
BR.0002.2.4.2018 

 

P R O T O K Ó Ł Nr XLIX/2018 

 

z obrad XLIX SESJI RADY MIASTA KONINA, 

 

która odbyła się 25 kwietnia 2018 roku 

 

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

Sesja trwała od godz. 9.10 do godz. 13.00. 

 

 

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

Józef NOWICKI, Zastępcy Prezydenta Miasta Konina Sebastian ŁUKASZEWSKI 

i Sławomir LOREK, Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA, Sekretarz Miasta Marek 

ZAWIDZKI, 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 XLIX sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 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: Michał KOTLARSKI, Kazimierz LIPIŃSKI. 

 

 

Na sekretarza obrad sesji przewodniczący rady wyznaczył radnego Jakuba 

ELTMANA. 

 

Radny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad.  
 

 

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

dzisiejszej sesji przekazałem Państwu radnym porządek obrad wraz z materiałami. 

 Przypominam, iż rada może wprowadzić zmiany w ustalonym porządku obrad – 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady – o czym stanowi zapis artykułu 

20 ustęp 1a ustawy o samorządzie gminnym. 

 Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie porządku obrad?” 

 

 

Radni nie mieli uwag. 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania Rada Miasta Konina przyjęła zaproponowany 

porządek obrad. 
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Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu obrad XLVIII sesji. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z o. o.  na sfinansowanie 

przebudowy ciepłociągu kolidującego z planowanym wiaduktem drogowym 

w km 202,860 linii kolejowej E-20 (druk nr 741). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych 

w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz 

określenia rezerw zasobowych części powiatu konińskiego (gminy Kramsk, Krzymów, 

Stare Miasto, Golina, Kazimierz Biskupi, Śrem) oraz Miasta Konina, woj. Wielkopolskie” 

realizowanego przez Województwo Wielkopolskie (druk nr  739). 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok (druk nr 748); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 

(druk nr 749). 

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok. 

8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie 

za 2017 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2018 rok. 

9. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 dla Miasta Konina. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o ustanowieniu relacji miast 

partnerskich pomiędzy Joniskis Republika Litwy a Koninem w Województwie 

Wielkopolskim Rzeczpospolitej Polskiej (druk nr 738). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Koninie (druk nr 734). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Konina Nr 773 z dnia 

30  kwietnia 2014  roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem 

nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej (druk nr 737). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie przez operatora lub 

przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w granicach 

administracyjnych miasta Konina (druk nr 740). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2018 

(druk nr 744). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody dębu „Ignacy” (druk nr 743). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 2 (druk nr 742). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 

(druk nr 733). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (druk nr 712). 

19. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (druki nr 745, 746, 747). 

20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Konina na okręgi wyborcze, określenia ich 

granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych 

(druk nr 735). 
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21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich 

numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie 

Miasta Konina (druk nr 736). 

22. Wnioski i zapytania radnych. 

23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

24. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Miasta Konina. 

 

Obecnie przewodniczący rady przystąpił do realizacji ustalonego porządku obrad. 
 

 

 

2. Przyjęcie protokołu obrad XLVIII sesji. 
 

 

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

XLVIII sesji. Sporządzony protokół został przesłany Państwu radnym drogą elektroniczną. 

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

sporządzonego protokołu. Zapytam, czy Państwo radni zgłaszają takie na sesji?  

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

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

 Informuję Państwa radnych, iż podpisałem protokół XLVII sesji, przyjęty bez uwag na 

sesji XLVIII.  

Przypominam również Państwu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami protokoły 

obrad są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.” 

 

 

 

3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie 

międzysesyjnym. 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Możemy przejść do realizacji kolejnego punktu 

porządku obrad, a jest nim zapoznanie się ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Konina 

z prac w okresie międzysesyjnym. Udzielę głosu Panu prezydentowi, który przedstawi 

Państwu radnym parę informacji bieżących, wynikających chociażby z inwestycji, które 

w naszym mieście są prowadzone.” 

 

 

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

Wysokiej Radzie informację o tym, jak postępują prace nad usunięciem awarii kabla 

sprężającego na estakadzie E5 naszej przeprawy przez rzekę Wartę. Chciałbym 

poinformować o tym, że wykonawca przystąpił do realizacji projektu opracowanego przez 

uprawnionego projektanta i zatwierdzonego przez profesora Madaja. Według tego projektu 

nie jest już podejmowana żadna próba usuwania kabla, który jest zakotwiony w dewiatorach 

betonowych, a zostały wykonane nowe dewiatory betonowe, zostało wykonane zazbrojenie 

tych miejsc, w których one są zlokalizowane. Dewiatory zostały zalane betonem i w tej chwili 

trwa proces wiązania tego betonu. Prawdopodobnie po tygodniu wykonawca przystąpi do 

montażu kabla sprężającego i tak o to zostanie prawdopodobnie dotrzymany termin, który 

został zapisany w porozumieniu z wykonawcą, że te prace nad usunięciem awarii zostaną 

wykonane do dnia 31 maja 2018 roku.  

Chciałbym także poinformować Wysoką Radę, że na podstawie porozumienia, które 

zawarliśmy z wykonawcą, pozostałe elementy estakady, pozostałe kable, które są na całej 
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przeprawie mostowej zostaną gruntownie przebadane, będzie wykonana ekspertyza, która 

została przez wykonawcę zlecona Politechnice Wrocławskiej. W tej chwili są już te badania 

przeprowadzane i spodziewamy się, że również do końca maja będzie przedstawiona 

szczegółowa ekspertyza, która określi, jaki jest stan pozostałych kabli na całej przeprawie 

przez Wartę. Tu warto podkreślić, że te pozostałe kable, to jest około 15 km.  

Na wykonaną naprawę usunięcia awarii wykonawca daje miastu gwarancję 10 letnią. 

Po przedstawieniu ekspertyzy dotyczącej stanu kabli na pozostałych estakadach przeprawy 

będzie podjęta decyzja po konsultacji z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego 

o tym, by przywrócić do eksploatacji całą naszą przeprawę. 

Zarówno ekspertyzy jak i wszystkie prace, które dziś są wykonywane przez 

wykonawcę, zgodnie z porozumieniem zawartym z firmą Freyssinet wykonywane są na koszt 

tej firmy.  

Chciałbym także poinformować Wysoką Radę, że w poniedziałek, w tym tygodniu 

nasze miasto zostało zaproszone do tego, by podpisać pakt z rządem na temat realizacji 

programu Dostępność Plus. Z całego kraju zostało uwzględnionych 30 podmiotów. Są to 

wyższe uczelnie, są to organizacje pozarządowe, są to związki działające w różnych 

obszarach na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami, są także prywatne korporacje, są 

prywatne przedsiębiorstwa i do tego pakietu 30 podmiotów startujących w tym programie, 

zostały włączone trzy samorządy: samorząd miasta i gminy, samorząd naszego miasta 

i jeszcze jeden samorząd, którego nie pamiętam, a więc trzy samorządy uczestniczą w tym 

starcie programu. Warto przy tej okazji podkreślić, że przez stronę rządową zostały 

dostrzeżone te działania, które do tej pory zostały wykonane w naszym mieście, a chciałbym 

przypomnieć przy tej okazji, że skorzystaliśmy z tych wzorców, które zostały wypracowane 

w Gdyni i elementy programu tam wypracowanego próbujemy przenosić do naszego miasta, 

do naszych działań. Niewątpliwie uczestnictwo w tym programie otwiera nam zupełnie nowe 

możliwości byśmy mogli uczynić o wiele więcej niż do tej pory na rzecz osób, które nie mogą 

w pełni korzystać z tego, co jest oferowane zarówno w przestrzeni publicznej, jak i we 

wszystkich innych przestrzeniach, do których często mają ograniczony dostęp.  

Program obejmuje szereg działań dotyczących zarówno spraw architektury, dotyczy to 

głównie likwidacji wszelkich istniejących barier, dotyczy także obszaru edukacji, a więc 

obiektów, w których uczniowie pobierają naukę, dotyczy także zbiorowego transportu 

publicznego i wiele innych istotnych sfer naszego życia, ale przede wszystkim dotyczy on tej 

przestrzeni miejskiej, która powinna być, a często nie jest udostępniona osobom, które mają 

ograniczenia, dlatego też chciałbym powiedzieć, że słowa uznania należą się kierownikowi 

Centrum Organizacji Pozarządowych Bartkowi Jędrzejczakowi, który z pełnym 

profesjonalizmem podjął współpracę z Gdynią, z innymi podmiotami w różnych miastach 

naszego kraju, organizacjami pozarządowymi, który potrafił przekonać, że nasza aplikacja 

jest uzasadniona, że są podstawy do tego, że będziemy realizować przedsięwzięcia przyjęte 

w tym programie, które zdefiniujemy i określimy lokalnie. Jestem przekonany, że Pan 

kierownik z powodzeniem poprowadzi wszystkie prace, które pozwolą nam tak dolegliwe 

dzisiaj niedogodności z naszego życia wspólnotowego w mieście skutecznie usuwać.  

Chciałbym także podkreślić, że kiedyś, nie tak dawno obśmiewany nasz pomysł 

i decyzja o tym, żeby ustanowić oficera dostępności w naszym mieście została również 

dostrzeżona i to był jeden z argumentów oceny naszego przygotowania do tego, by włączyć 

się skutecznie w ten program. Jest ogólnie rzecz ujmując do wzięcia w skali kraju w całości 

tego programu 23 mld zł, a więc będziemy mogli nasze zamierzenia niewątpliwie przy 

dobrym opracowaniu aplikacji, ich uzasadnieniu, będziemy mogli skorzystać z tych środków, 

które są przewidziane dla tego programu. Przypomnę, że na jeden dział dotyczący transportu 

publicznego w tym programie przewidziane jest 20 mld zł, 3 mld zł na pozostałe dziedziny, 

o których mówiłem. 

Chciałbym Wysoka Rado zachęcić i zaprosić Państwa do współpracy w opracowaniu 

tego programu lokalnie w naszym mieście. Pan Bartosz Jędrzejczak będzie te czynności 
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podejmował niezwłocznie. Na majowym posiedzeniu kierownictwa przyjmiemy 

harmonogram prac w tym zakresie i jestem przekonany, że będziemy skuteczni w tym, żeby 

zdobyć niezbędne środki na to, by najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie w naszym 

mieście zrealizować.” 

 

 

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 

sprawozdania Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie międzysesyjnym.  

 

 

 Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Chciałbym dopytać w sprawie 

przeprawy. Pierwsze pytanie dotyczy gwarancji przedsiębiorstwa. Co się stanie, jeżeli 

problem kabla sprężającego przeniesie się na kolejne estakady i będzie to kolejny kabel 

sprężający? Czy jest taka wola przedsiębiorstwa, że jeśli za 5 lat okaże się, że kolejny kabel 

się zepsuje, to oni pokryją koszty naprawy, czy być może oni chcą dokonać teraz takich 

działań, żeby zabezpieczyć przyszłe ewentualne usterki już dziś, żebyśmy nie spotkali się 

z taką sytuacją, że źle wykonany most będzie nam się psuł co 5, czy 10 lat? Jak wyglądają 

rozmowy z przedsiębiorstwem w tym aspekcie, nie tylko naprawy kabla, ale zabezpieczenia 

naszych interesów w przyszłości, żebyśmy nie mieli nieustannych problemów z mostem Unii 

Europejskiej?” 

 

 

Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Mówiłem o tym 

Panie radny. Powtórzę, że gwarancja 10 letnia jest dana przez wykonawcę na usuniętą awarię, 

na kabel, który jest naprawiany, natomiast wykonywana ekspertyza całości, wszystkich 

estakad, na całej długości wszystkich kabli da nam odpowiedź na pytanie, czy pozostałe kable 

są dzisiaj w pełni przydatne do eksploatacji, i że nośność, która przewidziana jest dla tego 

obiektu w klasie A, że ona będzie dotrzymana. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej ekspertyzy 

zostałyby określone jakieś zagrożenia, co do stanu technicznego poszczególnych odcinków 

kabla, firma będzie zobowiązana do usunięcia tych ewentualnych zagrożeń czy usterek, 

natomiast w przyszłości to będziemy mieć tylko gwarancję na ten naprawiony odcinek, 

a pozostałe elementy przeprawy mostowej, jeżeli one uległyby jakiejkolwiek awarii, 

to powinniśmy mieć świadomość, że już nikt nie podejmie się naprawy na własny koszt, 

dlatego, że minęły już wszystkie okresy wcześniej udzielonych gwarancji przy budowie 

przeprawy. Mamy gwarancję 10 letnią na naprawiany kabel, będzie ekspertyza, która określi 

stan pozostałych odcinków kabla, natomiast co do gwarancji, co się stanie z takim kablem, 

odcinkiem kabla za 5, czy 10 lat, to nikt nam takiej gwarancji już nie da.” 

 

 

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

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

międzysesyjnym. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
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4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z o. o.  

na sfinansowanie przebudowy ciepłociągu kolidującego z planowanym 

wiaduktem drogowym w km 202,860 linii kolejowej E-20 (druk nr 741).    
 

 

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.  na sfinansowanie przebudowy ciepłociągu kolidującego 

z planowanym wiaduktem drogowym w km 202,860 linii kolejowej E-20 - druk nr 741. 

Proszę o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów i Komisji 

Infrastruktury.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały, oznaczony numerem druku 741 był przedmiotem obrad Komisji Finansów 

i Komisji Infrastruktury. Projekt uchwały omówił dyrektor ZDM Grzegorz Pająk. 

Po udzielonych odpowiedziach Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały 13 głosami „za”.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 

 

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

 

 

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

uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z o. o.  na sfinansowanie przebudowy ciepłociągu 

kolidującego z planowanym wiaduktem drogowym w km 202,860 linii kolejowej E-20. 

 

Uchwała Nr 701 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania opracowania pt.: „Bilans 

wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich 

udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych 

części powiatu konińskiego (gminy Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, 

Golina, Kazimierz Biskupi, Ślesin) oraz Miasta Konina, 

woj. Wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie 

(druk nr  739). 
 

 

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

w sprawie dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur 

wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw 

zasobowych części powiatu konińskiego (gminy Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Golina, 

Kazimierz Biskupi, Ślesin) oraz Miasta Konina, woj. Wielkopolskie” realizowanego przez 
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Województwo Wielkopolskie - druk nr 739. Proszę o przedstawienie opinii 

przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały oznaczony numerem druku 739 był przedmiotem obrad wspólnego 

posiedzenia dwóch komisji. Na posiedzeniu komisji projekt został omówiony przez Panią 

Sylwię Kaczmarczyk – z-cę kierownika Wydziału Ochrony Środowiska. Po zadaniu pytań 

i udzieleniu odpowiedzi Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały 13 głosami „za”.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 

 

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

 

 

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

uchwałę w sprawie dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie 

struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia 

rezerw zasobowych części powiatu konińskiego (gminy Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, 

Golina, Kazimierz Biskupi, Ślesin) oraz Miasta Konina, woj. Wielkopolskie” realizowanego 

przez Województwo Wielkopolskie.  

 

Uchwała Nr 702 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok (druk nr 748),  

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 

2018 – 2021 (druk nr 749). 
 

 

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

uchwał w sprawie: zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok - druk nr 748 oraz zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018 - 2021 – druk nr 749. 

Otrzymali również Państwo autopoprawki oraz poprawione uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego 

Komisji Finansów i przedstawienie wypracowanej opinii.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekty uchwał, pierwszy dotyczy zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok 

tj. druk nr 748, drugi zmiany w WPF na lata 2018-2021 tj. druk nr 749. Te dwa projekty 

uchwał były wspólnie procedowane. Projekty omówiła na posiedzeniu Skarbnik Miasta Irena 

Baranowska. Po zadaniu pytań przez radnych i otrzymaniu odpowiedzi, które udzieliła Pani 

skarbnik oraz z-ca prezydenta Sebastian Łukaszewski, oba projekty zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez Komisję Finansów 4 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”.” 
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Głos zabrała Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA, cytuję: „Autopoprawka 

Prezydenta Miasta Konina do druku nr 748 - zmiany w budżecie miasta Konina na 2018 rok. 

Budżet gminy: 

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.843,53 zł w dz.600 – Transport i łączność z tytułu 

dotacji celowej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu 

pt.: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”.  

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.150,68 zł, w tym: 

dz.600 – Transport i łączność o 5.843,53 zł – wydatki inwestycyjne w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt.: „Stworzenie zintegrowanego 

systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” (środki z dotacji celowej) 

-dz.758 – Różne rozliczenia 11.307,15 zł – rezerwa ogólna. 

 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę  11.307,15 zł w dz.600 – Transport i łączność 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt.: „Stworzenie  

zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” (wkład własny).  

Autopoprawka Prezydenta Miasta Konina do druku nr 749 - zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021. 

W związku z autopoprawką do druku nr 748 (zmiany w budżecie miasta Konina na 2018 rok) 

uaktualnia się dane w Załączniku nr 1: 

- pozycję 1.2 w roku 2018 (dochody majątkowe) zmniejsza się o kwotę 5.843,53 zł do kwoty 

73.172.472,34 zł, 

- pozycję 2.1 w roku 2018 ( wydatki bieżące) zmniejsza się o kwotę 10.847,15 zł do kwoty 

430.360.012,35 zł, 

- pozycję 2.2 w roku 2018 (wydatki majątkowe) zwiększa się o kwotę 5.003,62 zł do kwoty 

98.675.784,45 zł.” 

  

 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

 

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Chciałem zabrać głos tylko i wyłącznie 

w jednym temacie, a mianowicie ściągnięcia kwoty 950 tys. zł z wykonania melioracji 

odpowiedniej na tzw. terenach inwestycyjnych w kierunku ul. Przemysłowej do kanału na 

wysokości ul. Przemysłowej, który będzie odprowadzał wody opadowe z tych terenów. 

Na rok 2018 była przewidziana w budżecie kwota miliona złotych. My w tej chwili musimy 

podjąć decyzję o zdjęciu kwoty 950 tys. zł z uwagi na to, iż brakuje na inne ważne inwestycje 

w mieście. Została wykonana dokumentacja na tą przebudowę rowów melioracyjnych. 

Wiadomo było po moich zapytaniach, iż kwota miliona złotych i tak nie wystarczy. Potrzeba 

będzie dodatkowej kwoty. Miasto Konin złożyło zapytania w sprawie wykonania tych rowów 

melioracyjnych i zgłosiły się dwie firmy. Jedna przedstawiła kwotę brutto 1.814.000,00 zł, 

druga - konsorcjum dwóch firm 2.654.000,00 zł. My w tej chwili na przebudowę rowów 

melioracyjnych po tych zmianach będziemy mieli zabezpieczone 50 tys. zł. 8 listopada 

2016 roku odbyła się komisja wyjazdowa członków Komisji Infrastruktury, ale nie tylko 

i radni mieli możliwość zapoznania się z tym, jak wygląda temat odwodnienia. Temat, który 

powinien być bardzo szybko i pilnie załatwiony, o czym żeśmy już mówili w roku 2016. 

(Wyświetlono zdjęcia). Są to zdjęcia wykonane w dniu wczorajszym. To jest łącznik 

w kierunku ul. Kleczewskiej, tam dalej trwa budowa, pierwszy skręt w prawo. Tutaj 

będziemy mieli ten rów melioracyjny już istniejący na terenach inwersyjnych i co się dzieje. 

To jest to, co jest obecnie i tutaj zaczyna się. Tam widzimy dalej taki mostek. W tym miejscu 
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żeśmy rozmawiali. Tam jest przepompownia ścieków. Tu jest właśnie ten mostek i tutaj 

mamy odejście wód opadowych pod przepustem pod drogą. To są dwa przepusty o średnicy 

prawdopodobnie ɸ 1000 ewentualnie ɸ 800 i one są praktycznie pełne. W tą stronę ścieki, 

woda opadowa powinna odchodzić i tutaj jest odpływ. To praktycznie wszystko stoi. Teraz 

moje pytanie, bo nie uzyskałem tej odpowiedzi na komisji. Kiedy wreszcie Miasto Konin 

zabezpieczy pełną kwotę, aby można było to zadanie skończyć na tych terenach 

inwestycyjnych. Przypomnę, że trwa obecnie budowa drogi łącznika między ul. Kleczewską 

a Przemysłową i praktycznie zostało nam jedno naprawdę ważne zadanie. Ja wiem, że jest to 

duża kwota finansowa i nie będzie tak widoczne, jak ścieżki rowerowe, które się pokaże, 

ale jest to nieodzowna rzecz, którą należy wykonać. Jest to pilna rzecz i o tym wiedzą 

również członkowie Komisji Infrastruktury i nieraz sobie zadaję jedno pytanie, dlaczego inni 

członkowie z Komisji Infrastruktury nie poprą mnie w tym temacie. Dlaczego cały czas sam 

o takie sprawy zabiegam? Nie wiem, boją się, czy nie widzą problemu, który na tym terenie 

istnieje, zresztą nie tylko na tym terenie, bo również na innych.” 

 

 

Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Podzielam 

wszystkie poglądy, które wyraził Pan radny Sidor, oprócz ostatnich akapitów, oczywiście 

tego, co Pan powiedział, nie podzielam, to jest nieprawda. Sprawa dotyczy bardzo istotnego 

problemu, który występuje na terenach inwestycyjnych, ale możemy kroić to, co z budżetu, 

tylko wedle istniejących możliwości. Tak naprawdę Pan radny sam odpowiedział sobie na 

zadane pytanie, bowiem przedstawił szczegółowo nawet, jakie były wyniki 

przeprowadzonego przetargu. Najogólniej rzecz ujmując brakowało nam do rozstrzygnięcia 

950 tys. zł, których nie było skąd wziąć, dlatego proponujemy taką decyzję na dziś, żeby 

zostawić na tym zadaniu tylko szczątkową kwotę. Oczywiście do tego zadania powrócimy, 

jeżeli powstaną, a powstaną takie możliwości budżetowe w najbliższych trzech miesiącach. 

Jedną z nich jest aneks do umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, jeżeli 

chodzi o korektę finansową, dotyczącą skrzyżowania ulic Kolska – Warszawska, gdzie wynik 

przetargu jest o wiele korzystniejszy niż to wynikało z kosztorysu. Czekamy na decyzję 

w tym względzie. Sądziliśmy, że ta korekta i aneks do umowy zostaną podpisane wcześniej, 

wtedy może nie byłoby potrzeby dokonywania takich zmian w budżecie. Mamy także 

w możliwym do przewidzenia czasie tego roku inne jeszcze wpływy z decyzji majątkowych 

do budżetu i zapewniam Pana radnego, że ta sprawa, dotycząca odwodnienia terenów 

inwestycyjnych, stanowi dla mnie również priorytet, ale dziś mieliśmy taki wybór.  

Powiedział Pan dość kąśliwie o ścieżkach rowerowych, że one są takie spektakularne. 

Tak one są spektakularne, są oczekiwane, ale one przede wszystkim są zawarte w projekcie 

i w naszej aplikacji do Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i tutaj uprzejmie 

chciałbym Panu radnemu zwrócić uwagę, że te ścieżki rowerowe są istotnym elementem tego 

projektu, a projekt obejmuje kilka gmin i gdybyśmy my nie rozstrzygnęli przetargu 

dotyczącego budowy dróg rowerowych, bo powinno się używać takiego terminu dróg 

rowerowych w naszym mieście, gdybyśmy tego nie wykonali w przewidzianym dla tego 

projektu terminie, to narazilibyśmy na szwank wszystkich beneficjentów z gmin ościennych 

naszego miasta, więc drogi są nie tylko czymś spektakularnym, ale jednocześnie był to 

wymóg, który musieliśmy spełnić, a pewnie na komisjach moi współpracownicy przedstawili, 

że na tym zadaniu mieliśmy 5.1 mln zł, a wynik przetargu jest ponad 10 mln zł, więc 

mieliśmy bardzo trudny wybór i między innymi jednym z tych wyborów było chwilowe 

przeniesienie pieniędzy z tego zadania inwestycyjnego, o którym Pan radny mówił. Kończę 

tym, że podzielam pogląd, że jest to bardzo ważne działanie na terenach z naszej strony i że 

ono zostanie wykonane.”  
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Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja mam pytanie, co do 

zmniejszenia planów wydatków na wydatki inwestycyjne – wykonanie dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej na budowę odwodnienia wraz z przebudową ulic: Stefana 

Żeromskiego, Władysława Reymonta, Adolfa Dygasińskiego i Bolesława Prusa w Koninie 

tj. 75 tys. zł. Pytam dlatego, że akurat ten wniosek nie był wnioskiem żadnego z radnych. 

Ja już wcześniej o to pytałem, dlaczego ten projekt wchodzi do budżetu, a wszystkie wnioski 

innych radnych na inwestycje drogowe na Starówce nie. Zapewniono mnie, że to z takich 

przyczyn, że ludzi zalewa. Ja tylko powiem dla orientacji, że to są ulice położone między 

ul. Żwirki i Wigury a Kolską – osiedle małe domków jednorodzinnych i że tam jest taka 

konieczność, że na razie odkładamy miejsca, gdzie jest ciemno, niebezpiecznie, nie ma 

chodników, a takie ulice są w Starym Koninie i najpierw robimy tę ulicę. Teraz wypada 

właśnie wykonanie tej dokumentacji na 75 tys. zł, więc wygląda na to, że to poszukiwanie 

pieniędzy, jest taki dosyć mocny drenaż, jeśli chodzi o Stary Konin, o inwestycje zwłaszcza 

drogowe, bo to jest ostatnia z tych, które przeszły, więc mam pytanie, czy po wyjaśnieniu się 

sprawy K OSI, czy w ogóle jeszcze w tym budżecie się ta sprawa znajdzie, choć ja 

optowałem akurat za innymi miejscami, moim zdaniem ważniejszymi do wykonania. To jest 

pierwsze pytanie. 

Drugie pytanie dotyczy wydatków inwestycyjnych, zmniejszenia o 43 tys. zł na 

zadaniu pod nazwą: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1. Hala niedługo 

będzie oddana do użytku i pytanie takie, czy to jest pozostałość jakaś po inwestycji, czy to też 

jest cofnięcie jakichś kosztów z budowy w celu oszczędności i czy tam w jakiś sposób ten 

projekt został wykonany w sposób zubożony, czy to jest zwykła oszczędność?” 

 

 

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

planu dochodów ze względu na sprzedaż majątku, jakim jest Hotel Konin. Chciałem zapytać 

o to, dlaczego widnieje w budżecie taka, a nie inna kwota. Czy są prowadzone rozmowy 

z potencjalnym inwestorem i o jakiej kwocie się mówi. Jaki jest poziom zadłużenia tego 

hotelu, tej spółki i dlaczego nie zwiększymy jeszcze bardziej tego wpisu do budżetu, tak, aby 

środki można było przeznaczyć właśnie na inwestycje na terenach inwestycyjnych, 

bo doskonale wiemy, że ten majątek przekracza kwotę taką, jaka została wpisana w ten plan 

budżetowy.” 

 

 

Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Jeśli chodzi 

o Hotel Konin powiem bardzo ogólnie, bowiem będzie ogłoszony przetarg i nie chciałbym 

mówić o sprawach, które mogłyby być potem przez potencjalnych oferentów wykorzystane, 

ale jaka będzie wartość wyjściowa hotelu zadecyduje operat szacunkowy, który jest w tej 

chwili przygotowywany, więc nie potrafię Panu radnemu powiedzieć. Może to być rząd 

wielkości ponad 5 mln zł, ale poczekajmy, aż ten operat zostanie wykonany.  

Chciałbym też powiedzieć, że to będzie szósta próba rozstrzygnięcia przetargu, 

dotycząca hotelu. Jest nabywca, który z dużym prawdopodobieństwem do tego przetargu 

przystąpi, ale oczywiście dochować musimy wszystkich wymogów, które są związane 

z takim postępowaniem i w tej chwili Wydział Gospodarki Nieruchomościami taką procedurę 

prowadzi.  

Co do wyników i tego pytania o wynik finansowy, to zapraszam Pana radnego, 

przedstawimy, jaki jest aktualny stan i czy są zadłużenia i jakie na tym obiekcie. 

Chciałbym też podkreślić, że tym razem do postępowania nie włączyliśmy samego 

obiektu pod nazwą hotel, tylko jest wystawiona na przetarg spółka jako podmiot, który 

prowadzi w tej chwili działalność. 

Pan radny Tomasz Nowak pytał o te zmiany. Poproszę Pana prezydenta 

Łukaszewskiego, żeby wypowiedział się, co do tych proponowanych zmian.” 
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Odpowiadając zastępca Prezydenta Miasta Konina Sebastian ŁUKASZEWSKI, 

cytuję: „Jak już wspominaliśmy na komisji, oczywiście powrócimy do innych tematów, które 

są związane z wpisaniem danych zadań, ale jest to związane z tym, że na wszystkie zadania 

nie mamy środków, o czym Pan prezydent Nowicki mówił, o czym dyskutowaliśmy szeroko 

na komisji. Te zadania, które są, są zadaniami, które są konieczne i w ten sposób budujemy 

najbliższą perspektywę finansową. Myślę, że wspólnie, jeśli będą oszczędności, które pojawią 

się, Pan prezydent zapewnia, że takie prawdopodobieństwo duże jest, będziemy wspólnie na 

komisjach zastanawiać się, na co te środki zostaną przeznaczone.” 

 

 

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

 

 

DRUK Nr 748 

 

Wynikiem głosowania – 13 radnych „za”, 3 radnych „przeciw” i 4 radnych 

„wstrzymujących się” od głosowania - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian 

w budżecie miasta Konina na 2018 rok. 

 

Uchwała Nr 703 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

DRUK Nr 749 

 

Wynikiem głosowania – 13 radnych „za”, 3 radnych „przeciw” i 4 radnych 

„wstrzymujących się” od głosowania - Rada Miasta Konina podjęła w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021. 

 

Uchwała Nr 704 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta 

Konina z  Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 

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

i o wolontariacie za 2017 rok. 
 

8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Koninie za 2017 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie 

realizowanych zadań na 2018 rok. 
 

9. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 dla Miasta Konina. 
 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejne punkty są materiałami informacyjnymi. 

Pierwszy to Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok. Drugi dotyczy przyjęcia 

sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2017 rok 

oraz informacji o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok. Trzeci punkt 
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dotyczy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla miasta Konina. Proszę 

przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych o przedstawienie wypracowanej 

opinii.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „W dniu 19 kwietnia na wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury 

i Sportu, Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisji Praworządności omawiane były 

te trzy sprawozdania, o których powiedział Pan przewodniczący.  

Jako pierwsze było omówione sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 

Samorządu Miasta Konina z  Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 

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

2017 rok. Bardzo szeroko na posiedzeniu komisji omówił to sprawozdanie i realizację Pan 

Bartosz Jędrzejczak – kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych. Miałbym prośbę, żeby 

jak skończymy omawianie, żeby Pan kierownik mógł przedstawić nam te tematy, żebyśmy 

wszyscy się zapoznali tak, jak zwykle będziemy to widzieć z wizualizacji, na czym polega 

praca, bo nie wszyscy do końca wiemy, jakie zadania wykonuje, a musimy powiedzieć, 

że COP działa tak, jak powiedział Pan prezydent w swoim sprawozdaniu, również tak, 

że naprawdę należą się słowa uznania zarówno dla Pana kierownika, jak i całej załogi COP. 

Drugim tematem, który był omawiany, to było sprawozdanie z działalności 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2017 rok oraz informacja o potrzebach 

w zakresie realizowanych zadań na 2018 rok. Na temat MOPR dużo się mówi i słusznie, 

i mówi się dobrze i to jest słuszne. Nasz MOPR realizuje bardzo dużą ilość programów 

takich, które nie wynikają z ustawowych zadań tych placówek, czyli chwała zarówno Pani 

dyrektor, jak i całej załodze MOPR, że podejmuje te wyzwania, a w ten sposób uzyskując 

środki finansowe z zewnątrz, czyli zarówno z ministerstwa, Unii Europejskiej i marszałka, co 

w sposób istotny ułatwia życie naszym mieszkańcom. Oczywiście, że te działania nie biorą 

się znikąd, wymagają zwiększonej pracy MOPR i całej załogi, ale tak, jak już powiedziałem, 

praca ta przekłada się na dużo lepszą opiekę nad mieszkańcami naszego miasta, którzy 

potrzebują tej pomocy.  

Takim istotnym przykładem, który moglibyśmy podać jak pracuje i jak realizuje 

zadania swoje nasz MOPR, to niech będzie program „Za życiem”. To jest bardzo trudny 

program. Niech świadczy o tym fakt, że niewiele jednostek w Polsce tak szybko podjęło 

realizację tego programu. Nasz MOPR podjął bardzo szybko realizację tego programu 

i chciałbym bardzo serdecznie Pani dyrektor i całej załodze podziękować za wszystko, 

co było robione w 2017 roku i za to, co ma być zrealizowane w 2018 roku. 

Następna informacja tj. ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Miasta 

Konina. Również na komisji bardzo szeroko Pani dyrektor omówiła tematykę tego 

zagadnienia, tej oceny i odbyła się dyskusja. Chcę tylko wypowiedzieć taką jedną rzecz, być 

może nie wszyscy o tym wiemy, że zmieniła się bardzo mapa potrzeb mieszkańców Konina. 

MOPR ma w tej chwili do czynienia z coraz mniejszą ilością rodzin wielodzietnych, ubywa 

rodzin wielodzietnych, a przybywa rodzin, gdzie występuje patologia dysfunkcyjna. To jest 

problem, który pomimo wytężonej pracy nie tylko MOPR, ale innych jednostek, które 

w mieście są za to odpowiedzialne, niestety występuje i jakoś musimy sobie z tym radzić, ale 

znowu taką rzeczą, która przemawia na plus dla MOPR jest to, że chociażby ostatni przykład 

z tamtego tygodnia, rodzice narkomani, zabiera ich pogotowie na SOR, a dzieci zostają. 

MOPR te dzieci przekazuje nie do jakieś instytucji, tylko uruchomiona jest piecza rodzinna 

i tu znowu słowa podziękowania za to, że dziecko nie idzie do instytucyjnej opieki, tylko jest 

tworzona piecza rodzinna, która zapewnia temu dziecku takie warunki, jakie miałoby w domu 

albo bardzo zbliżone.  

Te tematy były omówione i przyjęte informacyjnie.” 
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Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad materiałami i powiedział, cytuję: 

„Poproszę Pana Bartosza Jędrzejczaka do mikrofonu i przedstawienie prezentacji dotyczącej 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, która jest modelowa. Wielu przyjeżdża do 

Konina się uczyć i wzorować.” 

 

 

Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych Bartosz JĘDRZEJCZAK przedstawił 

prezentację dotyczącą realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok. 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję bardzo Panu kierownikowi, który pokazał, jak 

na przestrzeni lat, ważną i dobrą decyzją było powstanie COP, który rzeczywiście pozwolił 

przetrwać wielu organizacjom i powstać nowym i trzeba otwarcie powiedzieć, że bez 

organizacji pożytku publicznego wiele zadań z zakresu polityki społecznej nie mogłoby być 

tak dobrze realizowane jak jest i to jest ten moment, kiedy co roku dziękuję tym 

organizacjom, ale ich aktywność i wydajność jest możliwa wtedy, kiedy mają wsparcie 

instytucji miasta i taką rolę pełni COP i Pan Bartosz Jędrzejczak, któremu jeszcze raz 

dziękuję. Ale te słowa podziękowania należy kierować również do kierownictwa naszego 

MOPR i Pani dyrektor, która jak wiemy na przestrzeni lat coraz więcej zadań z zakresu 

polityki społecznej tych od góry zleconych, rządowych, realizuje prawie tym samym zasobem 

kadrowym i daje radę i myślę, że to właśnie ich wspólne działanie powoduje, że tak wielu 

ludzi razem działających, działa zawsze bardziej efektywnie i myślę, że to też Pan Bartosz 

Jędrzejczak w tej prezentacji pokazał.”   

 

 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Pytanie do Pana 

kierownika. Z prezentacji, zresztą doskonale też wiemy, z innych źródeł wynika, 

że stowarzyszeń, organizacji działających na terenie Konina jest sporo, mówimy już 

o setkach, takich aktywnie działających pewnie sto, zarejestrowanych pewnie przeszło 

dwieście. Oczywiście każde z tych stowarzyszeń kieruje swoje działania do konkretnej grupy, 

natomiast domyślam się, że niektóre działania są jakby powielane. Moje pytanie jest 

następujące, jak ocenia Pan jakość współpracy pomiędzy poszczególnymi stowarzyszeniami, 

bo wiemy, że niektóre działania mogą być wykonywane wspólnie, dzięki czemu uzyskujemy 

pewny efekt synergii, po prostu za pewne działania płacimy mniej, a jakość tych działań jest 

większa. Jak Pan ocenia? Bo myślę, że COP może te działania jakoś scalić, może je 

kanalizować i ta współpraca może być czymś takim naturalnym.” 

 

 

Odpowiadając kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych Bartosz 

JĘDRZEJCZAK, cytuję: „Ja pozwolę sobie odpowiedzieć w ten sposób, że rola naszego 

Centrum i tak było na początku i myślę, że nadal to będzie trzeba podtrzymywać, to jest rola 

służebna, czyli nie sądzę, żeby organizacje pozarządowe potrzebowały z naszej strony 

podpowiadania, co trzeba zrobić, bo to są profesjonaliści, którzy doskonale wiedzą, jak mogą 

obsłużyć problem, czy zrealizować cele, które sobie zakładają. Natomiast widać, i to chcę 

bardzo mocno podkreślić, że organizacje konińskie potrafią się porozumiewać i działać 

wspólnie w ważnych dla siebie czy wspólnych obszarach i to chociażby jest widoczne 

w momencie, kiedy składane są wspólne oferty do realizacji zadań, nie tylko w naszym 

mieście, najczęściej w sytuacji, kiedy pozyskują środki zewnętrzne.  

Teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ogłosiło po dwóch latach przerwy konkurs FIO. Muszę powiedzieć, 
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że wpłynęło do tego konkursu, z tego, co mi wiadomo, około 4,5 tysiąca ofert. Byliśmy też 

zachęcani tuż przed ogłoszeniem tego konkursu do tego, aby Konin mocniej reprezentowany 

był w ogłaszanych tam kilku obszarach, bo ich bodajże było cztery, które zaproponowano 

i punktacja dodatkowa była związana z występowaniem w partnerstwie. Ta ocena, która jest 

związana z konkursem ogłoszonym przez Instytut dzieje się. Do końca miesiąca będziemy 

znali wyniki, jakie organizacje przeszły do wsparcia finansowego i bądźmy dobrej myśli. 

Ja myślę, że konińskie organizacje były dobrze przygotowane do aplikowania. Będę na 

bieżąco myślę mógł tą informację, jeśli jesteście zainteresowani przekazać, bo mam zaszczyt 

zasiadać w zespole, który ocenia te projekty i będziemy mieli taką informację na bieżąco. 

Jeszcze raz powtórzę, organizacje wiedzą, w którym miejscu mogą występować same, 

w którym miejscu mogą korzystać z partnerstwa. Często jest tak, że organizacje, i to jest 

ważna rzecz w naszym mieście, występują w partnerstwach biznesowo - trzeciosektorowo - 

samorządowych. To jest rzecz, o której jeszcze kilka lat temu można było pomarzyć. Proszę 

popatrzeć na badania trzeciego sektora, które robiliśmy, gdzie Rada Pożytku Publicznego 

przygotowuje pytania we współpracy z trzecim sektorem. Firmy komercyjne za darmo 

udostępniają w Koninie narzędzia do badań, studenci PWSZ wykonują praktyki studenckie po 

to, aby przeprowadzić badania, natomiast my jako samorząd, mamy doskonałą bazę 

informującą, jakie są oczekiwania i jak realizowane są zadania. Pozwolę sobie Panu radnemu, 

żeby nie przedłużać, przesłać te wyniki badań i zobaczy Pan, które obszary są lepiej 

obsługiwane, które gorzej i będziemy widzieli dokładne informacje, dane dotyczące ich 

pracy.” 

 

 

Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Ja tutaj chciałem podziękować 

z tego miejsca COP za to, że istnieje i jest tak dobrze kierowany, bo spełnia takie właśnie 

zadania, które związane są z tym, że wspieramy tą ideę rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez to, że ta instytucja istnieje i ta instytucja powinna koordynować te 

działania, ale w żaden sposób nie powinna wpływać na to, w jaki sposób te organizacje 

pozarządowe, skupiające się w tym centrum mają się rozwijać i co mają robić. Może tylko 

pomagać. Widzimy tutaj, w jaki sposób nasz samorząd działa, działa w taki sposób, aby 

oddawać pewne obszary naszym obywatelom, ponieważ to obywatele wiedzą, jakimi 

obszarami chcą się zajmować, w jaki sposób działać, dlatego też z niepokojem stwierdzam, 

że zakusy niestety aktualnie rządzących do tego, żeby w jakiś sposób działania kanalizować, 

centralizować będą powodowały to, że niestety te NGO-sy rozwijać się nie będą i wprowadzi 

to zagrożenie dla niezależnego funkcjonowania i rozwoju tych organizacji pozarządowych. 

Mam nadzieję, że te pomysły rządu nie zostaną zrealizowane, a przykład naszego samorządu 

świadczy o tym, że NGO-sy są potrzebne i doskonale realizują się, tak że dziękuję konińskim 

NGO-som i COP za to, co robią dla Konina.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Towarzyszy nam jak co roku wystawa dotycząca 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a to również zakres polityki społecznej. To jest 

fragment wystawy, która jest elementem kampanii „Piękno jest w nas”. Kampania, która 

oswaja z niepełnosprawnością. 9 wspaniałych kobiet wzięło udział w kampanii, stanęło przed 

obiektywem wspólnie ze swoimi dziećmi, które uwielbiają grać w koszykówkę i mają 

mnóstwo energii. Wystawa towarzyszyć nam będzie przez całą sesję.” 

 

 

Ponownie głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„A propos drugiego dokumentu, myślę, tutaj w tym momencie o MOPR, pojawił się taki 

element troszeczkę dyskusji politycznej. Ja myślę, że możemy sięgać, warto, żeby mieć taki 

szerszy ogląd sytuacji. Właśnie na skutek działań rządowych my widzimy zmniejszanie się 
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strefy ubóstwa i to szczególnie widoczne jest na poziomie dzieci, zostało to zmniejszone aż 

o 94 %. Jesteśmy na pierwszym miejscu, są badania Eurostatu, jeśli chodzi o zmniejszanie 

tych stref ubóstwa. W Europie jesteśmy przed Wielką Brytanią, przed Francją. To też są 

działania tego samego rządu. GUS podaje, że liczba beneficjentów korzystających z pomocy 

społecznej spadła o 9,2 %. Ja bym chciał wiedzieć, jak to wygląda w naszym mieście, jak te 

działania odbijają się na sytuacji naszych rodzin. Jeśli chodzi o sferę ubóstwa, zmniejszyła się 

ona z 9 do 6 %. To jest jakościowa różnica. Pytanie do Pani dyrektor jak wygląda sytuacja 

w Koninie? Czy też te efekty widzimy?” 

 

 

Głos zabrała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Anna 

KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Tak jak przedstawiliśmy w sprawozdaniu, pomimo tego, 

że wydatki, które my jako MOPR realizujemy przekroczyły ponad 90 mln zł, to liczba 

mieszkańców Konina objętych świadczeniami z pomocy społecznej zmalała. Szczególnie, tak 

jak tu również podkreślił omawiając ten temat przewodniczący komisji, szczególnie 

zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z pomocy z powodów bezradności w rodzinach 

wielodzietnych. Tutaj jest bardzo duży spadek. Liczba wniosków ubiegających się 

o świadczenia z pomocy społecznej zmniejszyła się w ciągu roku o około tysiąc wniosków, 

a pracowaliśmy na podstawie 25 tysięcy wniosków, wydając ponad 40 tysięcy decyzji, czyli 

jest widoczny spadek. W tym dużym budżecie, który zaprezentowaliśmy, to są wydatki 

związane ze świadczeniem 500+ i tutaj już tylko na to zadanie jest 37 mln zł. Ja mówię około, 

bo to jest wszystko dokładnie w sprawozdaniu, natomiast kolejna duża pozycja wydatków 

naszych, to są świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny i tutaj jest ponad 27 mln zł, czyli 

podsumowując od ubiegłego roku w związku najprawdopodobniej, że jest świadczenie 500+ 

ubywa osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. 

Natomiast jak również wynika z tego sprawozdania, nie ubywa problemów, 

w obszarze związanym z pomocą społeczną. Zauważamy, że największe problemy generują 

rodziny, które spoza Konina wynajmują mieszkania w Koninie. Można założyć, że uciekają 

od oglądu ich sytuacji w miejscu zamieszkania, przeprowadzają się w ich odczuciu do dużego 

miasta i chcą być bardziej anonimowi i te wszystkie, szczególnie trudne interwencje, 

to właśnie najczęściej dotyczą środowisk takich, szczególnie kobiet samotnie wychowujących 

dzieci, które powynajmowały mieszkania w Koninie i tam też musimy, bo jesteśmy do tego 

zobowiązani kierować naszego asystenta rodziny, dlatego dobrze jest, że mamy sześć osób 

zatrudnionych jako asystentów rodziny i podobnie sześć osób w ramach projektów 

ministerialnych jako koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.” 

 
 

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

że Rada Miasta Konina przyjęła:  

1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu miasta Konina 

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

ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017; 

2.  Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 

2017 rok oraz informację o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok; 

3. Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla miasta Konina. 

 

Materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.  
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10.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o ustanowieniu 

relacji miast partnerskich pomiędzy Joniskis Republika Litwy 

a Koninem w Województwie Wielkopolskim Rzeczpospolitej Polskiej 

(druk nr 738). 
 

 

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

w sprawie zawarcia porozumienia o ustanowieniu relacji miast partnerskich pomiędzy 

Joniskis Republika Litwy a Koninem w Województwie Wielkopolskim Rzeczpospolitej 

Polskiej - druk 738. Proszę o przedstawienie opinii do projektu uchwały przewodniczącego 

Komisji Finansów.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały oznaczony numerem druku 738 był przedmiotem obrad Komisji Finansów. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 7 glosami „za”.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 

„Jak wiemy ta współpraca trwa od lat. My ją teraz formalizujemy, więc ta uchwała jest 

troszeczkę taką techniczną można powiedzieć. Współpraca się rozwija dobrze.” 

 

 

 Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Cieszę się z podjęcia tej współpracy, 

umowy, tylko zastanawiają mnie te liczby. Po 9 latach obowiązywania listu, a 13 latach od 

nawiązania relacji. Panie prezydencie dlaczego tak długo?” 

 

 

Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Jak pokazuje 

praktyka, niepodpisanie umowy o partnerstwie nie było żadną przeszkodą do tego, żeby te 

kontakty były bardzo konstruktywne. Joniskis jest dobrym przykładem stałych kontaktów 

obustronnych. Dlaczego tak długo? Bowiem do podpisania umowy o partnerstwie potrzebna 

jest wola dwóch stron.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Czasami jest tak, że to partnerstwo trwa i wygasza się. 

Myślę, że fakt, że przetrwało próbę czasu jest argumentem, że warto zawrzeć takie, a nie inne 

porozumienie.” 

 

 

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

 

 

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

uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia o ustanowieniu relacji miast partnerskich 

pomiędzy Joniskis Republika Litwy a Koninem w Województwie Wielkopolskim 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Uchwała Nr 705 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Koninie 

(druk nr 734). 
 

 

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

w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Koninie - druk 734. Proszę o przedstawienie opinii 

do projektu uchwały przewodniczącego Komisji Praworządności.” 

 

 

W zastępstwie przewodniczącego Komisji Praworządności Janusza Zawilskiego głos 

zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„W dniu 19 kwietnia procedowały tak jak już wcześniej powiedziałem trzy komisje. 

Omawiana była sprawa zmiany nazwy ulicy w mieście Koninie. Z tematyką tego projektu 

uchwały zapoznał nas zastępca prezydenta Sławomir Lorek i po przeprowadzonej dyskusji 

Komisja Praworządności zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały. Decyzja 

w sprawie projektu uchwały zostanie podjęta na sesji. Chciałbym o uzasadnienie takiej, a nie 

innej decyzji prosić Pana prezydenta.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 

„Panie prezydencie proszę o uzasadnienie tej uchwały, o czym była mowa na komisji.” 

 

 

Odpowiadając zastępca Prezydenta Miasta Konina Sławomir LOREK, cytuję: 

„Podczas dzisiejszego posiedzenia chciałbym podać pełne uzasadnienie. Na komisji 

mówiłem, że czekamy na wykładnię IPN i prowadziliśmy rozmowy bezpośrednio 

z dyrektorem IPN w Poznaniu, ale również z prawnikami w Warszawie. Jeżeli Państwo 

pozwolicie, to ta zmiana, która jest w uzasadnieniu, pojawił się akapit, ponieważ do dnia 

11 kwietnia 2018 roku, tj., w ciągu 14 dni od dnia odbioru pisma o wyrażenie zgody na 

zmianę nazwy ulicy IPN nie zajął stanowiska w sprawie, na mocy art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) 

rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte w zaproponowanym brzmieniu, stąd niewydanie tej 

opinii na piśmie świadczy o pozytywnej opinii, dlatego na podstawie tej wykładni dzisiaj 

prosimy Państwa radnych o podjęcie tej uchwały z tym uzasadnieniem. Jest ta zmiana 

uzasadnienia, które było omawiane na komisji. Tutaj cały czas mieliśmy kontakt z Poznaniem 

i z Warszawą. Taką dostaliśmy wczoraj wykładnię prawną i dzisiaj w świetle prawa tak 

przyjęta uchwała będzie miała moc prawną i spełnia wszystkie warunki.” 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję za to wyjaśnienie. Mamy pewność, 

że podejmując tą uchwałę działamy w granicach prawa.” 

 

 

Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Chciałem tutaj podziękować 

Panom prezydentom za skuteczne działania. Działania, które odkręciły sprawę związaną 

z narzuceniem naszym mieszkańcom nazwy w sposób administracyjny przez wojewodę. 

Bardzo się cieszę, że Pan wojewoda zreflektował się i umożliwił dialog, który doprowadził do 

tego, że rzeczywiście nazwę Benesza zastępujemy na nazwę Sztarka, tak jak chcemy my, 

mieszkańcy, a nie jest to wola administracyjna.” 

 

 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 
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W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Koninie.  

 

Uchwała Nr 706 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Konina 

Nr 773 z dnia 30  kwietnia 2014  roku w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem 

nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej (druk nr 737). 
 

 

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

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Konina Nr 773 z dnia 30  kwietnia 2014  roku 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową 

przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej - 

druk 737. Proszę o przedstawienie opinii przewodniczących Komisji Finansów i Komisji 

Infrastruktury.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały był procedowany na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji tj. Komisji 

Finansów i Komisji Infrastruktury. Obie komisje po zapoznaniu się z projektem uchwały oraz 

uzasadnieniem, omówionym przez kierownika wydziału, pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały 12 głosami „za”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 

„Myślę, że to jest uchwała, o którą zabiegaliśmy przed laty i widzimy, jak ona dobrze działa. 

Można ewentualnie dyskutować, czy ilość środków jest wystarczająca, bo skoro przed laty 

i cały czas budujemy kilometry sieci kanalizacyjnej zwłaszcza, to jest oczekiwanie, 

że mieszkańcy będą się przyłączać. Niekiedy jest bariera finansowa. Ta uchwała daje szansę 

na to, że tych podłączających się do naszej instalacji, wykonanej za grube miliony, będzie 

więcej, a na tym nam zależy, bo to jest działanie proekologiczne w ramach ochrony naszego 

środowiska.” 

 

 

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

 

 

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

uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Konina Nr 773 z dnia 30  kwietnia 

2014  roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

wiązanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej 

sieci kanalizacyjnej.  
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Uchwała Nr 707 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie przez 

operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub 

dworców w granicach administracyjnych miasta Konina (druk nr 740). 
 

 

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

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków 

komunikacyjnych lub dworców w granicach administracyjnych miasta Konina - druk 740. 

Proszę o przedstawienie opinii przewodniczących Komisji Finansów i Komisji 

Infrastruktury.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały, który przed chwilą Pan przewodniczący zacytował na posiedzeniu komisji 

omówił kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Pan Sławomir Matysiak. Komisje, 

zarówno Komisja Finansów jak i Komisja Infrastruktury, pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 

 

Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Chciałem zapytać o kwestię wpłat od 

pozostałych przewoźników, które obecnie stanowią kwotę ok. 25 tys. zł rocznie. Jak bardzo 

zmieni się ta kwota po wejściu tej uchwały w życie i jak dużo budżet może na tym stracić 

z perspektywy przewoźników niezależnych od miasta.” 

 

 

Odpowiadając kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Sławomir 

MATYSIAK, cytuję: „Ta kwota 25 tys. zł przy założeniu, że będzie wpłacany 1 grosz 

zmniejszy się o 20 tys. zł, ale liczymy na to, że nowi przewoźnicy będą się również 

zatrzymywali na naszych przystankach, korzystając z tej niewielkiej opłaty, ale będzie to 

efekt minus, szacujemy, że około 20 tys. zł w ciągu roku.”  

 

 

Głos zabrał radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Chciałbym tylko dopytać Pana 

kierownika, czy my tak w zasadzie to oczekujemy na tych, którzy będą się zatrzymywać? Czy 

wiemy, kto się zatrzymuje? Czy znamy liczbę przewoźników, którzy operują na naszym 

rynku i czy ci akurat przewoźnicy, zarówno przedsiębiorstwa prowadzące dowozy do naszych 

przedsiębiorstw typu kopalnia, elektrownia, jak i tacy przewoźnicy typu Konin - Kramsk, 

Konin - Ślesin wożący busami też korzystają?” 

 

 

Odpowiadając kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Sławomir 

MATYSIAK, cytuję: „Działalność w zakresie przewozu osób, czyli transportu osób jest 

działalnością koncesjonowaną, objętą decyzjami i zezwoleniami, wobec tego wiemy 

o wszystkich, którzy na naszym terenie świadczą te usługi.” 
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Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 

 

 

Wynikiem głosowania – 19 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 2 radnych 

„wstrzymujących się” od głosowania - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie 

ustalenia opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków 

komunikacyjnych lub dworców w granicach administracyjnych miasta Konina. 

 

Uchwała Nr 708 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina 

na rok 2018 (druk nr 744). 
 

 

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

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2018 - druk 744. Proszę 

o przedstawienie opinii przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Druk nr 744 na posiedzeniu komisji omówiła Pani Sylwia Kaczmarczyk - z-ca kierownika 

Wydziału Ochrony Środowiska. Nie było uwag do projektu uchwały. Obie Komisje 

zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie 13 głosami „za”.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 

 

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

 

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

uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2018.  

 

Uchwała Nr 709 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody dębu „Ignacy” 

(druk nr 743). 
 

 

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

w sprawie pomnika przyrody dębu „Ignacy” - druk 743. Proszę o przedstawienie opinii 

przewodniczącego Komisji Praworządności.” 

 

 

W zastępstwie przewodniczącego Komisji Praworządności Janusza Zawilskiego głos 

zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 
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„W dniu 19 kwietnia procedowaliśmy na posiedzeniu trzech komisji projekt uchwały 

oznaczony numerem druku 743 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie pomnika przyrody 

dębu „Ignacy”. Po wyjaśnieniach, których szczegółowo udzielił z-ca prezydenta Sławomir 

Lorek, jak również po dyskusji, która się odbyła, Komisja Praworządności projekt uchwały 

zaopiniowała pozytywnie 3 głosami „za”.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 

 

 Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Jest mi niezmiernie miło, 

że będziemy mieli kolejny pomnik przyrody, a tym bardziej jest mi miło, że ja jestem 

wnioskodawcą tego przedsięwzięcia i być może kilka słów takiego wyjaśnienia, ponieważ ten 

dąb ma na imię Ignacy od Ignacego Paderewskiego, a ja zgłosiłem w sumie pięć drzew, które 

kwalifikują się na pomniki przyrody, jeden będzie kobietą, bo będzie to sosna, ale powiem 

dlaczego Ignacy, bo Ignacy Paderewski. Tym wcześniejszym dębom dwóm, które są 

pomnikami przyrody zgłosiłem imiona, ten najstarszy największy byłby Fryderyk, ponieważ 

park jest Chopina, drugi byłby Stanisławem, ponieważ Stanisław Moniuszko, a ten trzeci 

Ignacy Paderewski i tak jakoś tych naszych kompozytorów wybitnych w historii nam 

wystarcza i będzie też jedna kobieta Grażyna Bacewicz, tak że zachęcam wszystkich do 

głosowania. Chciałbym podkreślić, że ustanowienie kolejnego pomnika podkreśli wagę tego 

parku, bo ja przypomnę, że jest to jeden z najstarszych parków miejskich, założonych przez 

samych mieszkańców, jeden z najstarszych w Polsce i jedyny taki w tej części wielkopolski. 

Jeżeli ma drzewa, które się kwalifikują na pomniki przyrody, to uważam, że powinniśmy to 

robić, bo inaczej chyba to wygląda, jeżeli jest stary park, który ma dwa pomniki przyrody, 

a inaczej park, który ma ich sześć czy siedem. Oczywiście kwestia później ochrony 

i pielęgnacji jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ale może to bardzo dobrze, bo Konin 

jeśli chodzi zarówno o zabytki materialne jak i przyrodnicze, czasami takie miał średnie 

szczęście i wiele zabytków jak wiemy zniknęło, wiele zostało zniszczonych i wiele pięknych 

drzew też zostało położonych, chociażby tylko wspomnę, że pomnikiem przyrody został dąb 

„Zawiadowca”, dąb bardzo okaleczony, a jednak został pomnikiem przyrody bardziej jako 

pozostałość pięknego lasu dębowego, który kiedyś wzdłuż ul. Kolejowej rósł. Myślę, 

że wszyscy pamiętają, że tam były piękniejsze dęby i zostały wszystkie wycięte pod ten 

parking, który tam jest. Można było zostawić, myślę, a „Zawiadowca” się ostał, bo stał na 

samej krawędzi, a jednak mamy go pomnikiem przyrody.” 

 

 

 Głos zabrał radny Jan MAJDZIŃSKI, cytuję: „Skoro już zaistniała okazja o tworzeniu 

tego rodzaju pomników, to ja chciałbym się upomnieć jeszcze o park, który jest w tej chwili 

rewitalizowany na osiedlu Laskówiec i tam w trakcie projektowania doszło do niezwykłego 

dziwactwa, że dąb o średnicy 90 cm został zakwalifikowany do wycinki, jak i wiele zdrowych 

drzew po to, żeby tam były robione nasadzenia krzewów. W związku z tym, żeby 

zabezpieczyć na przyszłość tego rodzaju złe pomysły, ja bym też proponował, żebyśmy 

w przyszłości mogli ochronić te dęby, bo to nie jest tylko jeden i też nadać im jakieś imiona, 

ale to już może w następnym podejściu.” 

 

 

 Ad vocem głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja tylko tutaj wesprę 

Pana radnego Majdzińskiego, bo tam rzeczywiście jest jeden potężny dąb i jeden klono-

jesion, który kiedyś sam zmierzyłem i on się kwalifikuje na pomnik. Ja mam taki już gotowy 

wniosek.” 
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Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Wniosek Pana 

radnego Majdzińskiego jest bardzo trafny i sądzę, że podejmiemy go w trybie roboczym, 

natomiast do Pana radnego Nowaka mam prośbę, bowiem jest Pan wnioskodawcą, 

oczywiście podkreślamy to wszyscy i będziemy podkreślać jeszcze bardzo długo, ale jest 

pewna luka w Pana wniosku, bowiem mam wątpliwości co do imienin. Prosiłbym, żeby Pan 

to też uzupełnił, kiedy będziemy obchodzić imieniny, bo warto by pójść do dębu, pokłonić się 

i złożyć mu serdeczne życzenia.” 

 

 

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

 

 

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

uchwałę w sprawie pomnika przyrody dębu „Ignacy”. 

 

Uchwała Nr 710 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy 

Pociejewo – etap 2 (druk nr 742). 
 

 

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

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 

dla rejonu wyspy Pociejewo - etap 2 - druk 742. Proszę o przedstawienie opinii 

przewodniczącego Komisji Infrastruktury.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały był również omawiany na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji, ale 

szczególnie tym projektem zajęła się Komisja Infrastruktury, ponieważ jest to jej właściwość. 

Projekt omówiła Pani Małgorzata Sztuba - kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 10 głosami „za”, 2 radnych „wstrzymało 

się” od głosowania.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 

 

 Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Ja na komisji poniedziałkowej zadałem 

pytanie, jakie będą koszty, jakie są, po uchwaleniu tego planu, koszty finansowe w związku 

z wykupem gruntów i ewentualną budową dróg, chodników itd., bo to wszystko wiąże się 

z planami zagospodarowania przestrzennego i czy miasto takie środki ma zabezpieczone, 

bo jest niby tutaj w całym tym projekcie, są rzeczy właśnie na te wykupy zapisane, ale wiemy 

bardzo dobrze, jak to idzie na terenie miasta Konina. Mamy bardzo wiele planów 

zagospodarowania przestrzennego na terenie całego miasta i od kilkudziesięciu lat w wielu 

rejonach te grunty nie są wykupywane i chciałem się dowiedzieć, jaka jest konkretna kwota 

i czy mamy tą kwotę zabezpieczoną.” 
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Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Nie jestem 

w stanie odpowiedzieć na Pana pytanie, bowiem to jest tylko w tej chwili oznaczenie 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a koszty, wartość budowy dróg 

możemy podać dopiero wtedy, kiedy one są zaprojektowane i skosztorysowane.” 

 

 

Ad vocem głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Ja to pytanie zadałem na 

komisji i otrzymałem tylko taką odpowiedź od Pani kierownik, że spróbuje przybliżone 

koszty podać, jeżeli chodzi o wykup gruntów, dlatego zadaję to pytanie. To nie jest coś 

nowego.” 

 

 

Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Wykupy gruntów, 

oczywiście, jak będą zrobione operaty szacunkowe,” 

 

 

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

 

 

Wynikiem głosowania – 20 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 1 radny 

„wstrzymujący się” od głosowania - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu 

wyspy Pociejewo – etap 2.   

 

 

 Przewodniczący rady, cytuję: „Jest potrzeba reasumpcji głosowania, w związku z tym, 

że w uchwale, którą głosowaliśmy zgodnie z wytycznymi prawnymi, zanim przegłosujemy 

uchwałę, powinniśmy jeszcze przegłosować wcześniej uwagi zgłoszone do tego planu, 

mówimy o Pociejewie, w takim stanie, jak zostały one przyjęte bądź też nie. Wszystkie 

materiały Państwo dostaliście. Dostaliśmy również uwagi, w takim kształcie jak mieszkańcy 

zgłaszali oraz sposób ich rozpatrzenia, a więc jest potrzeba reasumpcji głosowania. 

Poddam pod głosowanie załącznik dotyczący uwag do tego planu, wniesionych do 

projektu uchwały w sprawie miejscowego planu rejon wyspy Pociejewo.” 

 

 

Rada Miasta Konina rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Konina dla rejonu wyspy Pociejewo - etap 2 (załącznik nr 2 do projektu uchwały) przyjęła 

18 głosami „za”. 

 

 

 Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały oznaczony numerem 

druku 742 (reasumpcja głosowania). 

 

 

Wynikiem głosowania: 18 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 1 radny 

„wstrzymujący się” od głosowania - Rada Miasta Konina podjęła w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy 

Pociejewo – etap 2.   

 

Uchwała Nr 711 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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17.  Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością 

gruntową (druk nr 733). 
 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (druk nr 712). 
 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejne punkty porządku obrad, to podjęcie uchwały 

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową - druk 733 oraz podjęcie 

uchwały w sprawie zbycia nieruchomości - druk nr 712. Proszę o przedstawienie opinii 

przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury. 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały dotyczący obciążenia nieruchomości służebnością gruntową - druk nr 733 

został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Finansów i Komisję Infrastruktury 

13 głosami „za”. Druk nr 712 również był omówiony przez kierownika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Tadeusza Jakubka. Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury również 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 10 radnych było „za”, 1 radny „wstrzymał się” od 

głosowania.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

 

 

 Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Nie wiem, dlaczego robimy to 

łącznie, bo to są całkiem dwie inne sprawy, ale dyskusja może być łączna. Ja odnośnie druku 

nr 712, to jest zbycie przy ul. Podgórnej (wyświetlono mapkę). To dotyczy tego zielonego 

kwadratu przy ul. Podgórnej. Niedawno ten grunt na czerwono zyskał właściciela i właściciel 

chciałby powiększyć swoją działkę o ten grunt. Powiem tak. Ja nie widzę problemu, aby 

inwestor sobie tutaj nie powiększył swojej własności i ewentualnie zainwestował, natomiast 

sprawa wygląda tak, że na tym terenie od długiego czasu mieszkańcy tej ulicy i tej okolicy 

myśleli o tym, że będzie tutaj w tym miejscu jakieś miejsce z przeznaczeniem sportowo-

rekreacyjnym dla starszej młodzieży. Tam widzimy nad tymi dwiema działkami są bloki 

mieszkalne, to są wspólnoty mieszkaniowe. Te wspólnoty własnym sumptem zrobiły place 

zabaw dla małych dzieci, natomiast nie ma tam miejsca, aby tam zrobić coś dla dzieci 

starszych. Sprawa wygląda tak, że to jest ostatni kawałek ziemi miejskiej w tej części miasta 

i mieszka tutaj w sumie 120 rodzin w blokach plus okoliczne domki. Tam jest naprawdę 

kilkadziesiąt dzieci kilkunastoletnich i na innych osiedlach można spotkać place zabaw 

w większej ilości na ziemi miejskiej, wykonane za miejskie pieniądze i obsługiwane poprzez 

miasto. A tutaj przez wiele lat, w tym ja także będąc teraz radnym, nie udało się nic dla 

starszych dzieci zrobić, dla młodzieży. Gdybyśmy spojrzeli tam wyżej na te bloki, tam jest 

taka duża łąka.  Łąka należy do parafii św. Bartłomieja. Widzimy tutaj resztki ziemi, to jest 

ziemia zsypana, ponieważ kilka lat temu mieszkańcy bloków skrzyknęli się i zrobili na dziko, 

fakt, że na terenie księdza proboszcza z Fary, boisko plażowe do piłki siatkowej dla 

młodzieży. Z tym, że było to nielegalne i zostało to zlikwidowane przez właściciela. Nikt nie 

miał do niego o to pretensji, zrobili na dziko, ktoś przyszedł i zlikwidował, z tym, że teraz 

zbywając ten ostatni kawałek ziemi miejskiej, praktycznie zamykamy możliwość wykonania 

tam czegokolwiek. To jest działka trzydzieści metrów na dwadzieścia kilka i zamykamy 

możliwość zrobienia tam jakieś płyty asfaltowej do koszykówki czy czegoś w tym stylu. 

Ja rozmawiałem z inwestorem, rozmawiałem z Panem kierownikiem Jakubkiem na ten temat, 

jak również z Panem prezydentem. Sprawa wygląda tak. Ja, jak również mieszkańcy, nie 
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mamy nic przeciwko temu, aby tę ziemię sprzedać, natomiast chcielibyśmy teraz legalnie na 

to miejsce, by na tą łąkę naprzeciwko bloków powróciło to boisko do piłki siatkowej dla 

młodzieży. Ksiądz proboszcz już o tym wie i wyraził zgodę, gdyby miasto chciało kawałek tej 

ziemi wydzierżawić pod taki obiekt. Myślę, że to nie jest jakaś wielka inwestycja, bo tu nie 

wchodzi w grę układanie kostki, asfaltowanie, czy nie wiadomo jakie wielkie ogrodzenia 

i można by było Panie prezydencie coś takiego wykonać, tylko to już jest ponad dziesięć lat 

obietnic. Ja jestem cztery lata radnym, cztery razy składam wniosek, nic się nie dzieje, a teraz 

tę działkę sprzedajemy, więc może dobrze by było jakąś taką, już nawet coś więcej niż 

deklarację zrobić, ponieważ mamy już kwiecień i gdyby takie coś tam wysypać, takie boisko 

i postawić dwa słupy z siatką, to byłoby naprawdę dla mieszkańców bardzo miłe i przede 

wszystkim jest to potrzebne. Ksiądz proboszcz Tomasz Michalski wyraził osobie, która chce 

kupić te działkę taką deklarację, że on zna tę sytuację i jest w stanie tam z miastem, z nami 

wszystkimi, z mieszkańcami, bo zrobiłby to dla mieszkańców, współpracować w tej sprawie. 

Panie prezydencie chciałem tyle w kwestii wyjaśnienia, natomiast jeśli chodzi o sprzedaż tej 

działki, być może, bo rozmawialiśmy też, rzeczywiście ta działka jest tutaj blisko 

ul. Podgórnej, która ostatnio stała się trochę bardziej ruchliwa, ale jeżeli ją sprzedamy, 

to żeby na tej łące, którą pokazałem na zdjęciu, coś dla tej młodzieży zrobić.” 

 

 

 Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Ja tu popieram wniosek Tomka 

Nowaka. Jest tam potrzeba zrobienia, zorganizowania jakiegoś boiska dla tej starszej 

młodzieży, akurat niekoniecznie pod tymi blokami. Ta działka, jest to uzasadnione, żeby ją 

poszerzyć, bo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest tam budownictwo 

wielorodzinne. Jeżeli tego nie zrobimy, tam będą chwasty rosły i nic więcej. To, o czym 

mówi Tomek popieram, że jeżeli jest wola księdza wydzierżawienia jakiegoś placu dla 

takiego boiska dla młodzieży starszej, to popieram to bardzo.” 

 

 

Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Rozmawialiśmy 

z Panem radnym dobre półtorej godziny o wszystkich tych problemach, o których mówił, ale 

rozumiem, że one powinny wybrzmieć na sesji, więc odnoszę się do tego w ten sposób, jak to 

wynikało z rozmowy. Uważam, że byłoby rzeczą co najmniej nierozsądną, gdybyśmy mieli 

działkę przeznaczoną pod budownictwo przeznaczyć na boisko do koszykówki czy siatkówki 

czy do czegokolwiek, tym bardziej, że nie wszyscy mieszkańcy byliby tym uszczęśliwieni, 

bowiem w środku zamieszkałego osiedla nie bardzo byłoby praktycznie możliwe, żeby 

bezkonfliktowo zrobić tam boisko. Tego gruntu moim zdaniem nie można, bo on byłby w ten 

sposób zmarnowany. Dajmy szansę, żeby ta działka została przez inwestora zabudowana, 

natomiast otwarty jestem i podejmiemy czynności, żeby w tym miejscu, o którym Pan radny 

mówi, co popiera także Pan radny Lachowicz, żeby podjąć rozmowy z parafią, a potem 

podjąć właściwe kroki, żeby zrobić tam boisko, żeby młodzież mogła z tego boiska spokojnie 

korzystać, z całą wspólnotą mieszkańców, która jest obok.”  

 

 

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

 

 

DRUK Nr 733 

 

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

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową – obręb Przydziałki.  

 

Uchwała Nr 712 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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DRUK Nr 712 

 

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

w sprawie zbycia nieruchomości - obręb Starówka.  

 

Uchwała Nr 713 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości (druki nr 745, 746, 747). 
 

 

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

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości - druki 745, 746, 747. Proszę o przedstawienie opinii 

przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury.”    

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Wszystkie trzy projekty uchwał były omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Infrastruktury i Komisji Finansów. Projekty omówił Tadeusz Jakubek - kierownik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. Do dwóch projektów uchwał, do druków 745 i 746 nie było 

żadnych uwag. Druk nr 745 został zaopiniowany pozytywnie 10 głosami „za”, przy 4 głosach 

„przeciw”. Przy druku nr 746 - 9 radnych było „za”, 4 radnych było „przeciw”, 1 radny 

„wstrzymał się” od głosowania. Druk nr 747, tutaj Komisja Finansów i Komisja 

Infrastruktury nie zajęły stanowiska, ponieważ to uzasadnienie powinno być zmienione, 

ponieważ nie zapewniało, dotyczy to przychodni na ul. Kosmonautów, ponieważ to 

uzasadnienie nie gwarantowało jednej z osób prowadzących działalność, że umowa najmu 

z nią nie zostanie rozwiązana, dlatego przekazaliśmy to prezydentowi, żeby ewentualnie 

zmienił uzasadnienie, co miałoby być przedstawione na dzisiejszej sesji.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał i powiedział, 

cytuję: „Państwo otrzymali zmienione uzasadnienie do projektów uchwał. Pan prezydent 

zabierze głos w kwestii uzupełnienia tego uzasadnienia.” 

 

 

 Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Proszę o przyjęcie 

tego uzupełnienia w następującej treści: „W umowie dzierżawy wprowadzony będzie 

obowiązek utrzymania przez dzierżawcę warunków najmu dla podmiotów przejętych 

w ramach umowy cesji przez okres 5 lat licząc od daty podpisania umowy dzierżawy 

z wyłączeniem okresu wypowiedzenia umowy najmu.”  

Chodzi o to, żeby ten pięcioletni okres był bezdyskusyjny i żeby możliwość 

wypowiedzenia umowy najmu nie była w konflikcie z tym zapisem o pięcioletnim okresie.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Tam w uzasadnieniu jest też, że jest cesja umów na 

dzierżawcy głównym wobec najemców. Wszystkie podmioty pozostają tam, jeśli tylko chcą 

działać. „Dzierżawca zobowiązany będzie również do utrzymania działalności w zakresie 
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świadczenia podstawowych usług medycznych oraz przejęcia, w formie umowy cesji, umów 

najmu pozostałych podmiotów funkcjonujących w tym budynku.” Te podmioty porozumiały 

się między sobą, stąd dzierżawcą jest jeden podmiot, pozostałym będzie podnajmował, 

działalność pozostałych jest zagwarantowana. Wiem, że na posiedzeniu komisji była osoba, 

która reprezentowała działalność własną wykonywaną na ul. Kosmonautów, wiem, że jest na 

sesji, ale zajmuje się występem medialnym na razie.” 

 

 

 Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Ta sprawa z początku wydała mi się 

bardzo prosta gdy spotkaliśmy się z Panem prezydentem na konsultacjach w klubie, 

bo z perspektywy budżetu miasta i miasta, które rozwiązuje problem, dotyczący 

inwestowania w te przychodnie, problem dotyczący też naszego rynku medycznego 

z perspektywy miasta wydawało mi się to jak najbardziej korzystne i pojawienie się Pani 

doktor na naszej Komisji Infrastruktury uświadomiło mi pewien problem dotyczący ogólnie 

rynku, jakim jest rynek opieki zdrowotnej. Rynek opieki zdrowotnej to też jest biznes 

i wszyscy starają się ten biznes prowadzić. Z kolei naszym zadaniem powinno być takie 

stwarzanie warunków lokalowych dla każdego podmiotu, żeby ta opieka zdrowotna była jak 

najszersza dla wszystkich mieszkańców i każda z tych przychodni jest inna, każda ma inną 

sytuację, i okazało się, że ta przychodnia na ul. Kosmonautów, tam jest jeden taki element 

konfliktowy i jak my jako rada miasta powinniśmy się zachować. Ja z dużym zadowoleniem 

przyjmuję zmianę tego uzasadnienia, ale mam wątpliwości, czy my możemy w uzasadnieniu 

jako rada miasta tak narzucić warunki umowy dzierżawy, że to będzie wynikało 

z uzasadnienia, że ten podmiot dzierżawiący, który będzie podnajmował innym lekarzom, 

żeby zabezpieczyć ich interesy, bo nawet jeżeli nie będą mogli wypowiedzieć tej umowy, 

to można tą kwotę wynajmu podwyższyć, można stworzyć takie warunki do działania 

w przychodni, że one będą skomplikowane i nieopłacalne, a wiadomo, że to jest taka 

specyficzna działalność, gdzie są też kontrakty z NFZ, gdzie jest dużo papierologii. Ja się 

cieszę, że nie jestem lekarzem, bo to podobno jest totalny chaos biurokratyczny. Naszym 

zadaniem jest zabezpieczyć zarówno majątek miasta i my musimy o tym myśleć jako radni 

w pierwszej kolejności ale przed tą pierwszą kolejnością jeszcze jest interes mieszkańców 

i ja się boję tego, że mimo jak my tę umowę skonstruujemy, jak my zmienimy to 

uzasadnienie, to umowa będzie tak skonstruowana, że będzie kruczek prawny, że będzie 

można tak manipulować umową podnajmu, żeby te podmioty, które są dzierżawcami mogły 

optymalizować swoją działalność w ramach tej przychodni. Mam tutaj pytanie natury 

prawnej, na ile my możemy tak naprawdę skonstruować tę umowę, żeby zabezpieczyć interes 

wszystkich stron, bo na tym etapie się kończy nasza władza jako rady miasta, 

a odpowiedzialność spadnie na radnych jeżeli coś nie wyjdzie. Ja jestem akurat radnym z tych 

rejonów i ja się boję tych konsekwencji, że na moje barki spadną ludzkie pretensje, że był 

lekarz, którego oni szanowali, od lat do niego chodzili, a tego lekarza już nie ma i nie ma na 

NFZ, a na NFZ korzystają osoby mniej zamożne, dlatego mam głębokie wątpliwości 

dotyczące tych uchwał.” 

 

 

Głos zabrał radny Jan MAJDZIŃSKI, cytuję: „Ja chciałem dopytać tylko odnośnie 

tego terminu 5 letniego, bo umowa, w projekcie uchwały jest przewidziana na okres 10 lat, 

natomiast tutaj jest zawarty okres pięciu lat. Z czego to wynika?” 

 

 

Głos zabrał radny Marek WASZKOWIAK, cytuję: „Przy poprzednim debatowaniu 

nad sprawą ja się wstrzymałem od głosu. Tam była propozycja sprzedaży tych obiektów. 

Oznaczało to, że nie jestem przeciwny działaniu miasta, ale chciałbym widzieć koncepcję czy 

my jako Miasto staramy się wpływać na sieć i mieć ją pod szczególnym nadzorem, czy też 
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nie. Bo możemy powiedzieć, że nie obchodzi nas sieć, sprzedajemy, każdy decyduje o sobie, 

jeżeli natomiast przyjmujemy koncepcję, że wpływamy na sieć, to nie powinniśmy 

sprzedawać i dlatego się wstrzymałem. W tym momencie rodzi się pytanie, że jest 

niespójność tamtego działania, z tym działaniem, które jest dzisiaj. My musimy podjąć 

decyzję, co do tego, co chcemy uzyskać, jaka jest nasza rola jako Miasta. Myślę, że ważne, 

a to jest szczególnie wrażliwa dziedzina, ważne byłoby, żeby była stabilność dla wszystkich 

podmiotów w kontakcie z NFZ, ale również i z Miastem. A ja odnoszę wrażenie, 

że rzuciliśmy coś na sprzedaż, potem coś się stało, wycofujemy się, proponujemy coś 

nowego, za chwilę się okaże, że jest inny problem. Brakuje mi koncepcji całościowej. Jaka 

jest rola Miasta w kształtowaniu sieci przychodni?” 

 

 

Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Popieram zdanie Pana Marka 

Waszkowiaka. Mam pewne wątpliwości na temat tego, dlaczego wcześniej odstąpiono od 

sprzedaży, skoro decyzja przez Wysoką Radę została podjęta? W chwili obecnej, jak mówi 

uchwała, głosujemy nad odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy, wcześniej odbywał się tryb przetargowy sprzedaży, który z jakiejś przyczyny 

został niestety lub stety rozwiązany i chciałbym wykazać tutaj brak konsekwencji działalności 

Miasta i Rady, ze względu na to, że Rada podjęła decyzję o sprzedaży tych obiektów, 

a w chwili obecnej Miasto się ze sprzedaży wycofuje, umożliwiając możliwość dzierżawy ze 

względu na to, że pewne podmioty miały wobec tego jakieś wątpliwości, te podmioty, które 

miały brać udział w przetargu jak domniemam, ale to są tylko przesłanki.  

Jeżeli faktycznie Miasto chcę sprzedać te obiekty, ale jednocześnie zachować 

obecność tych podmiotów, które są w tych przychodniach, to czy do tych umów dzierżawy, 

co ma miejsce w uzasadnieniu, nie możemy dopisać prawa pierwokupu po 10 latach 

dzierżawy? Zapewni to, że zostanie podtrzymana wcześniejsza decyzja rady, że sprzedajemy 

te obiekty, będzie to sztuczne 10 lat dzierżawy, a jednocześnie te podmioty, które obecnie się 

tam znajdują, będą miały prawo pierwokupu tych obiektów, jednakże to nie jest kwestia 

dodania zapisu, ale jest to kwestia dyskusji na temat tego, czy POZ, a dokładnie budynki tej 

opieki zdrowotnej mają leżeć w kwestiach miejskich, być miejską własnością czy prywatną 

i na tym powinna się skupić nasza dyskusja.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Powiem tylko jedną rzecz, bo Państwo tego nie 

będziecie wiedzieli. Losy przychodni przez lata całe są takie, że Miasto pojawia się tylko po 

drodze jako administrator. Od początku Miasta tam w ogóle nie było. Stało się w ten sposób, 

mogę to powiedzieć, bo w tej sprawie sam mocno działałem, jak robiło się gorąco pod 

przychodnią na ul. Kosmonautów i Ósemką i jeździłem sam na rady sejmiku, żeby skłonić 

zarząd województwa i sejmik do przekazania obiektów, w uzasadnieniu gwarantując 

działalność istniejących tam przychodni, które udzielają świadczeń bezpłatnych dla 

pacjentów, a więc mówimy o bezpieczeństwie zdrowotnym mieszkańców i taka była intencja 

uchwały podjętej przez sejmik. W ten sposób dwie przychodnie, dwa budynki: Kosmonautów 

i Ósemka zostały przekazane do miasta, wcześniej były własnością województwa, tak jak 

budynek na ul. Południowej.  

Z przychodnią na Chorzniu jest jeszcze inna historia, bo budynek był administrowany 

przez spółdzielnię mieszkaniową i również Miasto pojawiło się w trakcie, a więc te podmioty, 

które tam działają, były tam zanim Miasto tam zaistniało, a więc Miasto stało się częściowo 

przypadkowo, a częściowo sprawczo, bo zwrócono się do nas, żebyśmy pomogli utrzymać 

działalność tych podmiotów i to zrobiliśmy, i myślę, że w tej uchwale też to gwarantujemy. 

Pani mecenas wyjaśni to, co niejako gwarantują zapisy uzasadnienia, bo to jest najważniejsze, 

co Państwo mówili, żeby te podmioty, które tam istnieją, mogły spokojnie działać i tym 

samym pacjenci mieć dostęp do świadczeń gwarantowanych przez NFZ.”  
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Głos zabrała radca prawny Mirosława ADAMIAK-LEWANDOWSKA, cytuję: 

„Zapisy uzasadnienia stanowią gwarancję, zarówno dla jednej jak i drugiej strony. 

Wydzierżawiający ma prawo ustalenia pewnych warunków, ma prawo zadecydowania, 

na jaki okres, z jakimi warunkami, jak ta umowa ma wyglądać. W tym momencie 

gwarantujemy obecnym najemcom, że te umowy nie zostaną rozwiązane w pewnym okresie, 

pomimo tego, że te umowy najmu też ten okres rozwiązania zawierały, także do tej pory też 

nie było gwarancji, że te umowy będą w nieskończoność, ale też z drugiej strony musimy 

zagwarantować dzierżawcę, a więc ten podmiot główny, która będzie odpowiadała za całość 

nieruchomości, być może będzie ponosiła nakłady na całość nieruchomości, czyli tutaj to nie 

jest tylko kwestia jak gdyby określenia warunków dla jednego podmiotu, tylko jest to kwestia 

określenia warunków dla dzierżawcy, jak i dla tych najemców i przy tych zapisach zarówno 

jedna i druga strona jest zabezpieczona, że ma gwarancję prowadzenia działalności 

w określonym czasie i na określonych zasadach. Tu przy propozycji pięcioletniego okresu bez 

możliwości wypowiedzenia daje to gwarancję prowadzenia działalności przez ten okres.” 

 

 

Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Od razu dodam do 

wypowiedzi Pani mecenas, że, i tutaj zwracam się do Pana radnego Jakuba Eltmana, że to 

prawo pierwokupu z racji kodeksowych ono pojawi się po 10 latach dzierżawy, stąd 

propozycja zastosowania tej instytucji.  

Chciałbym powiedzieć, że jeśli powstaje takie wrażenie u Państwa radnych, że my nie 

bardzo wiemy, co z tym zrobić, to chciałbym, żebyście Państwo wzięli pod uwagę bezsporny 

fakt, że staramy się reagować na te impulsy, które idą od wieloletnich użytkowników tych 

obiektów. A więc Panie radny Eltman, rozpisanie przetargu nastąpiło na wniosek 

użytkowników i do tego z tą inicjatywą wystąpiły dwie przychodnie, jedna z nich nie 

wystąpiła z taką inicjatywą. Mieliśmy odpowiedź na pytanie, bowiem podstawowa 

przesłanka, która nam przyświeca jest taka, że chcemy zachować w pełni warunki 

prowadzenia świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i to jest podstawowe 

przesłanie i warunkowanie przez nas wszelkich działań do tej pory podejmowanych. 

Nie dopuścimy do tego Wysoka Rado, żeby powstały okoliczności, w których byłoby 

zagrożone świadczenie tych usług w ramach POZ, a to jest biorąc pod uwagę wszystkie trzy 

przychodnie, trzy obiekty, to jest kilkanaście tysięcy ludzi objętych tymi działaniami, stąd 

wszystko, co do tej pory było podejmowane, i to, co proponujemy dzisiaj Wysokiej Radzie 

podyktowane jest tym podstawowym naszym założeniem. 

Nie będę omawiał kwestii przetargów, bowiem już mówiliśmy o tym, z jakich 

powodów nie został on rozstrzygnięty i sprawa pozostała na tym etapie podjętej wcześniej 

uchwały przez Wysoką Radę, co do obowiązku nałożonego na mnie, by ten przetarg rozpisać. 

Pojawiła się nowa inicjatywa ze strony wszystkich trzech przychodni, żeby właśnie zawrzeć 

umowy dzierżawy i tutaj Wysoka Rado uchwała, jeśli będzie podjęta, a o to Wysoką Radę 

proszę, ona rozstrzygnie sprawę co do zasady, natomiast wszelkie szczegółowe warunki, na 

jakich będzie ulokowany dzierżawca i najemca, będziemy określali zgodnie z obowiązującym 

prawem i będziemy o tym dyskutować z podmiotami, które ewentualnie będą miały co do 

tego wątpliwości. Jest pewna różnica, bo mówimy Wysoka Rado dzisiaj tylko o wynikających 

z tych umów nazwijmy to uprawnieniach, ale także w tych umowach będą zawarte obowiązki, 

a jednym z elementarnych obowiązków będzie zabezpieczenie pełnej dostępności do 

podstawowej opieki zdrowotnej.  

Różnica między zabezpieczeniem 10 letnim dla dzierżawcy, jeśli oczywiście nie 

zostaną naruszone warunki dzierżawy, a pięcioletnim dla najemców wynika z samego 

charakteru dzierżawy i najmu. To są dwa różne pojęcia, różnie sytuujące podmioty, które 

przystępują do dzierżawy, czy też najmu, stąd ta różnica. Tu odpowiadam Panu radnemu 

Janowi Majdzińskiemu. 
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Po ewentualnym podjęciu dziś przez Wysoką Radę uchwały w tej sprawie, 

przystąpimy do opracowania szczegółowych warunków, zarówno dla dzierżawców jak i dla 

najemców. 

Chciałbym powiedzieć, że już w tej chwili, w naszej projekcji jest przewidziane, 

że umowa najmu nie może przekroczyć wysokości umowy dzierżawy, co jest podstawowym 

warunkiem i to jest stosowny zapis w tych warunkach najmu, bo tu słusznie Pan radny 

Majewski mówił o tym, że gdyby tego nie było, mogłaby nastąpić taka sytuacja, że byłaby 

próba zawarcia takiej umowy i stawki, która byłaby wyższa od umowy dzierżawy.  

Chciałbym, tutaj Pani przewodnicząca Streker-Dembińska powiedziała żartobliwie, 

ale to oddaje istotę sprawy, to co chcemy zaproponować, wychodząc naprzeciw wnioskom ze 

strony podmiotów, które dzisiaj, niektóre są ponad 20 lat w tych obiektach i o to wnioskują. 

Po pierwsze to tak żartobliwie ujmując, Miasto stawia się w takiej sytuacji, że zapewniamy 

prowadzenie POZ, co jest jak mówiłem wcześniej nadrzędne, a z drugiej strony zjemy ciastko 

i będziemy mieć ciastko. Jest operat szacunkowy sporządzony oddzielnie dla każdego 

z obiektów. Są określone stawki dzierżawy, jakie będą przyjęte i we wszystkich trzech 

obiektach następuje zwiększenie tych pożytków, które będą wpływały do miasta. Przy 

dzierżawie z nas jako miasta schodzi obowiązek ponoszenia nakładów na to elementarne 

utrzymanie obiektów, bowiem będzie to obowiązek dzierżawcy, ale jednocześnie brzegowo 

określony w ten sposób że wszelkie modernizacje, remonty, naprawy w tych obiektach mogą 

być przeprowadzane tylko za zgodą właściciela, czyli miasta i to będzie również zawarte 

w warunkach dotyczących dzierżawy.  

Wysoka Rado uważam, że to rozwiązanie, które proponujemy, wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom wnioskodawców i proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały.”  

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Pani doktor była już na komisji i swoje uwagi 

przedstawiała. Czy coś nowego chciałaby Pani powiedzieć? Jest potrzeba jeszcze raz zabrać 

głos? Jeśli jest potrzeba coś nowego powiedzieć, zapraszam do mikrofonu. Pani doktor była 

na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i efektem jest to, co właśnie Państwo radni zauważyli, 

Pani nie było na sali, zostało zmienione uzasadnienie. Pani doktor widziała, wyświetlone 

zostało, więc wydaje mi się, że to jest wyjście naprzeciw. Pani doktor mogła się przysłuchać 

debacie. Jest wolą rady, żeby wszystkie podmioty mogły tam działać tak jak do tej pory.” 

 

 

Głos zabrała Ewa CZARCZYŃSKA-WAPNIARSKA, cytuję: „Jestem stomatologiem. 

Ja na komisji byłam i nie było wszystkich Państwa radnych. Zajmuję ¼ powierzchni 

przychodni na ul. Kosmonautów i ja zrozumiałam z tego, o czym Państwo rozmawialiście 

teraz, że jeżeli ja za 5 lat nie znajdę lokalu, który przystosuję i przeniosę swoją firmę, to firma 

zostaje zlikwidowana, a to wszystko przejmie lekarz rodzinny. Tak to zrozumiałam. Martwię 

się o swoich pacjentów, pacjentów, którzy przychodzą do nas w ramach kontraktu z NZF, 

bo prywatny gabinet, to ja sobie przeniosę gdzie indziej i to będzie proste.” 

 

 

Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Ten zapis czegoś 

takiego nie stanowi, tak jak Pani to zinterpretowała. Ten zapis zabezpiecza możliwość 

prowadzenia przez Panią działalności przez minimum okres 5 letni. Przez 5 lat jest zakaz 

rozwiązania umowy z Panią, a co się stanie po 5 latach, to zależy, czy te warunki, które będą 

w warunkach najmu zawarte czy nie, będą spełniane. Inaczej mówiąc, po pięciu latach jest 

dopuszczalne rozwiązanie umowy najmu.” 
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Przewodniczący rady, cytuję: „Jeśli ktoś uważał będzie, że chce sam zrezygnować 

wcześniej, to będzie miał taką możliwość.” 

 

 

Ponownie głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Chciałem jeszcze dopytać. 

Rozumiem, że jest wola sprzedaży tych przychodni tylko tym podmiotom, które się tam 

obecnie znajdują. Mówimy o wynajmie dzierżawy i to, o co pytałem w kwestii prawa 

pierwokupu, Pan prezydent dał do zrozumienia, że to prawo zostanie nabyte, w związku 

z tym, czy po 10 latach miasto przystąpi do sprzedaży tych obiektów, czy nie?” 

 

 

Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Panie radny 

mówimy o możliwości, a czy Miasto będzie chciało sprzedać czy też nie, to zależy od 

włodarzy tamtego czasu. Nie ma tutaj automatyzmu, żeby była pełna zgoda.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Ta forma umowy daje bezpieczeństwo tym wszystkim, 

którzy tam są, że nie muszą drżeć, że mając umowę z NFZ ktoś coś im zrobi. Dopóki mają, 

mogą spokojnie tam działać i to jest najważniejsze w tym momencie, niezależnie od relacji 

interpersonalnych.” 

 

 

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

 

 

DRUK Nr  745  

 

Wynikiem głosowania – 18 radnych „za”, 3 radnych „przeciw” i 0 radnych 

„wstrzymujących się” od głosowania - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości – obręb Nowy Dwór. 

 

Uchwała Nr 714 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

DRUK Nr  746  

 

Wynikiem głosowania – 18 radnych „za”, 3 radnych „przeciw” i 0 radnych 

„wstrzymujących się” od głosowania - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości – obręb Glinka. 

 

Uchwała Nr 715 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

DRUK Nr  747  

 

Wynikiem głosowania – 14 radnych „za”, 4 radnych „przeciw” i 3 radnych 

„wstrzymujących się” od głosowania - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości – obręb Czarków. 
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Uchwała Nr 716 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

20.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Konina na okręgi 

wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych 

wybieranych w okręgach wyborczych (druk 735). 
 

 

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

w sprawie podziału miasta Konina na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz 

ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych - druk nr 735. Wraca do nas 

po decyzji komisarza wyborczego. Ja przypomnę tytułem wstępu, że naszą intencją było 

skorzystanie skądinąd z uprawnień, które z ustawy wynikają wobec organu stanowiącego, 

że mamy prawo się wypowiedzieć odnośnie tych okręgów wyborczych, okazało się, że nie do 

końca, bo doświadczenie pokazało, że chcemy dokonać pewnych zmian, natomiast komisarz 

wyborczy przywołał nadrzędną nad tym ustawę, wobec której nie zachodzą żadne przesłanki 

z trzech wymienionych, które mogłyby spowodować zmianę okręgów wyborczych. Mamy 

więc projekt uchwały w kształcie pierwotnym, utrzymujący taki podział miasta, jak do tej 

pory, taki, jaki przedłożył Wysokiej Radzie prezydent wraz z uzasadnieniem. To tyle tytułem 

wstępu i wyjaśnienia. Te przesłanki były nam zawsze znane, ale uznaliśmy, że skoro zmienia 

się ustawa Kodeks wyborczy, to jest moment, kiedy możemy to zmienić. Okazuje się, że tych 

okręgów nie możemy zmienić, musi być spełniona jedna z trzech przesłanek, żadna z nich nie 

zachodzi w naszym mieście.  W sąsiednim Poznaniu tak, bo tam przypomnę liczba 

mieszkańców spadła poniżej pół miliona i tam dramatycznie im się to zmienia, ginie jeden 

okręg wyborczy, spada liczba radnych o trzech.”  

 

 

 Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Okazuje się, że rzeczywiście tak, 

jak Pan przewodniczący powiedział, ustawodawca daje nam narzędzie, jakim jest podjęcie 

uchwały, dotyczące nowego podziału, wręcz zobowiązuje nas do tego, dotyczące nowego 

podziału na okręgi wyborcze. Ale z drugiej strony i to przepisami innymi mówi, ale nie róbcie 

tego, jak nie ma takiej potrzeby. Jest to dla mnie działanie dziwne, tym bardziej, że była 

możliwość uporządkowania tej sfery, o której mówiliśmy już od lat, że taka potrzeba istnieje. 

Jeżeli tak się dzieje, ja tylko mogę wyrazić swoje ubolewanie i totalne zdziwienie. Jest tu 

jakaś niekonsekwencja takich działań, które są nam zlecane, bo jak to jest, żeby uchwalać 

ponownie uchwałę taką samą dokładnie, która obowiązuje, związaną z podziałem na okręgi. 

Jest to jakieś takie działanie co najmniej dziwne.” 

 

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „ Popieram Pana Piotra Korytkowskiego, 

tym bardziej, że dość długo żeśmy dyskutowali na komisji w związku z okręgami 

wyborczymi, również byłem oddelegowany i złożyłem jeden z wniosków, bardzo prosty 

i logiczny, który został poparty przez członków tej komisji. Radni uważali również, że jest to 

mądre posunięcie, a chodziło o to, aby mieszkańcy z okręgu III nie chodzili na głosowanie do 

okręgu IV, jak również mieszkańcy z IV nie chodzili na głosowanie do okręgu III. Bardzo 

proszę o załącznik, pozycję 32-35 jeżeli by była taka możliwość…”  

 

 

Przewodniczący rady poinformował, że o obwodach dyskusja odbędzie się 

w kolejnym punkcie porządku obrad. 
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 Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „W mitologii była taka postać, 

nazywała się Kasandra i ona obwieszczała zburzenie Troi tylko nikt jej nie wierzył. Mniej 

więcej tak wyglądała dyskusja nad zmianą okręgów wyborczych. Wszyscy dokładnie wiemy, 

jaka jest decyzja Wojciecha Hermelińskiego, który powiedział swoim podwładnym, że mają 

blokować wszystkie zmiany. Jeżeli dobrze pamiętam, to PKW jest wybierana przez prezesów 

sądów Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i przez prezesów 

sądów i nie jest ciałem ustawodawczym. To, że coś chce w Polsce ustawodawca, to nie 

znaczy, że inne organy tego chcą np. PKW. Pan Hermeliński jest przewodniczącym komisji 

od 2014 roku i jeżeli on podjął taką decyzję, to nie ma z tym nic wspólnego ustawodawca i ta 

dyskusja od początku na tej radzie była w oparach trochę śmieszności, bo od początku 

wiedzieliśmy, od kiedy wpłynął ten list od komisarza, od początku wiedzieliśmy, że my tu 

walczymy jak Don Kichot z wiatrakami i wprowadzamy zamieszanie.”  

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Myślę, że nie do końca, bo jednak skorzystaliśmy ze 

swoich uprawnień. To, że nie spotkały się z akceptacją komisarza, to może Pan radny 

skomentować. Jak słychać rozżalenie jest, bo argumenty padały, wydaje się wynikające 

z doświadczenia lat poprzednich. To właśnie doświadczenie pokazuje, czy decyzje podjęte 

przed laty były słuszne czy nie. Zrobiliśmy co należało, że skorzystaliśmy ze swoich 

uprawnień. Okazało się, że tak, jak Pan radny powiedział wszystkie, dosłownie wszystkie 

propozycje, które do niego wpłynęły, nie tylko nasza, bo z innych gmin również, wszystkie 

zostały zablokowane. Kompetencja nasza nie ulega zmianie, nadal musimy zatwierdzić te 

okręgi, bo jeśli tego nie zrobimy, to uczyni to za nas Komisarz Wyborczy. Dopóki organ 

stanowiący jest w terminie i chce się wypowiedzieć ma prawo, to wtedy tę decyzję podejmie 

Komisarz Wyborczy.”  

 

 

 Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Skoro sytuacja 

wygląda tak, że miasto mamy podzielone na okręgi wyborcze uchwałą sprzed czterech czy 

pięciu lat przy tamtych wyborach, to tamta uchwała do kiedy obowiązuje? Kto ją uchylił, 

tamten podział? Skoro nie zmieniamy nic, to tą uchwałą zatwierdzamy to samo, uchylając 

tamtą uchwałę?” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Zapytamy Panią mecenas co w tej sprawie. 

Czy rzeczywiście tak naprawdę tamta uchwała obowiązuje. My jako organ stanowiący 

musimy ją procedować?”  

 

 

Głos zabrała radca prawny Mirosława ADAMIAK-LEWANDOWSKA, cytuję: 

„Tamta uchwała obowiązuje, ale to ustawa nałożyła na rady gmin obowiązek w określonym 

terminie 60 dni dokonania zmian. To nie jest nasz wymysł. Co przyświecało ustawodawcy, 

nie wiemy, czyli dopóki nie zmienimy, to obowiązuje, ale mamy termin 60 dni, czyli z tego 

by wynikało, że jeżeli w terminie 60 dni tego nie zrobimy, to nasze uchwały przestaną 

obowiązywać i wtedy wchodzi rozstrzygnięcie komisarza.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Czyli to, na co liczyliśmy, czyli nowy Kodeks 

wyborczy, liczyliśmy że daje nam te kompetencje zmiany, okazuje się że nie. Daje nam tylko 

obowiązek terminowy, więc rozumiem, że wszyscy mają dylematy, każdy z Państwa wyrazi 

swoje wątpliwości w głosowaniu, bo cokolwiek zrobimy, decyzję za nas podejmie Komisarz 

Wyborczy. Obowiązek ustawowy nowej ustawy Kodeks wyborczy dający terminy.” 
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Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 

 

 

Wynikiem głosowania: 6 radnych „za”, 4 radnych „przeciw” i 11 radnych 

„wstrzymujących się” od głosowania - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie 

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

liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 

 

Uchwała Nr 717 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

21.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania 

oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib 

obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Konina 

(druk nr 736). 
 

 

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

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz 

wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Konina – 

druk nr 736.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

 

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Chodzi o to, o obwody głosowania. Ja na 

komisji, tak jak powiedziałem wcześniej, złożyłem wniosek, aby uporządkować obwody do 

głosowania, aby mieszkańcy z okręgu III nie chodzili do głosowania do okręgu IV, jak 

również odwrotnie. Konkretnie chodzi o zapis, który był nam przedstawiony jako radnym 

prawidłowy, a mianowicie w pozycji nr 32 i 35. Po tej dyskusji rozmawiałem z Panem 

sekretarzem, zostało to przyjęte i miało to być. Chodzi o to, aby ul. Zakole, która mieści się 

na III okręgu, nie musiała chodzić do Przedszkola nr 17, które mieści się na IV okręgu, 

a mieszkańcy z okręgu IV nie musieli chodzić do Szkoły Podstawowej nr 3. Chodzi o to, aby 

zmienić tylko lokale głosowania. Było to dla nas radnych bardzo proste. Chyba z półtorej 

godziny żeśmy poświęcili, aby to wytłumaczyć. Zostało to przyjęte i się okazuje w ostatniej 

chwili, powracamy do tego, co kiedyś było. Ja chciałem to uporządkować formalnie, 

aby, mówiąc kolokwialnie, mieszkańcy Zatorza nie chodzili głosować na Chorzeń, 

a mieszkańcy Chorznia nie musieli głosować na Zatorzu. To jest takie większe porównanie, 

ale o to chodzi. Było wszystko w porządku, a w ostatniej chwili zostało zmienione. Dlaczego? 

Nie rozumiem.” 

 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Też tego nie rozumiem. Tutaj w pełni popieram ten 

wniosek. Uważam, że tutaj nie ma żadnych argumentów Komisarz Wyborczych. Wręcz 

irytująca jest odpowiedź, która na takie argumenty kompletnie nie odpowiada. Racjonalnie 

jest to wytłumaczone. Dla mnie to jest nieracjonalne. Niech Sekretarz nam pomoże, on 

uczestniczył w tych pracach i komunikował się z Komisarzem.” 
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Głos zabrał Sekretarz Miasta Marek ZAWIDZKI, cytuję: „Tak jak Pan radny Sidor 

powiedział my wspólnie, mówiąc ściślej pracownicy Pana prezydenta przygotowaliśmy taki 

projekt uchwały, jak Państwo radni wykonsultowali. Pojechaliśmy z nim do Pana Komisarza 

Wyborczego. Pan komisarz, już nowy, powiedział tak, że jest w stanie obronić zmianę, którą 

dokonaliśmy, polegającą na przeniesieniu siedziby OKW z PGKiM do I Liceum, ponieważ 

poprawi ona znacznie warunki i jest to lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych, w związku z tym zwiększamy wygodę i warunki głosowania, natomiast 

co do pozostałych powiedział, że nie będzie tego podejmować i proponuje nie przyjmować, 

bo to będzie prawdopodobnie uchylone. W związku z tym zmieniliśmy uzasadnienie, 

przyjęliśmy tylko tą pierwszą część oraz zmiany, które wynikają z tego, że doszły nowe ulice, 

to jest oczywiste i jeszcze zmieniły się nazwy siedzib, tam gdzie były gimnazja na szkoły 

podstawowe i to jest powód, że taki projekt uchwały przedkładamy ostatecznie pod obrady 

rady jako projekt Prezydenta Miasta Konina skonsultowany z Komisarzem Wyborczym.” 

 

 

Ad vocem głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Powrócę do tego tematu. 

Ja Panie Sekretarzu chciałbym się dowiedzieć, czy rozmawiając z Komisarzem 

przedstawiliście mapę Konina, gdzie co się znajduje, to jest pierwsza rzecz, a nie tylko 

przedstawialiście dokumenty pisemne, bo trzeba się trochę orientować się w terenie i gdyby 

Pan komisarz taką mapę zobaczył i to porównanie, które powiedziałem Chorzeń - Zatorze, 

Zatorze - Chorzeń, tutaj byłby na tak, a poza tym nie mam uzasadnienia, dlaczego on to 

odrzucił, bo jest to bardzo logiczny wniosek.” 

 

 

Odpowiadając sekretarz miasta Marek ZAWIDZKI, cytuję: „Ja nie byłem sam, byłem 

z Panią Hanna Bryska - urzędnikiem wyborczym i żeśmy usilnie przekonywali Pana 

komisarza. Mapkę też przedstawialiśmy. Mało tego, zrobiliśmy wizję lokalną i tam było 

proste rozwiązanie przeniesienie tych lokali. Pan Komisarz powiedział, że nie ruszać, bo one 

ingerują w okręgi wyborcze…” 

 

 

Ad vocem głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „To, co jest od kilkunastu lat, 

czyli te punkty wyborcze, te obwody do głosowania kiedyś zgłaszał mój ojciec, aby to było 

proste rozwiązanie. To jest wniosek mojego ojca, aby to wyprostować i to nie jest 

ingerowanie, to jest wyprostowanie rzeczy, która kilkanaście lat temu była źle zrobiona. 

Nikt by się nie zgodził z Chorznia głosować na Zatorzu, jak również z Zatorza na Chorzniu. 

To są mniejsze odległości, ale przy tym wniosku, który został złożony, okręg IV głosuje 

i punkt wyborczy w okregu IV mają mieszkańcy z okręgu IV, okręg III, czyli Szkoła 

Podstawowa nr 3, ul. Zakole okręg III i jest wszystko wyprostowane w bardzo prosty 

i logiczny sposób. Ja nie wiem, dlaczego tego nie można zrobić. Takim myśleniem i brakiem 

konkretnego uzasadnienia, to jest żenujące.” 

 

 

Głos zabrała radna Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Ja mam takie 

formalne pytanie do Pana sekretarza, bo w tej chwili sytuacja jest taka, że mamy 

skonsultowany z Komisarzem projekt, w którym naniesiona została już zmiana, polegająca na 

tym, że z PGKiM przenosimy OKW do I Liceum. Jeżeli zagłosujemy przeciwko tej uchwale, 

to co się stanie, czy również i ten zapis zostanie według poprzedniego brzmienia, łącznie 

z tymi nazwami ulic, siedzibami okręgów wyborczych itd.? Czy zostanie ten sam, który 

Pan Komisarz nam narzucił i zaakceptował, czy w jakiś inny sposób będziemy musieli 

dokonywać zmian nazw tych punktów wyborczych, bo rozumiem, że dzisiaj jest to 
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wyprostowane w jakieś części. Jeżeli my zagłosujemy przeciw, czy wróci do nas tamten 

zupełnie nieakceptowalny dokument z poważnymi błędami merytorycznymi.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „To jest bardzo ważne pytanie. Pani mecenas czy Pan 

sekretarz odpowie? Jest pytanie, czy jeśli my tego nie przyjmiemy dzisiaj, czy wobec tego 

będą stare rozwiązania, czy wprowadzone te. Oczywistym jest dla mnie, że to, co zrobi 

Komisarz dowiemy się jak zrobi. Pan Marek Zawidzki nam dopomoże.” 

 

 

Odpowiadając sekretarz miasta Marek ZAWIDZKI, cytuję: „Ta nowa ustawa, która 

została przyjęta o poszerzeniu demokracji itd. zobowiązuje nas, że w ciągu miesiąca od 

uchwalenia uchwały o okręgach wyborczych mamy w ciągu miesiąca uchwalić uchwałę 

o obwodach wyborczych, tak że jesteśmy zobowiązani to uczynić i tu nie ma dyskusji. 

Jedynie jaki projekt, albo projekt, który żeśmy skonsultowali z Komisarzem Wyborczym albo 

inny, który może zostać przez Pana Komisarza uchylony w drodze postanowienia i zobowiąże 

nas, podobnie jak tutaj, do przyjęcia projektu, który przedłożył Pan prezydent.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Tutaj Pani mecenas mówiła, że w ciągu dwóch tygodni 

jeśli my nie podejmiemy uchwały, podejmuje ją Komisarz Wyborczy, a jaką to się dowiemy. 

Możemy gdybać. Może przystać na propozycję, a może wrócić do starej wersji, de facto, 

dajemy mu wtedy wolną rękę. To było ważne. Pan sekretarz wspomniał o tym, w ramach 

poszerzenia demokracji okazuje się, że nie mamy żadnych kompetencji.” 

 

 

Ad vocem głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „To ja mam formalny wniosek, 

pomyślę głośno: może Komisarz nie zauważy. Zmieńmy tak, jak było to w pierwszej wersji. 

Zrobimy taką poprawkę i ulicę Działkową, Okólną, Harcerską, tak jak tutaj jest, dopisać do 

Przedszkola Nr 17 na ul. Okólnej 57, a ul. Zakole do Szkoły Podstawowej Nr 3. To jest 

wniosek formalny, bo uważam, że Komisarzowi należy przedstawić czarno na białym jak to 

wygląda. Uważam, że komisarz do tego wniosku się przychyli, a nie, bo to jest, nie, bo nie.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Taka zmiana wymaga zgody prezydenta, 

w przeciwnym razie my musimy zmienić uzasadnienie i wtedy to już nie będzie uzasadnienie 

Pana prezydenta. Pan radny złożył formalny wniosek, że chce zaproponować jednak w tym 

projekcie uchwały obwody, które zostały wypracowane, a projekt uchwały jest złożony przez 

Pana prezydenta wraz z jego uzasadnieniem. Czy Pan prezydent taką propozycję zmian, bo to 

jest wniosek formalny Pana radnego by zaakceptował? Czy to może być nadal projekt Pana 

prezydenta?” 

 

 

Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Ta druga kwestia, 

o której mówi Pan radny Sidor, ona z naszego oglądu wydaje się oczywista, dlatego być może 

warto byłoby przyjąć takie rozwiązanie, o którym radny Sidor przed chwilą mówił, ale ja bym 

prosił Panie przewodniczący o 5 minut przerwy, byśmy skonsultowali to, w jaki sposób 

możemy to przeprowadzić, wtedy zgłoszę stosowny wniosek do Państwa radnych.” 
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Przewodniczący rady, cytuję: „Dobrze, mamy wnioski i zapytania radnych. Mamy 

trochę czasu. Przejdziemy w takim razie do punktu wnioski i zapytania radnych i będzie czas 

na naradę.” 

 

 

Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Ja dla wzmocnienia głosu radnego 

Sidora, dla ewentualnie niezdecydowanych radnych, chciałbym powiedzieć i jeszcze raz 

uzmysłowić, jaka jest paranoiczna sytuacja, że mieszkańcy z ul. Zakole mają dalej do tego, 

żeby iść zagłosować do Przedszkola nr 17 na ul. Okólnej, które leży w obrębie innego okręgu 

wyborczego i jest sytuacja odwrotna, mieszkańcy ul. Działkowej, Harcerskiej, nie idą tu, 

gdzie też teoretycznie mają bliżej i gdzie leży okręg na ich terenie, tylko idą do innego okręgu 

wyborczego. Wiele razy były takie sytuacje, oni się pewnie już do tego przyzwyczaili, ale jest 

rotacja ludzi w mieście i nowi mieszkańcy wykazują właśnie nielogiczność tej sytuacji, która 

już przecież od wielu lat ma miejsce, tak że apelowałbym o to, aby rzeczywiście wspólne 

stanowisko i chociaż w tej mierze wykażmy jakąś spójność w tym głosowaniu.” 

 

 

Po konsultacji głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: 

„W nawiązaniu do wystąpień w dyskusji Państwa radnych proponuję i wnoszę o przyjęcie 

autopoprawki o następującym brzmieniu: „Przyjmując jako zasadne działanie porządkujące 

obwody głosowania, na wniosek radnych zmienia się siedziby obwodowych komisji 

wyborczych Nr 32 i Nr 35 w taki sposób, że przenosi się siedzibę OKW Nr 32 mieszczącą się 

w granicach okręgu nr IV do okręgu nr III (z Przedszkola Nr 17 ul. Okólna 57 do Szkoły 

Podstawowej Nr 3 ul. Sosnowa 16), z kolei siedzibę OKW Nr 35 przenosi się z okręgu nr III 

do okręgu nr IV (ze Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Sosnowa 16 do Przedszkola Nr 17 

ul. Okólna 57).”  

Oczywiście zgodnie z tym uzasadnieniem w wykazie dokonane zostałyby 

odpowiednie zmiany. Wnoszę Wysoka Rado o przyjęcie tej autopoprawki.” 

 

 

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

 

 

W jednomyślnym głosowaniu: 18 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów 

i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta 

Konina. 

 

Uchwała Nr 718 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

22.  Wnioski i zapytania radnych.  
 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Jak zawsze wykorzystam to, że wszyscy Państwo są, 

a komunikaty są ważne i proszę o chwilę uwagi. Po pierwsze zbliża się koniec miesiąca 

i obowiązek złożenia przez każdego z Państwa oświadczenia majątkowego, a zostały tylko 

trzy dni.  
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Kolejne komunikaty, to sesje kolejne. Zapowiedziałem poprzednio, a teraz jeszcze raz 

powtórzę, po konsultacji z Panem prezydentem, w związku z jego nieobecnością, sesja 

absolutoryjna odbędzie się 6 czerwca, nie na koniec maja, a 6 czerwca.  

Kolejna sesja robocza, ostatnia przed okresem wakacyjnym, będzie na koniec miesiąca 

czerwca. Proszę sobie zapisać, że to nie będzie ostatnia środa maja, tylko pierwsza środa 

czerwca.”  

 

 

Przewodniczący rady udzielił głosu radnym według kolejności zgłoszeń.  

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Chciałbym poprosić, żeby wszystkie 

odpowiedzi wpłynęły do mnie na piśmie, tak że nie oczekuję odpowiedzi dzisiaj na sesji 

dlatego, że wymagają one pewnie drobnego przygotowania. Jesteśmy po Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu dotyczącej reformy oświaty. Dzisiaj sporo mówiliśmy o tym, skąd brać 

pieniądze i skąd przesuwać pieniądze, bo na wszystkie potrzeby nie starcza. Wiemy już teraz 

dość dobrze, ile kosztowała miasto reforma oświaty, że to jest 6,5 mln zł. Z danych 

przekazanych przez miasto wynika, że przed reformą w naszych szkołach podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych było 1331,2 etatów nauczycielskich. Po reformie 

i odejściu z systemu prawie 350 uczniów mamy 1331,21, czyli o jedną setną nam się etaty 

nauczycielskie zwiększyły, czyli można powiedzieć, że tyle samo. Zatem wracając do 

komisji, którą mieliśmy jesienią, chciałbym zapytać i poprosić o te dane, ilu nauczycieli 

odeszło z naszego systemu oświaty miejskiej i ile kosztowały te odejścia? Czy rzeczywiście, 

bo z danych wynika, że jest status quo, że się nic nie zmieniło, mimo odejścia uczniów, 

to chciałem zapytać, bo wtedy mówiliśmy, że będą odchodzić, były podawane paragrafy, że ci 

nauczyciele odejdą na podstawie różnych paragrafów z różnych ustaw, głównie z karty 

nauczyciela. Chciałbym zapytać zatem, czy odeszli ci nauczyciele, czy nie odeszli i o te dane 

poproszę. 

Jednocześnie mamy też informację, która pojawiła się na komisji, że pojawiło się 

nowe rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej – rozporządzenie ministerialne. Chciałbym zapytać, co ono oznacza dla miasta. 

I tu bym poprosił o taką czytelną odpowiedź, bo ja zrozumiem ją, ale chciałbym, żeby 

wszyscy radni też dostali, ale taką, żeby też mieszkańcy, żebym w rozmowie z mieszkańcami 

mógł się na nią powołać, to znaczy czytelnym językiem dla zwykłego obywatela, co to 

oznacza takie rozporządzenie w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy 

psychologicznej? Czy to oznacza, że my mamy wydać dodatkowe 2 mln zł i dlaczego mamy 

je wydać, z jakiego powodu rodzą się te koszty? Tak najkrócej chciałbym zapytać. 

Proszę też o przesłanie radnym, bo tego zabrakło, może tak nie do końca zabrakło, ale 

w sposób czytelny proszę o przesłanie informacji o środkach, jakie miasto Konin uzyskało od 

rządu, tudzież ministerstwa, na zminimalizowanie kosztów reformy w samorządzie, 

w naszym rozumieniu w mieście Koninie? To tyle, jeśli chodzi o część edukacyjną, tak 

bardzo nas kosztującą w Koninie. Natomiast chciałbym zapytać o dwie rzeczy poza. Trochę 

w nawiązaniu do prac, które miasto musiało wykonać w związku z ogromną, niespotykaną 

często ulewą i reakcja była dosyć szybka i tutaj naprawdę słowa uznania dla służb. Natomiast 

nie we wszystkich obszarach, dlatego chciałbym dopytać i poprosić o odpowiedź pisemną, 

kto w mieście odpowiada i za co w pasie drogowym? Generalnie wiem, ale chciałbym to 

precyzyjnie wiedzieć tzn., kto odpowiada za ulice, kto za pas drogowy, kto za zieleń, kto za 

studzienki i inną infrastrukturę, która się pojawia, czyli znaki słupy. Chciałbym dokładnie 

wiedzieć, czy za wszystko odpowiada ZDM, czy np. za oczyszczenie studzienek już nie. 

W tym kontekście o odpowiedź poproszę. 

Ostatnie pytanie ul. Działkowa. Wiem, że wykonawcy kanalizacji sanitarnej nie ma na 

placu budowy, zszedł z placu budowy, nie wiem, czy została tam już umowa rozwiązana? 



 

 

39 

 

Chciałbym zapytać co dalej, bo wykonawcy nie ma, mieszkańcy, są nawet tacy, którzy mają 

uszkodzone ogrodzenia i nie mają się do kogo zwrócić, zostały wystające studzienki, teraz już 

zabezpieczone, ale były przypadki, że auto jechało, zostało w miejscu i trzeba było wzywać 

lawetę, bo urwało zawieszenie czy miski olejowe, czyli były kolizje, była konieczność 

odholowywania aut. Co się dzieje na tej ulicy Działkowej, co będzie dalej z tą ulicą? Czy my 

mamy już wykonawcę, jakie działania podjęto w tej sprawie, bo rzeczywiście problem, 

jeszcze jak jest sucho, to można tam przejechać, ale po deszczu to tam jest dramat. 

Mieszkańcy są wstrząśnięci tym, co tam się działo w trakcie budowy i co jest teraz.” 

 

 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Ja mam taki temat, który poruszyłem 

już na poprzedniej sesji. Temat jest o tyle ważny, że o ile mamy wspaniałe kadry 

pedagogiczne w placówkach oświatowych, o ile mamy wyposażenia tych placówek też 

nienajgorsze, o tyle stan techniczny budynków i placówek jest już pod dużym znakiem 

zapytania. Słuchając dzisiaj wypowiedzi Pana prezydenta o tym, że znaleźliśmy się 

w programie dostępności, bardzo się ucieszyłem, a dlaczego? A dlatego, że nie może być tak, 

że placówki oświatowe, które są miejscami, albo siedzibami komisji wyborczych, nie może 

być tak, że dostępność, czyli dostosowanie tych placówek do wymogów, czyli szersze drzwi, 

podjazdy, żeby były wykonywane z funduszy przedszkoli, czy szkół, bo to jest nienormalne. 

Ustawa mówi jasno i wyraźnie, że dostosowanie placówek, czy lokali wyborczych spoczywa 

wyłącznie na urzędzie miasta czy gminy. Nie może być tak, że my obciążmy dyrektorów 

kosztami, które powinno ponieść miasto. Cieszę się z tego powodu, że będzie można z tego 

programu dostępności skorzystać i w tych lokalach, w tych placówkach oświatowych, które 

będą siedzibami obwodowych komisji wyborczych, wykorzystać te pieniądze.  

Jeszcze przy okazji jest apel taki, żeby wykorzystać również czas wakacji, bo nie 

czekajmy, że wybory będą, nie wiemy dokładnie którego, ale na początku listopada, to my 

sobie to zrobimy w październiku, czy koniec września. Wykorzystajmy czas wakacji na to, 

żebyśmy jak najmniej ingerowali w życie tych placówek oświatowych, czyli wtedy 

w wakacje, kiedy jest najmniejszy ruch. Co teraz daje nam to zadziałanie pieniędzmi z tego 

programu dostępności na dostosowanie, a mianowicie daje to, że dyrektorzy placówek będą 

mogli w większym stopniu wykorzystać na faktyczne potrzeby tych placówek, czyli nie 

związane z siedzibą komisji wyborczych, czyli te rzeczy, które wskazywali, być może, że się 

uda jeszcze raz zrobić, przesiać te wszystkie wnioski. Bo w kontekście tego, co 

powiedziałem, może uda się więcej zrobić wniosków, a poza tym naprawdę chciałbym, aby 

podejść poważnie, bo po przesianiu liczba tych wniosków jest zatrważająco duża, a nie chcę 

już mówić przed przesianiem ile ich było. Dlatego bardzo proszę te dwie rzeczy, czyli 

dostosować lokale wyborcze z pieniędzy, nie z funduszy jednostek oświatowych i realizować 

remonty, modernizacje placówek oświatowych jak najszybciej, żebyśmy nie ponieśli za 

chwilę kosztów dużo większych.” 

 

 

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Moje pytanie brzmi następująco. 

Po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania, czy drogi, które obejmuje ten plan 

stają się własnością miasta, niezależnie od tego, czy są wykupione czy nie?” 

 

 

Głos zabrał radny Jan MAJDZIŃSKI, cytuję: „Ja mam prośbę do Pana prezydenta, 

również do Pana dyrektora Pająka, skierowaną od mieszkańców ul. Skrótowej. Ostatnio 

mamy wiosnę i już dwie przeszły burze nawalne i tak, jak synoptycy już nas straszą, że takich 

zdarzeń może być coraz więcej. Po ostatnich tych burzach zgłosili się do mnie mieszkańcy 

ul. Skrótowej 1, to jest akurat u zbiegu ul. Jana Pawła II i ul. Skrótowej, na samym tym 

rozwidleniu, tam kilkanaście lat temu został źle wykonany wjazd do posesji. On jest szalenie 
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zaniżony i teraz jak przychodzi do takich silnych opadów deszczu, woda spływa z jednej 

i z drugiej strony i zalewa tam posesję. Jest to zjawisko już dosyć częste i chciałbym prosić 

Urząd Miejski o przebudowę tego wjazdu. Również te opady nawalne dają się we znaki 

mieszkańcom na ul. Skrótowej przy numerze 17 i 19. Tam jest takie zagięcie, a przy bardzo 

obfitych opadach deszczu również częściowo nawet zasilany jest napływ wody deszczowej 

z parku. Tam mamy w ul. Skrótowej kanalizację deszczową, wystarczy tylko zamontować 

wpust.  

Prosiłbym jeszcze dodatkowo o to, żeby uporządkować pas drogowy, pobocze, żeby 

właśnie ta woda deszczowa mogła swobodnie wpływać do wpustu, a tym bardziej, że teraz 

jak już kończymy inwestycję rewitalizacji parku, to aż się prosi, żeby to pobocze było 

zrobione, bo tam chodników nie ma, a tych pieszych, spacerujących osób jest coraz więcej.  

Chciałbym jeszcze upomnieć się o zakup i montaż słupów ogłoszeniowych. 

Ja wprawdzie złożyłem pismo do prezydenta o słup ogłoszeniowy na Grójcu, ale 

w poniedziałek na komisji Pan radny Witold Nowak przedstawił nam wizję przyszłościową, 

odnośnie uporządkowania spraw reklam na mieście i to właściwie częściowo jest uzasadniona 

myśl porządkowania miasta, ale jeżelibyśmy mieli przystąpić do tego, to jednak ilość tych 

słupów ogłoszeniowych, przeznaczonych na reklamę i w ogóle na ogłoszenia powinna 

wzrosnąć. Ja tutaj bym bardzo prosił, że jeżeli jeszcze ten mój wniosek nie został 

zrealizowany, żeby powiększyć go przynajmniej o jeszcze dodatkowe dwa słupy 

ogłoszeniowe na osiedlu Laskowiec, bo to już jest osiedle duże i cały czas jeszcze rozwojowe 

i gdzieś te ogłoszenia powinny mieć miejsce.  

Chciałbym jeszcze jeden wniosek zgłosić. Zakup i montaż progów spowalniających na 

ul. Skrótową i Rudzicką. Może to brzmi trochę dziwnie, bo najpierw chcemy, żeby te ulice 

były przystosowane do jazdy, ale proszę Państwa, taki jest akurat układ, że ul. Skrótowa ma 

swoje takie zakręty, zresztą wiele jest jeszcze takich punktów, gdzie zakręt i widoczność jest 

słaba, a jednak dzieci wychodzą na rolkach i jeżdżą, bo nie mają gdzie, 

a nieodpowiedzialność kierowców powoduje duże zagrożenie. I w związku z tym, pewnie, 

że dla nikogo to nie jest wygodne, ale jest to wymuszenie pewnego utrudnienia celem 

zachowania bezpieczeństwa.” 

 

 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Jako pierwszy wniosek 

(wyświetlono zdjęcia) chciałbym złożyć wniosek w sprawie asfaltu w parku Chopina wokół 

fontanny. Chciałbym pokazać wszystkim jak wygląda asfalt, jak się wejdzie główną bramą. 

Jest popękany. To jest zdjęcie ze stycznia. Ja tą sprawę zgłaszałem w styczniu, kiedy ta 

fontanna nie była osadzona. Dziś fontanna jest osadzona, wokół niej jest nowy asfalt. Proszę 

zobaczyć jak to wygląda. Asfalt dookoła jest pokruszony, popękany i pozapadany. I teraz jest 

pytanie, jak my robimy inwestycje, bo ja zgłaszałem, żeby od bramy do tej bramy, gdzie się 

skręca do PGKiM w lewo, naprawić ten asfalt, a wygląda to jak wygląda. I pytanie, czy my 

tak właśnie chcemy mieć, bo ta fontanna nas kosztowała dwa razy tyle, ile ktoś wymyślił 

sobie w KBO, że będzie kosztowała, zatwierdziliśmy to, a proszę zobaczyć, to jest 

pozapadane, popękane i jak to wygląda w tym parku? To teraz już właściwie straciło cały 

efekt. Co z tego, że my uruchomimy tę fontannę, jak ludzie przyjdą i powiedzą, że zrobili taką 

fontannę, a co jest dookoła? Wygląda to słabo. Rozmawialiśmy na ten temat i myślę, że coś 

ZDM wie i chyba by było dobrze, gdyby coś z tym zrobili. Mówię od bramy do bramy, to jest 

odcinek około 50 metrów, nawet gdyby było zrobione 40, to i tak byłoby to inaczej. 

Nie wiem, czy o taki efekt nam w mieście chodzi, bo może trzeba było tej fontanny nie robić, 

odrzucić wniosek, że to jest za mało pieniędzy na niego, a ten asfalt w około, to jest około 

półtora metra nowego. Chciałbym taki wniosek złożyć, żeby tutaj zająć się tą sprawą, bo za 

chwilę będą wakacje, to przeleci i sprawa się rozmyje. 

Drugi wniosek, który chciałbym też pokazać, to też jest sprawa zaszła, którą 

zgłaszałem w styczniu i to jest kanałek Powa, który płynie przez Stary Konin i on między 
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parkiem, a tak jak widzimy po lewo to mini zoo, tam jest wybieg dla dzików, między parkiem 

a lasami komunalnymi. Podczas oczyszczania wygląda na to, że uszkodzono brzegi i one są 

tak uszkodzone, że tam są płyty pozapadane w środku, zapadają się brzegi. To powinno być 

naprawione i to jak najszybciej, bo jak będą duże deszcze, deszcze nawalne, to się to 

wszystko zawali i to mini zoo będzie też zagrożone i ogrodzenie. Proszę zobaczyć, jak to jest 

wcięte. To wygląda, jakby koparka się obracała i była na tyle duża, że poniszczyła. 

W momencie, kiedy przyjdzie deszcz, to ogrodzenie mini zoo się zapadnie. To jest taka, 

myślę, że sprawa paląca, pilna do naprawienia. Tu się nie da tego zasypać, to trzeba poprawić. 

Trzeci wniosek, idąc zgodnie z tym, co dzisiaj zrobiliśmy na szybko, dopisałem coś 

takiego, w sprawie tego, tam zaznaczyłem na tej mapce na niebiesko, gdzie mogłoby być to 

boisko w narożniku u góry. Temat już omawialiśmy. 

Czwarty wniosek. Chciałbym takie coś zasygnalizować, bo jest w parku 700-lecia taki 

głaz pamiątkowy harcerski i proszę zobaczyć, na nim już nic nie widać, więc chyba by było 

warto się nim zająć, a to było zgłaszane wcześniej i o ile pamiętam Pan prezydent Lorek coś 

wspominał o tym głazie, a my mamy kwiecień, a ten głaz cały czas stoi i ludzie się dziwą, 

dlaczego coraz mniej na nim widać. Można na nim przeczytać, że to jest 2011 rok w 100-lecie 

harcerstwa. 

Piąty wniosek, to jest prośba mieszkańców ul. Jaspisowej na osiedlu Piłsudskiego. 

Wzdłuż płotu Szkoły Podstawowej Nr 15 i Przedszkola nr 4 idzie ul. Jaspisowa i ona jest cała 

zrobiona z kostki brukowej i ta kostka jest pokruszona, pozapadana. Tam prawdę mówiąc już 

się na rowerze nie da przejechać, więc mieszkańcy proszą, czy tam można tą kostkę chociaż 

przełożyć albo uzupełnić, jeżeli nie całość, ale chociaż ją naprawić.  

Kolejny wniosek, to jest trzecia już prośba, bo ja już wcześniej to zgłaszałem od 

mieszkańców ul. Wojska Polskiego 4. To są te nowe kamienice za sądem, o regulację sprawy 

korzystania w niedzielę z tego parkingu, który tam jest, bo to jest parking ogólnodostępny. 

On nie jest ogrodzony i na niego można wchodzić też od strony ul. Podwale jak się wejdzie 

nasypem przy Trasie Warszawskiej. Tam sobie wjeżdżają ludzie w niedzielę o 5-6 rano, stoją 

auta wszystkie na obcych rejestracjach, oni nie mają gdzie zaparkować, ich rodziny nie mają 

gdzie zaparkować jak przyjeżdżają, a ci, którzy przyjeżdżają wyrzucają sterty śmieci 

z samochodów, łącznie z popiołem z popielniczek, wypuszczają psy, sami się tam załatwiają. 

Mieszkańcy chcieliby jakiegoś rozwiązania, albo jakoś to porządnie ogrodzić, albo żeby to 

ktoś sprzątał, albo żeby tam jakąś opłatę wprowadzić symboliczną złotówkę, ale żeby oni się 

jakoś poczuwali, bo przyjeżdżają o 6 rano wyjeżdżają o 14 jak się kończy giełda 

i pozostawiają po sobie pobojowisko, a ul. Wojska Polskiego 4, tam mieszka kilkadziesiąt 

rodzin, pozostają z tym ambarasem i jeśli można, bo spotkałem mieszkańców na ulicy w innej 

części miasta, bo w parku i prosili mnie, żeby jeszcze raz poprosić o próbę załatwienia tego.  

Kolejny wniosek, to jest wniosek dotyczący lasu komunalnego za parkiem wzdłuż 

ul. Dmowskiego, która niedawno została zrobiona. Tam zostały wycięte po wichurach, 

orkanie Ksawerym, suche połamane akacje. Podczas budowy ścieżki rowerowej usunięto 

ogrodzenie lasu i usunięto gęste krzewy, które rosły wzdłuż tego lasu i na tę chwilę ściany 

lasu nie ma. Jest tylko kilka akacji, które zostały i będą zgłoszone do wycięcia. Jest prośba 

taka, żeby tam uwzględnić odtworzenie ściany lasu w postaci szpaleru drzew. Tam byłoby 

potrzeba 50 drzew. Z tego co wiem od Wydziału Ochrony Środowiska najlepiej, gdybyśmy 

tam zasadzili lipy, ale to muszą być drzewa o ukształtowanej koronie na 3-4 metry, żeby tę 

ścianę odtworzyć. Taka sugestia, żeby też się nad tym problemem pochylić.  

Ostatni już nie wniosek, ale podziękowanie dla ZDM w Koninie, ponieważ 

interweniowałem i na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Kopernika są postawione znaki STOP 

z obydwu stron i białe pasy STOP, ponieważ tam doszło do kilku groźnych wypadków 

w ostatnich kilku miesiącach. Dochodziło do tego, że ktoś jechał ul. Staszica, 

a z ul. Kopernika wyjeżdża mu rozpędzony samochód w stronę przedszkola Kosmatek, tak że 

dziękuję za dwa znaki STOP, bo miał być tylko jeden i już jest teraz tam bezpieczniej.” 
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Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Chciałem zapytać o najbardziej takie 

problemowe skrzyżowanie obecnie w Koninie, które jest najczęściej korkowane, to jest droga 

krajowa 25 i 92 tj. Trasa Warszawska i Przemysłowa. Czy jest możliwość w godzinach 

szczytowych o wyłączenie tam sygnalizacji świetlnej i tak jak miało to miejsce na początku 

problemów z przeprawą, ustawienia osoby zarządzającej ruchem, co by znacznie odciążyło 

i skróciło tą drogę powrotu ze starej części do nowej i w drugą stronę także?  

Druga sprawa, to jest inwestycja w wiaty i przystanki MZK w Koninie na Alejach 

1 Maja. Ogromnie cieszę się z tej inwestycji. Zmienia to bardzo ładnie estetykę miasta 

i należy tę inwestycję pochwalić. Jednocześnie chciałbym zapytać, dlaczego dokonując 

inwestycji przy przystankach na tej ulicy, nie dokonujemy także budowy zatoczek. Wydaje 

mi się, że jest to możliwe, że ten teren należy do miasta. Obecnie autobus MZK zatrzymuje 

się na pasie, blokując częściowo przejazd innych samochodów i ten ruch po raz kolejny jest 

korkowany także w tej części miasta. 

Kolejną rzeczą nową są tablice o terenach inwestycyjnych. Chciałem zapytać, jaki jest 

koszt i cel postawienia tych tablic. Cel może jest zrozumiały, ale w przypadku dyskusji 

o terenach inwestycyjnych, kiedy nie mamy zapewnionego odwodnienia, mówienie o tym, 

że tam są tereny inwestycyjne, nie wiem czy jest odpowiednie. Przede wszystkim chodzi mi 

o to, czy ten zabieg jest w ogóle potrzebny i czy zwraca uwagę inwestora i racja tych 

kosztów, jakie są, pokaże mi, czy było warto.” 

 

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Pierwsza sprawa, chciałbym się 

dowiedzieć, jak wygląda sprawa pozyskania środków zewnętrznych, gdzie zostały złożone 

aplikacje na budowę łącznika pomiędzy ul. Wyzwolenia a Paderewskiego, jak również i dla 

mnie przede wszystkim remont przebudowa ul. Przemysłowej od ul. Matejki do ul. Brunatnej, 

Gospodarczej. 

Druga rzecz. W tej chwili trwają prace w związku z budową łącznika między 

ul. Kleczewską a Przemysłową. Zakończenie prac wg harmonogramu ma być koniec maja. 

Wiemy, jaka była zima, to wszystko się prawdopodobnie przeciągnie. Chciałbym się 

dowiedzieć, czy ten termin będzie zachowany, ale jednocześnie chciałbym powiedzieć, że nie 

ponaglam. Chciałbym, żeby to zostało dobrze zrobione, aby poprzez pewne fuszerki nie 

dopinać na siłę terminu. 

Kolejna rzecz. W planach miasta i ZDM na ten rok była przewidziana przebudowa 

ul. Leśnej. Jak wiadomo nie doszło do tego i teraz jest taka prośba. W tym projekcie, który 

jest, były zaprojektowane takie nie progi zwalniające, na całej szerokości drogi, tylko 

w części, aby samochody, które przejeżdżają mogły zrobić taką mijankę. I teraz jest prośba 

mieszkańców z ul. Leśnej, aby coś takiego zamontować z uwagi na to, że tam jest 

ograniczenie do 50 km/h, ale szczególnie mieszkańcy, którzy mieszkają w gminie ościennej 

Kramsk, którzy przemieszczają się w kierunku Ślesina, Woli Podłężnej, tam są prędkości 

100 km/h, albo większe. To by mam nadzieję troszeczkę pomogło. 

Wniosek ostatni mieszkańców z Łężyna, Cukrowni Gosławice. Ostatnio w Koninie 

zostało zdemontowane kilka wiat przystankowych, będą montowane nowe. Czy byłaby 

możliwość, aby zamontować jedną, ewentualnie dwie wiaty przystankowe, nawet używane, 

na pętli autobusowej na ul. Bernardynka, bo w tej chwili nie ma żadnej.” 

 

 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Ja mam dwa pytania, jedno odnosi 

się do konkretnej daty 9 sierpnia, czyli daty urodzin Romana Dmowskiego. Myślę, że w roku 

niepodległości warto byłoby, żeby samorząd przynajmniej złożył kwiaty, albo w jakiś sposób 

uhonorował jego osobę, bo trzeba przyznać, że wkład Romana Dmowskiego w proces 

kształtowania się polskiej niepodległości był ogromny i warto, żebyśmy jako samorząd też to 

zaznaczyli.  
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Drugie pytanie odnosi się do Bulwaru Nadwarciańskiego. Tam został ogłoszony 

konkurs na budowę, na kupno takiego tarasu z modrzewia syberyjskiego. Ja mam dwa pytania 

w związku z tym związane. Czy ktoś odpowiedział za ten pomysł budowy kontenerów, który 

się nie udał i który nas kosztował 30 tys. zł? Czy została jakaś odpowiedzialność wyciągnięta 

wobec tych osób, które teraz zaproponowały prawdopodobnie modrzew syberyjski i czy 

mamy jakiś pomysł na wykorzystanie tego modrzewia syberyjskiego na tych bulwarach. 

Czy jest jakiekolwiek zainteresowanie przedsiębiorców, albo kogokolwiek, kto chciałby taki 

ogródek tam prowadzić, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby miasto teraz sprzedawało kawę na 

bulwarach, bo my możemy tam nawet krowę postawić, ale trzeba ludziom stworzyć jakieś 

warunki atrakcyjności. Jeżeli my tam postawimy kilka krzeseł z modrzewia, to to i tak tego 

nie ożywi. Możemy tam mnóstwo pieniędzy wydać, to nie mogą być pomysły pojedyncze. 

Mam pytanie, czy ktoś się będzie tym modrzewiem syberyjskim zajmował i tymi krzesłami, 

czy my go tam nie postawimy, żeby tam nie stał, bo to będzie kompletny blamaż, bo ja mam 

już dosyć cotygodniowych artykułów, że my sobie nie możemy poradzić z ożywieniem 

bulwarów.” 

 

 

Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Swój wniosek chciałbym dołożyć do 

wniosku kolegi Jana Majdzińskiego, który wnioskował o zakup dodatkowych słupów 

ogłoszeniowych. Taki słup chciałbym, by zainstalowano w centrum osiedla Łężyn na 

ul. Bernardynka.” 

 

 

Ponownie głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Jedno moje pytanie 

brzmi następująco. Z uwagi na uciążliwości przez zamknięcie ul. Europejskiej ruch został 

częściowo skierowany na ul. Świętojańską i często robi się korek na połączeniu z ul. Kolską. 

Część kierowców skraca sobie drogę i jeździe ul. Reformacką. Tam na tej ulicy kiedyś był 

spowalniacz. Zimą ktoś ten spowalniacz zerwał, przypuszczam, że przy odśnieżaniu. Część 

jego jest, chyba 1/3 tego spowalniacza. Prosiłbym, żeby to uzupełnić.  

Drugie moje pytanie dotyczy ul. Kilińskiego. Wjeżdżając z ul. Kilińskiego 

w ul. Z. Urbanowskiej z lewej strony nie widać nic. Tam by się przydało jakieś lustro, 

bo prawą stronę to samochody jadą z prawej, natomiast z lewej połową maski samochodu 

musi wyjechać na jezdnię, żeby zobaczyć, czy coś nie nadjeżdża, bo budynek narożny 

zasłania widoczność.” 

 

 

Ad vocem głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Do wniosku z ul. Bernardynka 

mówiłem o starej lub nowej wiacie. Mówiłem o starych, które były demontowane. Wycofuję 

się z tego Panie prezydencie. Wnioskuję o zamontowanie nowej wiaty na pętli autobusowej, 

przystanku końcowym lub początkowym na ul. Bernardynka. Mam nadzieję, będę miał 

poparcie kolegi Marka Cieślaka.” 

 

 

Ponownie głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ad vocem do 

Sławomira Lachowicza. Przypomnę, że ja już taki wniosek zgłaszałem dwa lata temu. 

Chciałem tylko przypomnieć, że odpowiedź była negatywna w sprawie tego lustra przy 

ul. Kilińskiego, bo ja proponowałem na ogrodzeniu albo na budynku LOK, ale usłyszałem, 

że się nie da, ale jeżeli by się dało, to popieram Sławka Lachowicza. Chcemy lustro na 

skrzyżowaniu Kilińskiego i Zofii Urbanowskiej.”  
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Ponownie głos zabrał radny Jan MAJDZIŃSKI, cytuję: „To ad vocem staje się modne. 

Ja się dziwię, że tyle tutaj wrzawy powstało, przecież jeżeli dwóch radnych składa jeden 

wniosek, to co dwóch, to nie jeden.” 

 

 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Pozwolę sobie 

sformułować pytania. W dzisiejszych zapytaniach mowa była o kosztach reformy oświaty na 

terenie naszego miasta. Padła konkretna kwota: „Miasto do reformy oświaty dołożyło 

6,5 mln zł”. Będę wdzięczny o przesłanie takiego szczegółowego preliminarza tych 

wydatków. Wcześniej żeśmy otrzymali i w tych kosztach znalazło się między innymi: 

wykonanie kostki i obudowa śmietnika przy dojeździe do nowej sali gimnastycznej – 

65 tys. zł, budowa zaplecza magazynowo-technicznego dla wychowania fizycznego – 

70 tys. zł, założenie szlabanów w szkole - 16 tys. zł, naprawa kotła w kuchni szkolnej. To nie 

są koszty reformy, dlatego to czytam. W każdym razie, jak Pan będzie przygotowywał dla 

Pana radnego odpowiedź, to ja też ją chętnie przejrzę. Z tego co wiem, to dofinansowanie 

z rezerwy Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymało Gimnazjum nr 7 i to jest remont 

łazienek – 35 tys. zł. Nie do mnie należy odpowiedź na to pytanie, natomiast rzeczywiście ja 

bym poprosił o te koszty, które faktycznie były związane z nowelizacją ustawy o systemie 

oświaty. 

Dwa pytania już skierowałem do Biura Rady. Pierwsza kwestia dotyczy programu 

Mieszkanie Plus. Nasza sytuacja jest nieco odmienna niż innych gmin. Inne gminy 

przystąpiły do tego programu i tak trochę z zazdrością słuchałem tego, co mówili mieszkańcy 

Jarocina. Wypowiedź małżeństwa, które do tej pory płaciło 1500 zł za miesiąc, zajęło teraz 

mieszkanie budowane w ramach tego programu i płaci 650 zł. Ja wiem, że nasza sytuacja jest 

inna, ale żeby wyrobić sobie własną opinię na ten temat, ja byłbym wdzięczny za udzielenie 

informacji, za ile u nas buduje się mieszkania w MTBS z podziałem na koszty nabycia 

gruntów, projektów budowlanych, wykonania, uzbrojenia itd. 

Drugie pytanie. Chciałbym również taki preliminarz kosztów związanych z budową 

dróg. Do tej pory mieliśmy takie pozytywne doświadczenia. Mówię o okresie sprzed dwóch 

lat, gdzie rozliczenia były korzystne, pieniędzy zostawało. Teraz okazuje się, że nasze 

projekty są jakby niedoszacowane. Brakuje nam 20, może 30 %, dlatego też będę wdzięczny, 

żebyśmy wiedzieli, jak skokowo nastąpił ten wzrost kosztów związanych z budową dróg. 

Tutaj też bym poprosił o taki szczegółowy wykaz. Myślę, że to nie jest aż tak ciężka sprawa. 

Szczegółowe pytania zostały skierowane do Biura Rady i proszę o pisemną odpowiedź.”  

 

 

 

23.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
 

 

Głos zabrał prezydent miasta Józef NOWICKI, cytuję: „Oczywiście na wszystkie 

wnioski odpowiemy w formie pisemnej, szczególnie te zgłaszane ad vocem.  

Rozpocznę od odpowiedzi na wniosek Pana przewodniczącego Zenona Chojnackiego. 

Jeśli chodzi o projekty niedoszacowane, oczywiście przedstawimy Panu przewodniczącemu 

i Państwu radnym wszystkie wyniki, jakie były do tej pory przetargów na inwestycje na 

terenie miasta, jednak wzbraniałbym się przed używaniem tutaj pojęcia niedoszacowane. One 

są niedoszacowane ze względu na występującą sytuację na rynku wykonawczym. Dziś mamy 

do czynienia z takim zjawiskiem, już od ponad dwóch lat, że albo na przetargi nie przychodzi 

żadna firma i nie zgłasza swojej oferty, albo są zgłaszane oferty zupełnie kosmiczne, bowiem 

są trzykrotnie wyższe od założeń kosztorysowych, więc często oderwane są te proponowane 
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w ofertach sumy, od tego, co realnie można by spodziewać się, gdyby była konkurencyjność 

na tym rynku, ale oczywiście pełne dane Państwu przedstawimy.  

To, o czym mówiliśmy we wcześniejszych podejmowanych uchwałach, to są tylko 

przykłady, tak jak drogi rowerowe i wynik rozstrzygnięć przetargowych. W ogóle Wysoka 

Rado jest ogromny problem, jeżeli w projektach drogowych występuje kostka. Nie ma 

w ogóle firm, które mogłyby przyjmować i wykonywać zlecenia związane z układaniem 

kostki brukowej, nie spodziewamy się, żeby w najbliższym czasie ta sytuacja uległa 

poprawie. Najogólniej rzecz ujmując, mamy dzisiaj do czynienia, nie z rynkiem inwestorów, 

tylko z rynkiem wykonawców i to jest odbicie w tych ofertach, które na nasze ogłoszenia 

przetargowe są składane.  

Jeśli chodzi o Mieszkanie Plus, oczywiście Wysokiej Radzie przedstawimy i również 

Panu przewodniczącemu dokładne obliczenia i liczby mieszkań, jakie zostały w ostatnim 

czasie wybudowane przez Miasto. Powiem tylko, że przyjęliśmy taką generalną zasadę, 

że ostatni obiekt mieszkaniowy, który był realizowany przez Wydział Inwestycji, to jest 

budynek mieszkalny przy ul. Marii Dąbrowskiej. W tej chwili wszystkie realizacje w zakresie 

budownictwa mieszkaniowego realizujemy za pośrednictwem, bądź przez MTBS i ta decyzja 

okazała się trafna i słuszna. MTBS znakomicie wywiązuje się ze swoich, przyjętych na siebie 

zobowiązań. Jakie liczby mieszkań, w jakich obiektach, ile w tym mieszkań komunalnych, 

to wszystko Państwu przedłożymy w tej informacji. 

Jeżeli rozpatrywać sprawę w kontekście programu Mieszkanie Plus, to od momentu 

pierwszego ogłoszenia tego programu Mieszkanie Plus zgłosiliśmy swój akces, reagując 

niemal natychmiast na przedłożone propozycje. Zgodnie z ówczesnymi oczekiwaniami 

przedłożyliśmy do BGK Nieruchomości i tego funduszu, który zajmuje się programem 

Mieszkanie Plus, przedłożyliśmy propozycję nieruchomości, na której moglibyśmy taki 

obiekt mieszkalny, wielorodzinny wybudować. Przedłożyliśmy również wszystkie możliwe 

parametry, jeśli chodzi o możliwość doprowadzenia mediów, zgodnie z życzeniem 

konstruktorów tego programu. Byliśmy na kilku konsultacjach i oczywiście nasz zapał został 

skutecznie ostudzony w momencie, kiedy dla naszego projektu, który został przedłożony, 

po wizycie zespołu pod przewodnictwem prezydenta Łukaszewskiego okazało się, że stawka 

czynszu w tym obiekcie w wariancie niedochodzenia do własności lokalu mieszkalnego 

wynosiła 18 zł, a w wariancie dochodzenia do własności mieszkania 23 zł.  

Wysoka Rado nie spodziewałbym się, żeby na takie stawki czynszowe byli chętni 

nabywcy w naszym mieście, bowiem mieszkania w MTBS, które są budowane wcześniej, 

to czynsz jest 9,40 zł, natomiast w tych obecnie realizowanych mieszkaniowych 

przedsięwzięciach, ten czynsz będzie maksymalnie 10,50 – 11 zł. Więc ta różnica jest 

ogromna w stosunku do tego, co było proponowane, ale włączyliśmy się w ten program 

Mieszkanie Plus, bowiem to, co dzisiaj realizujemy poprzez MTBS na tym obszarze, gdzie 

była kiedyś zajezdnia PKS, to już jest wpisywane w prowadzoną finansową inżynierię BGK 

Nieruchomości, jeżeli chodzi o program Mieszkanie Plus. Więc w taki o to sposób, nie 

tworząc sytuacji, która by była dla nas kłopotliwa, bowiem czynsze w wysokości 18 czy 23 zł 

według naszego rozpoznania rynku byłyby nie do zaakceptowania i nie widzimy jak do tej 

pory możliwości, żeby obniżyć te koszty, by ten czynsz był możliwy do zaakceptowania. 

Ja tutaj Panie przewodniczący, nie jest moją rolą, żeby opisywać rzeczywistość, która jest 

w Jarocinie, bo Pan przewodniczący przywołał ten przykład, ale zachęcałbym, żeby Pan 

Zenon Chojnacki dokładnie przyjrzał się temu, jakie w tej chwili konsekwencje podjęcia 

w takiej inżynierii finansowej programu Mieszkanie Plus będzie rodziło dla budżetu miasta. 

Szczegółowe wydatki na oświatę, oczywiście przedłożymy to. Jeżeli jest takie 

życzenie Państwa, to takie wyliczenie szczegółowe, mówimy o dodatkowych środkach, które 

zostały z budżetu miasta skierowane do oświaty, żeby była tutaj precyzyjnie określona ta 

kwestia. 

Ulicę Kilińskiego, Reformacka przyjmujemy do rozważeń naszych na temat 

możliwości realizacyjnych.  
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Za chwilę poproszę mojego pierwszego zastępcę Sławomira Lorka, żeby możliwie 

wyczerpująco i szeroko przedstawił Panu radnemu Krystianowi Majewskiemu to, co dotyczy 

bulwaru. 

Ulica Dmowskiego - będziemy pamiętać mam nadzieję wspólnie o tym, żeby znalazł 

się tutaj jakiejś znaczący akcent w tym programie obchodów jaki mamy w naszym mieście. 

Zachęcam Pana radnego, żeby być może jakieś propozycje złożyć w tej sprawie. 

 Chciałbym również poinformować Pana radnego Jarosława Sidora, że jutro jedziemy 

do Warszawy całym zespołem do Państwowego Funduszu Rozwoju. Będziemy negocjować 

Wysoka Rado możliwość pozyskania środków w wysokości 100 mln zł, które to środki 

byłyby przeznaczone na inwestycje drogowe, infrastrukturalne, to jest łącznik 

ul. Paderewskiego i ul. Wyzwolenia z budowanym wiaduktem. Tutaj chciałbym powiedzieć, 

że kosztorys tego projektu tj. jest 97 mln zł. Spodziewamy się pozytywnego ewentualnego 

wyniku przetargu, jeśli takowy w najbliższym czasie będzie ogłoszony i przewidujemy 

również, żeby drugim zadaniem wg tego porządku była przebudowa ul. Przemysłowej od 

ul. Matejki do skrzyżowania w Malińcu. Przypomnę Wysoka Rado, że na ten projekt mamy 

pozwolenie na budowę. Kosztorys to jest 22 mln zł na modernizację tego odcinka 

ul. Przemysłowej. Gdyby tak się stało, a będziemy do tego dążyć, żeby tak było, to przy 

modernizacji tego odcinka, z rondem, które byłoby budowane w ramach tego projektu na 

wysokości ul. Marantowskiej, mogliśmy powiedzieć, że powoli ul. Przemysłowa nabierałaby 

takiego kształtu, jaki byśmy sobie życzyli, bowiem wcześniej wykonane remonty powodują, 

że powstają tam już warunki do tego, żeby bezpiecznie można było poruszać się rowerami, 

dojeżdżać chociażby do naszego ośrodka do kąpieliska w Pątnowie, a także dalej, być może 

do innych, także poza granicami gminy ośrodkami. To jest jeszcze przed nami. 

Chciałbym powiedzieć Wysoka Rado, że te negocjacje dotyczące pozyskania tych 

środków prowadzimy już od dłuższego czasu. Rozważane są różne koncepcje. Najogólniej 

powiem, że pierwszy wariant przez nas rozpatrywany, był to wariant dłużny, od którego być 

może odstąpimy, ze względu na to, że podmiot, który składał ofertę mnoży byty i ta oferta 

staje się z każdym nowym spotkaniem mniej atrakcyjna. Dużo obiecujemy sobie po 

jutrzejszych, mam nadzieję trudnych, ale skutecznych negocjacjach w Państwowym 

Funduszu Rozwoju. Tu przypomnę stwarzamy sobie możliwość sięgnięcia do Funduszy 

Inwestycji Samorządowych, więc jeśli będziemy bliżej rozstrzygnięcia i podpisania umowy, 

wówczas oczywiście Wysoka Rada zostanie poinformowana o wszystkich szczegółowych 

warunkach tego kontraktu. Ale uznajemy, że nie ma Wysoka Rado odstąpienia od wykonania 

tego projektu łącznik ul. Paderewskiego - Wyzwolenia, bowiem to jest przedsięwzięcie, które 

realizujemy wspólnie z PKP ze wszystkimi tego komplikacjami i konsekwencjami, o których 

na razie nie chciałbym Wysoka Rado mówić. Być może przyjdzie ku temu sposobniejszy 

czas.  

 Proszę mi wybaczyć Wysoka Rado, ale musiałem wyjść aby zredagować 

autopoprawkę i Państwa pytania zapisał mi prezydent Lorek i to jest nieczytelne. Ja wobec 

tego uchylam się już od odpowiedzi, a otrzymacie Państwo wyczerpującą, pięknym 

charakterem napisaną odpowiedź na każde pytanie.” 

 

 

Przewodniczący radny, cytuję: „Zanim udzielę głosu Panu prezydentowi Lorkowi 

wspomnę tylko Pana Dmowskiego, który ma ogromne zasługi dla naszej wolności, ale jak 

wczytamy się w historię, to zawsze są blaski i cienie. To, że dyrektorem gimnazjum został 

Leopold Infeld, skądinąd absolwent „Jagielonki”, to działo się w czasach endecji, którym jak 

wiemy przewodził Pan Dmowski i dlatego przybył do nas, ponieważ nie mógł być przyjęty do 

pracy, jako człowiek określonego pochodzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim i to jest fakt 

i trzeba o tym pamiętać. Może dobrze się stało, bo dzięki temu mamy człowieka, który zapisał 

się w historii dość znacząco. Ja przypomnę, że wielu uważa, że ma ogromny udział 
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w nagrodzie Nobla zarówno Einsteina jak i Maksa Borna, bo z nimi współpracował 

w Stanach Zjednoczonych, a potem był szefem PAN.  

Zapowiem, o czym będzie Pan prezydent mówił: Jubileuszowy XX bieg słupa 

milowego. Nie będę zabierał głosu Panu prezydentowi Lorkowi, który o tym powie szerzej.” 

 

 

Głos zabrał zastępca prezydenta miasta Sławomir LOREK, cytuję: „Jeżeli już Pan 

przewodniczący nas wprowadził w ten bieg, to poproszę o małe wprowadzenie i wyświetlenie 

filmu. (wyświetlono film) Dziękuję bardzo, że właśnie ten film został Państwu pokazany, 

bo on też pokazał, jak atrakcyjnym miejscem jest nasz koniński bulwar.  

Panie prezydencie postaram się to powiedzieć w miarę precyzyjnie, tylko bardzo bym 

prosił o cierpliwość, bo zazwyczaj jednostka mówienia u mnie to jest 45 minut, ale postaram 

się to skrócić. Jeżeli Państwo pozwolicie i dziękuję bardzo, że Pan Krystian Majewski zadał 

to pytanie, ale też bardzo bym prosił, żebyśmy opisali rzeczywistość taką jaka jest. 

W ubiegłym roku Miasto Konin zleciło opracowanie koncepcji projektowej branża 

urbanistyczno-architektoniczna i ta koncepcja projektowa dotyczyła uatrakcyjnienia oferty 

rekreacyjno-usługowej na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie w zakresie lokalizacji 

i zagospodarowania wybranych stref przestrzenno - użytkowych bulwaru, lokalizacja 

pawilonów gastronomiczno - usługowych. Ta koncepcja została opracowana, została 

przedstawiona publicznie na otwartym spotkaniu z mieszkańcami w siedzibie COP. 

Oczywiście były osoby, które skorzystały z tego zaproszenia. Celowo użyję jeszcze raz tego 

sformułowania – koncepcja projektowa. Ta koncepcja projektowa, która była tzw. punktem 

zero, żeby mówić o projektowaniu czegokolwiek, jak również o kolejnych etapach, które 

należy uwzględnić, jeżeli chcemy na Bulwarze Nadwarciańskim wprowadzić pewne 

elementy, które mają spowodować jego uatrakcyjnienie.  

Jednym z elementów, który się pojawił w dyskusji, która się odbyła w COP, zgłoszone 

to było przez mieszkańców, że spodziewają się, że w tym momencie będzie można rzekę 

w jakiś sposób przywrócić miastu, poprzez możliwość zorganizowania wypożyczalni 

kajaków. Jak Państwo wiecie w sąsiedztwie funkcjonuje LOK, ma swoją stanicę, organizuje 

różne spływy zorganizowane, a mieszkańcy prosili, ażeby na tej rzece można było 

wypożyczyć kajak. To między innymi spowodowało, że Pan prezydent w projekcie budżetu, 

który był uchwalony w grudniu, wprowadził do zadań budowę hangaru przy ZS CKU. 

Ta budowa ruszyła po drugim przetargu. Nie jest prosto dzisiaj, nawet operowaliśmy na 

kosztorysach ze stycznia. Termin zakończenia budowy jest 15 czerwca. Aktualnie mamy 

dograne wszystko, ażeby od 1 lipca, może już w ostatnim tygodniu czerwca ZS CKU jako 

placówka oświatowa, podobnie jak ZS im. M. Kopernika prowadzi na potrzeby mieszkańców 

lodowisko, tak ZS CKU w okresie letnim do jesiennego prowadziłby wypożyczalnię kajaków. 

Zakładamy, że oprócz spływów zorganizowanych będzie część osób zainteresowanych 

wypożyczeniem kajaku, a chociażby ostatni festyn, który był organizowany przez radnych 

Platformy Obywatelskiej pokazał, na jakie atrakcje czekają mieszkańcy naszego miasta. 

To jest pierwszy element. 

W oparciu o koncepcję projektową Miasto Konin zleciło AiG Architekci 

przygotowanie projektów i te projekty dotyczyły trzech elementów. Pierwszy projekt, to jest 

adaptacja pomieszczeń CIM na potrzeby punktu kawiarnianego. Druga rzecz, to jest 

urządzenie ogródków letnich na Bulwarze Nadwarciańskim i trzeci element, jest to budowa 

pawilonu usługowego na Bulwarze Nadwarciańskim w rejonie LOK, czyli te elementy, które 

były w koncepcji. Część tych elementów zostało zleconych, ażeby powstały projekty 

wykonawcze. Chciałem Państwu powiedzieć, że operujemy z jednej strony budowlą, która 

pełni rolę wału, czyli mamy uzgodnienia z wodami polskimi. Druga rzecz jesteśmy w strefie 

konserwatorskiej, czyli mamy uzgodnienia z konserwatorem. Czym te nasze prace się 

zakończyły? Zakończyły się między innymi tym, że wczoraj o godzinie 14.05 na stronie 

miasta Konina zostało zamieszczone ogłoszenie o konkursie na zakup i montaż wyposażania 
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ogródków kawiarnianych na Bulwarze Nadwarciańskim. Te ogródki kawiarniane, precyzyjne 

załączniki macie Państwo umieszczone w Internecie zostały opracowane w uzgodnieniu 

z konserwatorem i jeżeli Pan radny wyciąga zapis o konkretnej desce tak, to Pan konserwator 

narzucił nam, że jeżeli jest to w strefie rzeki to ma być użyty taki, a nie inny materiał. Koszt 

tych ogródków, tymi ogródkami będzie zarządzało miasto i mówimy o jednym ogródku, który 

będzie przyszłą kawiarenką koło CIM, on będzie umieszczony na dwóch balkonach. Drugi 

ogródek, który będzie przy boisku CKU i on będzie uzupełniony atrakcyjnością wypożyczalni 

kajaków. Taki konkurs został ogłoszony, bo jest taka procedura w oparciu o kosztorysy i liczę 

na to, bo jeżeli wczoraj ogłosiliśmy konkurs, termin jest do 30 kwietnia, realizacja w maju, 

liczę na to, że znajdą się firmy, które zajmują się małą architekturą. Chcę Panu radnemu 

powiedzieć, że my tak naprawdę projektując te ogródki, uwzględniliśmy dostępne 

rozwiązania na rynku, czyli jeżeli na rynku można dzisiaj kupić markizy, jeżeli na rynku 

można kupić konkretne meble ogrodowe, jeżeli na rynku można kupić konkretne inne 

elementy małej architektury, uwzględniliśmy kolorystykę, która narzucił nam konserwator, 

bo jeszcze raz powtarzam, projekt ogródka wymagał zgody konserwatora, zarówno markizy 

jak i parasole nie będą miały żadnych materiałów reklamowych, czyli potencjalny klient, 

gdyby miał możliwość umieszczenia ogródka w ramach jakieś firmy i byłyby reklamy, jedyne 

na co mamy zgodę, ażeby na tym obrzeżu parasolu był nadruk ale szary. Nawet nie możemy 

użyć naszego logo, bo takie warunki postawił nam konserwator i teraz ten konkurs, tak jak 

powiedziałem został wczoraj ogłoszony, również Państwa radnych zachęcam, tam jest 

ogłoszenie o konkursie, jest formularz ofertowy, zestawienie kosztów, jest wykaz usług, 

projekt umowy, jest przedmiot, opis techniczny, lokalizacja ogródka L1, L2, L4. Operujemy 

czterema lokalizacjami, które wynikały z tej koncepcji i teraz w oparciu o to zadanie, które 

robimy mam nadzieję, że dzisiaj Pan prezydent zdąży podpisać zarządzenie Pana prezydenta 

nr 53/2018 z dnia 25 kwietnia, czyli z dzisiaj, w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór 

podmiotu prowadzącego lokal gastronomiczny w lokalu użytkowym położonym w Koninie 

przy ul. Zofii Urbanowskiej 12 wraz z ogródkami letnimi i powołanie komisji do 

przeprowadzenia konkursu. Też Państwa radnych zachęcam, żebyście się z tym zapoznali. 

Liczymy na to, że znajdziemy operatora, który w normalnej procedurze konkursowej złoży 

nam ofertę i będzie chciał prowadzić lokal gastronomiczny na parterze CIM i jednocześnie od 

Miasta wynajmie parter tego budynku, który mamy i wynajmie jeden ogródek, który będzie 

składał się z trzech elementów. Jeden element, to wolno stojący parasol przed samym 

wejściem na aktualnie drewnianym podeście, który jest i również bym Państwa radnych 

odsyłał do dokumentacji tego budynku, jakie wtedy były położone warunki, z jakiego drewna 

jest robiony podest przed budynkiem, który tam został umieszczony, jak również na dwóch 

jak gdyby takich balkonach które są, są wmontowane ogródki wg projektów dostępne jest to 

w Internecie gdzie będą dwie markizy, markizy z czujnikami ruchu itd.  

Drugi ogródek o którym powiedziałem, to jest ogródek w sąsiedztwie boiska i to jest 

jak gdyby drugi element, który zostaje przez nas robiony i został trzeci element. Jeżeli chodzi 

o trzeci element, to chciałem tylko Panstwa poinformować, że budowa pawilonu usługowego 

na Bulwarze Nadwarciańskim w rejonie LOK mamy projekt, uzyskało to akceptację 

konserwatoria i aktualnie czekamy na rozstrzygnięcie wód polskich. Jeżeli to rozstrzygniecie 

będzie w niezwłocznym okresie, to my również niezwłocznie określimy zapotrzebowanie, 

ażeby taki pawilon jeszcze powstał i tak wyglądają w skrócie te trzy elementy czyli adaptacja 

pomieszczenia CIM przy ul. Zofii Urbanowskiej, urządzenie ogródków letnich na Bulwarze 

Nadwarciańskim, budowa pawilonu usługowego na Bulwarze Nadwarciańskim. Do tego 

dochodzi budowa hangaru na kajaki i tak jak powiedziałem, jest to pewna konsekwencja 

zakupionej koncepcji projektowej, tak zakupiliśmy ją za 20 tys. zł, która nam pokazała pewne 

elementy działania po to, ażeby uatrakcyjnić ofertę rekreacyjno-usługową na bulwarze. 

Powiem jeszcze jedno. Ja bardzo się cieszę po pierwsze, że w minioną niedzielę 

mieszkańcy naszego miasta odpowiedzieli też, czego oczekują od miasta i dziękuję za to, 

że radni Platformy Obywatelskiej taki festyn zorganizowali, ponieważ jestem zastępcą 
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prezydenta od spraw społecznych i bezpośrednio nadzoruję nad KDK, MDK, MOSiR i nad 

CIM i Wydziałem Sportu i Turystyki i dzisiaj mogę Państwa radnych poinformować, że te 

jednostki, o których powiedziałem w budżecie na 2018 rok uwzględniając ofertę swojej 

działalności, uwzględniły 31 imprez, wydarzeń, które będą miały miejsce na bulwarze. 

Pierwsza impreza to jest Majówka z Zespołem Agharta, Kolorowa Parada Kundelków na 

Bulwarze, Dzień Dziecka pt. „Raz na Ludowo”, Wernisaż prac dzieci z Pracowni Sztuk 

Pięknych MDK, Kino Plenerowe, Dni Konina, Konkurs Piosenki Literackiej, Noc 

Świętojańska na Bulwarze, Z MOSiRem złap formę na wakacje, „Rodzinne wakacje 

z przygodą na Bulwarze”, Wakacyjne granie z Kapelą z Kopyta, Transatlantyk w Koninie, 

Koncert „Bitwa szkół”, Nordic Walking, Wystawa Magdalena Sikorska + recital, Wystawa 

Tomasz Olszewski, Spacerek po Starówce z Przewodnikiem, Koncert Szanty, „Sobotnie 

bajanie na bulwarze”, „Poetycki bulwar”, Dobre Filmy na Bulwarze Nadwarciańskim, 

Koncert Ad Libitum, Koncert KERS i Night Flight, RECEPTA, Artystyczne Piątki z MDK, 

Plener Sztuki na Bulwarze, Wczasy w Koninie, Rodzinna niedziela z MDK. Do 16 września 

mamy zaplanowane łącznie 31 wydarzeń na bulwarze. 

 Na prośbę Pani dyrektor Kwaśniewskiej wrócę do tych punktów, które dzisiaj były 

i dotyczyły działalności COP i działalności MOPR. 16 maja o godzinie 11 dostaniecie 

Państwo zaproszenie, PFRON za partnera ma MOPR i miasto Konin i organizuje w naszym 

mieście konferencję o charakterze wielkopolskim, dotyczącą osób z niepełnosprawnościami 

w środowisku lokalnym. Ta konferencja się odbędzie w Młodzieżowym Domu Kultury 

16 maja o godzinie 11. Konferencja będzie do godziny 14. Bardzo się cieszę, że Pani dyrektor 

Skupień będzie promowała wiele rozwiązań wypracowanych w naszym mieście na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami, które powinny być promowane w całej Wielkopolsce, bo tak są 

odbierane przez PFRON.” 

 

 

 

24.  Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Miasta Konina. 
 

 

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

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