, bo jest bardzo dziurawa i ciężko po niej przejechać. Tu mamy mieszkańca ulicy, przy 

którym bezpośrednio została zamontowana budowa, czy tutaj płot betonowy, tam jest 

przepompowania wody i ten mieszkaniec uważa, że to pęknięcie jest w wyniku za bliskiego 

postawienia tego płotu. To jest w odległości około 1 metra, pęknięcie jest dosyć duże i widać, 

że cały czas się powiększa. Prosiłbym o jakąś reakcję kogoś wykwalifikowanego, który to 

oceni. Adres podam Panu Prezydentowi, bo teraz nie pamiętam. To jest bezpośrednio przy 

płocie tej przepompowni, więc bardzo łatwo będzie znaleźć tego lokatora. 

 Jest to plac zabaw w „parku ojca” pomiędzy halą sportową, a stadionem. Są tam ubytki 

bardzo niebezpieczne. Dzieci mogą zjeżdżać i się pokaleczyć. Prosiłbym o jakąś interwencję 

w tej sprawie. 

 Mam pytanie jeśli chodzi o most Bernardynka. Czy już kosztorys mamy tego mostu. 

I czy to prawda, że ten tonaż tego mostu jest na 40 ton? Bo wiem, że inne mosty, które graniczą 

niedaleko z tym mostem mają tonaż 16 ton i czy to nie jest zbędny ten tonaż, powodujący 

zwiększenie kosztów budowy tego mostu. Rozmawiałem z przedsiębiorcą, który wykonuje 

tego typu prace i poinformował mnie, że ten most można by było wyremontować i byłoby dużo 

taniej. Czy faktycznie można byłoby wyremontować, czy jest konieczność budowy nowego 

mostu?”    

 

 

16.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

 

Głos zabrał Józef NOWICKI Prezydent Miasta Konina, cytuję: „Na wszystkie 

szczegółowe pytania odpowiemy na piśmie.  

Renta planistyczna, co pytał Pan radny Witold Nowak, ulice Karłowicza odniesiemy się 

do tego w formie pisemnej.  

Mieliśmy w ostatnim czasie, o czym wielu z Państwa mówiło, bardzo trudną sytuację 

dotyczącą plagi komarów, bo chyba tak należy to sformułować. I powiem tak, że z mojej 

wiedzy wynika, że gryzą i krew piją komarzyce, komary tego nie robią. Więc mówiąc, 

że chcemy walczyć z komarami, nie wiem czy nie obrażamy komarów, powinniśmy mówić 

o komarzycach. To po pierwsze, po drugie oczywiście taka plaga tych owadów, ona zawsze 

może wystąpić, bowiem wiele czynników pogodowych o tym decyduje i oczywiście te komary 

i komarzyce one są przecież bardzo istotną pożywką dla wielu ptaków, gadów, płazów, które 

chętnie komary spożywają. I po trzecie nie wiem czy Państwo pamiętacie, czy Wysoka Rada 

pamięta kiedy wielki pasjonat ptaków jerzyków, Pan Dlouchy, którego pozdrawiam, prowadził 

zakrojoną na szeroką skalę kampanię na rzecz ocalenia lęgowisk dla jerzyków. Przypomnę, że 

najchętniej jerzyki zasiedlały otwory, które były na naszych blokach mieszkalnych. Niestety w 

wyniku prowadzonych prac termomodernizacyjnych większość tych otworów, a być możne 

nawet i wszystkie, mimo kierowanych apeli one zostały pozaklejane. A więc tym sposobem 
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jerzyki w swoim do tej pory naturalnym środowisku, między blokami na naszych dzielnicach, 

osiedlach przebywały, bardzo skutecznie rozprawiały się z komarami. A, że to jest ptak, który 

dziennie przelatuje 1000 km i więcej, który także potrafi w czasie lotu zdrzemnąć się, bo 

niechętnie siada gdzieś tam, bowiem jego nogi są takie, że nie pozwalają mu na to. A na 

potwierdzenie słuszności tej tezy powiem, że na mojej posesji stworzyłem warunki, wprawdzie 

jest osiem budek lęgowych, zamieszkały cztery rodziny jerzyków i nie mam na swoim ogrodzie 

ani jednego komara. To by potwierdzało słuszność tej tezy, że jerzyki są naturalnym, 

najskuteczniejszym sprzymierzeńcem, jeżeli chodzi o walkę z komarami. Były nawoływania, 

apele ze strony mieszkańców w różnej formie artykułowane, żeby niezwłocznie rozpocząć 

wypryskiwanie tych miejsc, gdzie są komary. No i Wysoka Rado rozważaliśmy, matka natura 

nam pomogła, spadł deszcz, na razie będzie trochę spokoju, ale ten temat najprawdopodobniej 

powróci, więc możemy powiedzieć tak, że nie byłoby większego zmartwienia, żeby z budżetu 

Miasta wyasygnować pieniądze i na wszystkich osiedlach, w tych newralgicznych miejscach 

komary usunąć, ale nie jesteśmy w stanie wypryskać całego miasta, bo to nie wiem czy byłoby 

potrzebne. Pan radny Skoczylas w sposób profesjonalny o tym powie, bo to co ja mówię jest 

trochę dyletanckie w tej sprawie. Jeżeli chodzi park miejski, o inne miejsca zadrzewione, 

prawdopodobnie byłby sens, żeby to zrobić, gdyby ta plaga utrzymywała się przez dłuższy 

okres. Ale podkreślam też co jest niebagatelne, że na ten temat oprysków, czy innych form 

walki z tymi owadami i także innymi istnieje dużo kontrowersji i tak jak część mieszkańców 

nawołuje o to, żeby to robić, tak druga część mówi, że absolutnie, żebyśmy się nie ważyli, 

bowiem to co będzie używane do oprysku będzie szkodliwe dla dzieci, czy też dla osób 

dorosłych, ale i dla innych zwierząt, które żyją w pobliżu naszych domostw. A więc sprawa 

jest dosyć złożona i ja mam nadzieję, że Pan radny Skoczylas się na ten temat wypowie i mogę 

powiedzieć, tak Wysoka Rado, gdyby ta plaga się rozszerzyła i była tak bardzo dokuczliwa, to 

w tych miejscach gdzie odbywają się różne, dedykowane głównie dzieciom imprezy, w tych 

miejscach gdzie przebywamy, na placach zabawach, przy urządzeniach fitnessu 

napowietrznego, podjęlibyśmy taką akcję, ale wysłuchamy wszystkich opinii.  

Odnośnie do obywateli, którzy maja honorowe obywatelstwo naszego miasta. Ja 

przyjmuję propozycję Pana radnego Krystiana Majewskiego z jednym zastrzeżeniem, bowiem 

nie mam takiej wiedzy, czy można honorowe obywatelstwo nadać pośmiertnie. Jeżeli taka 

możliwość istniej, to tylko może nawet zachęciłbym Pana radnego, żeby z takim wnioskiem 

wystąpić.  

Remonty dróg będzie mówił Pan dyrektor Pająk, o przystankach autobusowych pewnie 

wypowiemy się na ten temat po szczegółowej analizie.  

Panie przewodniczący Korytkowski, przyjmuję z pokorą to co Pan mówił o braku 

promocji na naszych stronach, także festiwalu dziecięcego. Zajmę się „obróbką cieplną” osób, 

które za to odpowiadają i niewątpliwej ten stan się zmieni. Bo także CIM tam mamy bardzo 

wiele informacji o imprezach kulturalnych w naszym mieście, jest zapowiadany kalendarz 

imprez, charakter imprez również przedstawiony. A więc być może gdzieś tutaj nastąpiło 

zapętlenie informacji, bowiem potrzebna jest współpraca między naszym KDK-iem a miastem. 

I być może burzowa aura spowodowała niemożliwość tego kontaktu.  

Pan radny Majdziński, odpowiemy na wcześniej powiedziane problemy dotyczące 

ul. Miłej, Nadwarciańskiej, krzewów i rowu melioracyjnego. 

Natomiast Wysoka Rado co do promu. Chciałbym tutaj wyjaśnić, że prom do czasu 

dopóki wystąpiło wyłączenie jego z eksploatacji ze względu na jego stan techniczny, był 

w użytkowaniu bezpośrednim gminy Krzymów i pływał w tym miejscu, w którym on obecnie 

się znajduje. Po zakwestionowaniu jego stanu technicznego nastąpiły okoliczności, gdzie 

mieszkańcy korzystający lub też nie z tego promu, starali się uwikłać w tę sprawę wszystkich 

decydentów, w tym Prezydenta Miasta. Faktem jest, że prom zajmuje powierzchnię naszego 

miasta, ale to także oznaczałoby, że jeśli służy i jest eksploatowany przez inną gminę, to 

naszemu miastu należałby się podatek od tego, a więc zabezumowne korzystanie z naszej 

powierzchni. Oczywiście mówię tutaj o sytuacji absolutnie nie do zastosowania, bo takiego 
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zamiaru nikt rozsądny nie miałby. Ale po tym kiedy marszałek naszego Sejmiki Województwa 

Wielkopolskiego, podczas pobytu tam na miejscu podjął decyzję, że Urząd Marszałkowski 

wyasygnuje pieniądze i to niebagatelne, bo to około 180 tys. zł na remont tego promu, to udało 

się jeszcze, że to zlecenie zostało przekazane naszej firmie PKS i firma ten remont wykonała 

i prom jest gotowy do eksploatacji. Ale nie był i nie będzie rozwiązany problem dojścia czy 

dojazdu do tego promu, bowiem status tych nieruchomości, które tam są, jest następujący, że 

w części tej gruntowej drogi, która prowadzi od naszej strony do promu, są to nieruchomości 

miasta, a w części są to nieruchomości prywatne. Do tej pory uświęcone to było jakąś tradycją, 

że bez żadnych problemów i z jednej strony tego promu i z drugiej strony mimo, że w planach 

nie były wyznaczone drogi o charakterze publicznym, czy innym, z tego dojazdu bez przeszkód 

korzystano i można przypuszczać, że będzie się to odbywać dalej na takich samych zasadach. 

Natomiast Wysoka Rado pozostaje otwarta kwestia, która dotyczy kosztów związanych 

z eksploatacją tego promu i ja złożyłem taką deklarację, że jeżeli będzie taka wola, będzie 

podpisane porozumienie międzygminne, to wtedy nie wykluczymy, że jakąś kwotę pieniędzy 

wyasygnujemy na to, żeby pokryć koszty eksploatowania tego urządzenia, tego promu. W tej 

chwili są czynione próby, czy też wyrażane opinie, poglądy, że najlepiej żeby się Miasto tym 

zajęło. Oświadczam Wysoka Rado, że nigdy się na to nie zgodzę. Możemy partycypować 

w kosztach eksploatacji, czy obsługi tego promu, ale nigdy miasto nie weźmie na siebie takiego 

obowiązku by ten prom utrzymywać, eksploatować i za to odpowiadać, tym bardziej, że my 

mamy na Chorzniu prom, który też został siłami budżetu Miasta wyremontowany i Wydział 

Zarządzania Kryzysowego robi wszystko, żeby ten prom służył mieszkańcom Chorznia 

w zależności od potrzeb. Jest osoba, która ma uprawnienia, która obsługuje ten prom, są 

strażacy wyszkoleni, w razie czego również będą mogli go obsłużyć. Dlatego mówiłem 

o konieczności ewentualnego porozumienia, nawet jeśli chodzi o jakieś partycypowanie nasze 

w kosztach jego eksploatacji. A więc na dziś tak wygląda ta sytuacja. Tak, my jesteśmy otwarci 

do rozmowy na ten temat, myślę, że prom został już zwodowany, wcześniej przeszkadzał 

wysoki poziom wody. I wkrótce to zostanie wyjaśnione.  

Chciałbym od razu jeżeli o tym mówimy, poruszyć drugi temat, o którym mówił Pan 

przewodniczący Skoczylas, dotyczy to mostu Bernardynka. Jak Państwo pamiętacie, Wysoka 

Rado informowałem o tym, że wystąpiliśmy do sąsiedniej gminy Ślesin z propozycją żeby 

podpisać porozumienie i z wnioskiem, żeby gmina partycypowała w kosztach modernizacji, 

remontu, odbudowy tego mostu. Ta wola została wyrażona podczas pobytu w magistracie Pana 

burmistrza Ślesina. Po czym przekazaliśmy naszą propozycję umowy, która mogłaby wiązać 

gminę i miasto. Do sesji wcześniejszej ta propozycja nie została przedstawiona i Wysokiej 

Radzie tego nie przedstawiliśmy. Na razie jesteśmy w in pasie, bowiem gmina nie podtrzymała 

wcześniejszej deklaracji, że w 2 lata po 500 tys. zł będzie w takiej wysokości partycypować w 

remoncie tego obiektu. Natomiast proponuje rozwiązania, które nam nie odpowiadają i 

będziemy próbować dojść do porozumienia. Jeśli nie, to to porozumienie będzie mogło być 

podstawą do umowy na wykonanie tego remontu.  

Chciałbym poinformować Pana radnego, że dokumentacja projektowa wykonania prac 

nad tym obiekcie jest już dawno. Za chwilę chyba wyjdzie nam pozwolenia na budowę, ale nie 

wyjdzie, bowiem myśmy wykonali już roboty, założony jest dziennik budowy. Jak zapewne 

Państwo pamiętacie ta część, jak mówmy o niej „kolejowa”, z tego obiektu została siłami 

budżetu Miasta wyremontowana i dzisiaj samochody osobowe mogą się po tym moście 

poruszać. Natomiast jeżeli chodzi o 40 ton, to jeśli będę źle mówił, to proszę Pana dyrektora 

Pająka, żeby mnie skorygował. W tym naszym projekcie przewidziane jest obciążenie 40 

tonowe, bowiem to jest tej klasy droga, gdzie takie parametry muszą być założone, innych my 

założyć nie możemy, a kosztorys jest na 3.700.000 zł na całość tego obiektu. Wiemy również 

że za chwilę następny obiekt też będzie wymagał remontu. Na szczęście jako Miasto już nie 

mamy z tym nic wspólnego. Będzie to prawdopodobnie zmartwienie powiatu i jeśli będzie 

dokonywany jego remont, to też będzie musiał mieć 40 ton dopuszczalnego obciążenia. Więc 

to nie wynika z naszego widzenia tej sprawy, tylko po prostu tak to reguluje prawo. 
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Samochody dostawcze to o czym mówił Pan radny Lachowicz, to o czym mówił Pan 

radny Marek Cieślak i Pan radny Tomasz Andrzej Nowak odpowiemy na piśmie.  

Jeśli chodzi o ogrodzenia na terenie naszego miasta. Dopuszczalne jest ogrodzenie w 

wysokości 1,5 metra, między 150 a 180 cm i ażurowe. Więc jeżeli ogrodzenie jest 2 metry 

i więcej, no to znaczy, że to prawo jest naruszone. 

Jeśli chodzi o Święto Niepodległości, to już jesteśmy umówieni z częścią Państwa radnych, że 

będzie my do tego w sposób szczególny przygotowywać się tak, żeby program obchodów tego 

święta zaspokoił wszystkich Państwa radnych, wszystkich opcji politycznych, żeby znalazły 

się tam akcenty, które będą honorowały 100. rocznicę Święta Niepodległości.  

Wysoka Rado chciałbym odnieść się do tego co mówił Pan radny Michał Kotlarski. 

Mamy w tej chwili wykaz sporządzony jeszcze przez Panią Górny wszystkich ulic, które 

ewentualnie mogą się „łapać” pod ustawę, o której mówimy, dokonujemy tej analizy, będziemy 

mieć pełne rozeznanie i oczywiście w pierwszej kolejności te najbardziej rażące, a najlepiej 

kompleksowo rozwiążemy wszystkie problemy. To jest działanie z mocy ustawy i mamy tego 

pełną świadomość i ono nikogo z nas nie powinno przed czymkolwiek powstrzymywać. 

Natomiast co do nazw ulic, była kiedyś i ona dalej obowiązuje taka dobra tradycja, że ulice w 

danym kwartale miały swój symbol, np. albo to byli malarze, albo pisarze, albo ptaki, albo 

jakieś może jerzyki, można by do tego nawiązać. Będziemy z mieszkańcami to konsultować, 

bowiem nie chcielibyśmy ich na siłę uszczęśliwiać. Ktoś mógłby mieć „zachorowanie”, żeby 

mieszkać na ulicy, która nazywałaby się „Jastrzębia” na przykład, ale to jest jeszcze przed nami. 

Za wniosek dziękuję, proszę o złożenie.”  

 

 

Głos zabrał radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Zostałem chcąc nie chcąc wywołany 

do tablicy i zabrać głos w temacie, który niewątpliwie jest udręką dla naszego Miasta, ale i nie 

tylko. Pogoda była jaka była. W tamtym roku mieliśmy suszę, mieliśmy bardzo dużo much, nie 

było komarów. Z tego powodu bardzo żałowałem w tamtym roku. W tym roku troszkę się 

zmieniło. Muchy są mniej więcej w tej samej populacji co rok temu, natomiast w tym roku 

komarów jest bardzo dużo. Na to wpłynęły czynniki klimatyczne, roztopy, przejście 

bezpośrednio z mrozu do okresu letniego. I to spowodowało, że ta populacja komarów jest na 

tyle uciążliwa, że dręczy wszystkich mieszkańców miasta, każdej wsi. Chciałbym rozwiać kilka 

mitów, które są powielane. O komarzycach może nic nie będę mówił, bo Pan Prezydent 

wyczerpująco się wypowiedział i z tym się oczywiście zgadzam. Natomiast jeśli chodzi o 

pewne mity i następstwa, w wyniku których można spotkać ptaki martwe, pszczoły czy nawet 

zwierzęta, to musicie Państwo siebie zdawać sprawę, że środki się dzielą na dwie kategorie: 

środki ochrony roślin i biobójcze. Środki ochrony roślin są tam, gdzie rolnicy traktorami, 

samolotami rozsypują na dużych hektarach, na dużych powierzchniach w wyniku czego ptaki 

jedzą dane ziarno, są podtruwane. I środki biobójcze, które stosują firmy specjalistyczne, ale i 

nie tylko, bo może pani Henia czy Gienia zawiesić sobie w szafie na mole kartonik z fermonem 

i również będzie wykorzystywała środki biobójcze. Środki biobójcze, zgodnie z zaleceniami, z 

kartami charakterystyki, jeśli w karcie charakterystyki jest opisana możliwość wykonywania 

zabiegu na komary, jest taka możliwość. Ministerstwo Zdrowia wydało na to zgodę i nie ma 

możliwości, żeby taki środek zakwestionować. Oczywiście do tego dochodzą pewne aspekty 

profesjonalizmu firmy, wykonywania takiego zabiegu przez daną firmę. To musi być po 

oblocie pszczół, czyli w godzinach wieczornych, z zachowaniem pewnych procedur. Nie 

jesteśmy w stanie krzywdy zrobić pszczołom i innym insektom, a tym bardziej zwierzętom, czy 

ludziom. Jeśli chodzi o odkomarzanie terenów jak najbardziej jest to wskazane. Oczywiście nie 

zalecam robienia całego Konina, zwłaszcza osiedli, bo tam są osoby postronne, natomiast 

obrzeża Konina, tam gdzie komary się wylęgają i jest komarów najwięcej, to są wody stojące, 

czyli wszelkie zalewy, stawy, oczka wodne. Tak jak w przypadku Parku Chopina, gdzie mamy 

ten stawek, gdzie te komary na potęgę się rozwijają i rozmnażają, i zakłócają spokój osobom 

spacerującym. Ja byłem, że tak powiem świadkiem, razem z własna rodziną, będąc w tym 

parku, żeby jak najszybciej opuścić ten park, bo nie dało się spacerować. Smarowanie też to 
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jest chemia i osoby, które podnoszą temat alergiczny, no to tego typu smarowanie jak 

najbardziej też odpada. W związku z tym zadzwoniłem do Pana Prezydenta Sebastiana 

Łukaszewskiego i zaproponowałem właśnie tego typu oprysk w naszym Parku Chopina. Ten 

oprysk będzie darmowy wykonany przez naszą firmę, natomiast Miasto ponosi koszty 

związane tylko z samymi środkami. I mam nadzieję, że przekonam włodarzy miasta, że warto, 

jeśli nie w tym roku, to w przyszłości pomyśleć o newralgicznych segmentach naszego miasta, 

które umożliwiają właśnie rozmnażanie się tych komarów, które są uciążliwe dla mieszkańców. 

Te środki są wszystkie z atestami, z pozwoleniami Ministra Zdrowia, które nie zabiją pszczół 

tym bardziej zwierząt i ludzi. Natomiast to musi być usługa powiązana również z zwalczanie 

larw, czyli są środki biodegradalne, te które będziemy używać, to są środki biodegradalne i 

również zabezpieczymy staw, wlejemy wirusa, który działa tylko i wyłącznie na komara i te 

larwy komara w wyniku tego, że zostaną zaklejone wszystkie otwory, którymi oddycha, pójdą 

na dno i ryby będą je zjadać. Rybom nic się nie stanie, zwierzętom nic się nie stanie, natomiast 

pozbędziemy się problemu. Mam nadzieję, że ten efekt wyjdzie na tyle dobrze, że zachęci 

Miasto do tego, żeby korzystać z tego typu usług już komercyjnie.” 

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję Panu radnemu za profesjonalne 

przedstawienie sprawy. Można również podjąć takie działania indywidulanie we własnych 

ogrodach.”                       

 

 

17. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Konina. 

 

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

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

 

     Obradom przewodniczył  

                   

                    Przewodniczący Rady Miasta Konina 

 

           

           Wiesław S T E I N K E  
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