
BR.0002.2.13.2017 

 

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/2017 

 

z obrad XLII SESJI RADY MIASTA KONINA, 

 

która odbyła się 25 października 2017 roku 

 

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

 

Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.20. 

 

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, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego, 

dyrektorzy i prezesi podległych jednostek organizacyjnych miasta i spółek miejskich, 

komendanci służb miejskich, burmistrz Koronowa Stanisław GLISZCZYŃSKI wraz ze 

współpracownikami Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz przedstawiciele lokalnych mediów. 

 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 

 

Otwarcia XLII 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) - dokonał 

Przewodniczący Rady Miasta Konina – radny WIESŁAW STEINKE. 

 

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 

uchwał. 

 

 

Na sekretarza obrad sesji Przewodniczący Rady wyznaczył radnego Tomasza Andrzeja 

NOWAKA. 

 
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. Do dnia 

sesji nie zgłaszano żadnych zmian w porządku obrad, natomiast na wniosek prezydenta 

z porządku obrad zostaje zdjęty w dniu dzisiejszym punkt 14 – podjęcie uchwały w sprawie 

nabycia nieruchomości druk nr 613. Jest to efekt pracy Komisji Infrastruktury, o którym 

Państwo powinniście wiedzieć. Jest to jedyna zmiana, która jest w dniu dzisiejszym 

proponowana przez prezydenta. Będą natomiast autopoprawki do zmian w budżecie i zmian w 

WPF. 

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?” 
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Radni nie mieli uwag. 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina przyjęła 

zaproponowany porządek obrad. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu obrad XLI sesji. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Creative Teaching 

Methods Applying Film and Drama At School” w ramach programu Erasmus+ 

(druk nr 610).  

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr  611); 

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

(druk nr 612). 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) stawek podatku od nieruchomości (druk nr 607); 

b) stawek podatku od środków transportowych (druk nr 608); 

c) wprowadzenia opłaty od posiadania psów (druk nr 609). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta 

Konina na lata 2018-2023” (druk nr 604). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie 

pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Konina w 2018 roku (druk nr 606). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia przez Miasto 

Konin z Oświetleniem Ulicznym i Drogowym sp. z o.o. w Kaliszu regulującego wspólne 

przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie oświetlenia ulicznego 

i nadzór inwestorski przy ul. Przemysłowej w Koninie (druk nr 512). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień 

Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla 

sportu” (nowy druk nr 591). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok (druk nr 603). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla miasta Konina na 2018 rok (druk nr 605). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność 

zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców (druk nr 602). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 138 Rady Miasta Konina z dnia 

24 czerwca 2015 roku w sprawie STATUTU MIASTA KONINA (druk nr 601). 

15. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za 2016 rok. 

16. Wnioski i zapytania radnych. 

17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

18. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Miasta Konina. 
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2. Przyjęcie protokołu obrad XLI sesji . 
 

 

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

obrad XLI 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 XL sesji, przyjęty bez uwag na sesji 

XLI.  

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: „Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad, a jest nim zapoznanie się ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie 

międzysesyjnym. Są tam jak zawsze przyjęte projekty uchwał, wydane zarządzenia i przyjęte 

wnioski. Czy Państwo radni macie pytania do Pana prezydenta odnośnie sprawozdania, które 

zostało Państwu radnym przekazane?” 

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Wprawdzie w sprawozdaniu chyba nie ma 

tej informacji, ale na stronie internetowej pojawiła się informacja o unieważnieniu przetargu na 

sprzedaż dwóch nieruchomości miejskich. W kontekście też dochodów budżetowych, bo 

mieliśmy na poprzedniej sesji wykonanie budżetu, ale także w kontekście przygotowania tego 

przetargu, jego przeprowadzenia i wizerunku miasta, które wiąże się z podejściem chociażby 

do inwestorów, którzy mogliby te nieruchomości nabywać, chciałbym poprosić o pełną 

informację pisemną i wyjaśnienie przyczyn odwołania tego przetargu. Może być to drogą 

elektroniczną na e-maila.” 

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Uzasadnienie decyzji 

o odwołaniu przetargu zostało opublikowane i ja nie mam nic więcej w tej sprawie do 

powiedzenia.” 

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja czytałem to uzasadnienie Panie 

prezydencie. W związku z tym chciałem zapytać, czy te rzeczy, które znajdują się 

w uzasadnieniu, czy my o nich nie wiedzieliśmy zanim ogłaszaliśmy przetarg? W tym 

kontekście jest moje pytanie.” 

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „O tym również 

informowałem, ale powtórzę. Sprawa dotycząca nieruchomości, która nie ma dzisiaj jeszcze 

służebności dojazdu wyniknęła w związku z tym, że decyzje są podejmowane przez określone 

gremium i do czasu rozpisania przetargu ta decyzja nie została podjęta i to jest poza wszelką 
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procedurą urzędniczą, więc nie jest to związane z Urzędem Miejskim. Wcześniej zapowiadane 

i przekazane informacje, które dały podstawę do tego, żeby ogłosić przetarg, one nie zostały 

potwierdzone. Ta formalność nie została dopełniona i dlatego był to argument podstawowy, 

bardzo istotny, żeby odwołać ten przetarg.  

Sprawy dotyczące drugiej nieruchomości, one wyniknęły w momencie, kiedy zostało 

publicznie ogłoszone, że taki zamiar zbycia nieruchomości ze strony miasta będzie i trzeba było 

się nad tym pochylić i to uczyniłem.” 

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Chciałem dopytać, czy ten przetarg będzie 

powtórzony, kiedy te sprawy się wyjaśnią?” 

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Jak Pan radny zapewne 

wie, w tej sprawie jest aktualna uchwała Rady Miasta Konina, że powierzenie wykonania tej 

uchwały zostało decyzją Wysokiej Rady złożone na ręce prezydenta, więc jeśli wszystkie 

okoliczności, o których dziś mówimy będą potwierdzały, że wszelkie warunki są spełnione, 

wtedy niewątpliwie taki przetarg zostanie rozpisany.” 

 

 

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

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

międzysesyjnym.  

 

 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

pn.: „Creative Teching Methods Applying Film and Drama At 

School” (Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu 

i Elementów Dramy) w ramach Programu Erasmus+ (druk nr 610). 
 

 

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

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Creative Teching Methods Applying Film 

and Drama At School” (Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów 

Dramy) w ramach Programu Erasmus+ - druk nr 610. Komisją wiodącą jest Komisja Edukacji, 

Kultury i Sportu. o przedstawienie wypracowanej opinii poproszę wiceprzewodniczącego 

komisji Krystiana Majewskiego.”. 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystian MAJEWSKI 

powiedział, cytuję: „Radni nie mieli szczególnie dużo pytań do tego projektu. Został on 

pozytywnie zaopiniowany 8 głosami „za”.” 

 

 

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

„Myślę, że dobrze powiedzieć przy tej okazji, że nasze placówki oświatowe są prężne, starają 

się sięgać po środki, co niewątpliwie ubogaca ofertę edukacyjną, którą sami proponują, tym 

samym zachęcają kolejnych uczniów, żeby pobierać naukę u nich.” 

 

 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 
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W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Creative Teching Methods Applying Film 

and Drama At School” (Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów 

Dramy”) w ramach Programu Erasmus+.   

 

Uchwała Nr 572 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

5.  Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr 611),  

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 

2017 – 2020 (druk nr 612). 
 

 

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

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok - druk nr 611 oraz zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017 – 2020 - druk nr 612 wraz 

z autopoprawkami, które przedstawi Skarbnik Miasta Irena Baranowska.  

Proszę o zabranie głosu przez przewodniczącego Piotra Korytkowskiego 

i przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia z Komisją Finansów.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury obradowały wspólnie 23 października. Jeśli 

chodzi o punkty dotyczące zmian w budżecie miasta oraz w WPF, po omówieniu tych 

projektów uchwał przez Panią Skarbnik Irenę Baranowską, Komisja Finansów zaopiniowała 

projekty uchwał pozytywnie 7 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”.” 

 

 

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Miasta Irenę Baranowską o przedstawienie 

autopoprawek do zmian w budżecie i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

 

Głos zabrała Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA, cytuję: „Autopoprawka 

Prezydenta Miasta Konina do druku nr 611 (zmiany w budżecie miasta Konina na 2017 rok). 

Budżet gminy. 

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę  92.080,00 zł, dz.801 – Oświata i wychowanie w tym:  

- wpływy z najmu, darowizny, rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych 16.895,50 zł (Przedszkole 

nr 1, SP nr 9 i 11, ZSGE), 

- wpływy z tytułu przyznania nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra 

Edukacji Narodowej dla nauczycieli 75.184,50 zł (SP nr 1,4,6,7,9,12 i 15). 

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę  38.500,00 zł, w dz.801 – Oświata i wychowanie, 

wynagrodzenia osobowe SP nr 15. 

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 690.580,00 zł, w tym: 

dz.801 – Oświata i wychowanie o  627.950,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych 

z tego na: 

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 539.657,00 zł tj.: Szkoła Podstawowa nr 3,6, 9 

i 11; Przedszkole nr 4,6,7,8,10,12,13,14,25 i 32, 

- zakup energii, pomocy naukowych i bieżące remonty 13.108,50 zł SP nr 9, P nr 1 i ZSGE,  

- nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli  75.184,50 zł (SP nr 1,4,6,7,9,12 i 15). 
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dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 62.630,00 zł – wynagrodzenia osobowe wraz 

z pochodnymi SP nr 6,9,11 i 15. 

Budżet powiatu. 

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.760.286,75 zł, w tym: 

dz.600 – Transport i łączność o 5.759.986,75 zł - w związku z przesunięciem terminu realizacji 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 projektu pn.” 

Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” (dotacja celowa ze 

środków Unii Europejskiej). 

dz.801 – Oświata i wychowanie o 300 zł - wpływy z różnych tytułów (ZSGE). 

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.073,55 zł, dz.801 – Oświata i wychowanie w tym:   

- wpływy z najmu, usług, kar i odszkodowań oraz za wydawanie duplikatów świadectw 

36.946,00 zł (ZS CKU, ZSGE i ZSTiH), 

- wpływy z tytułu przyznania nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra 

Edukacji Narodowej dla nauczycieli  53.127,55 zł (ZS CKU, ZSTiH, ZSGE, III LO i SOSW). 

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę  7.682.900,00 zł, w tym: 

dz.600 – Transport i łączność o 6.776.455,00 zł – wydatki inwestycyjne w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 projekt pn.” Rozbudowa 

skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” (w tym 1.016.468,25 zł w ramach 

ustawy Prawo ochrony środowiska). 

dz.758 – Różne rozliczenia o 677.000,00 zł – rezerwa ogólna. 

dz.801 – Oświata i wychowanie o 227.413,00 zł, z tego: 

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi I Liceum i ZS im. M. Kopernika 

   225.800,00 zł, 

- wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Zakup centrali telefonicznej dla ZSGE w Koninie” 

1.613,00 zł. 

dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 2.032,00 zł, w tym: 

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi ZS. im. M. Kopernika 2.000,00 zł, 

- wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Zakup centrali telefonicznej dla ZSGE w Koninie” 32,00 

zł. 

4. Zwiększa się plan wydatków o 1.452.686,80 zł, w tym: 

dz.758 – Różne rozliczenia o 1.016.468,25 zł – rezerwa celowa inwestycyjna (wydatki 

w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska). 

dz.801 – Oświata i wychowanie o 395.981,55 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych 

z tego na: 

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi II Liceum, SOSW i ZS CKU  308.533,00 zł, 

- zakup energii, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy bieżące ZSGE i ZSTiH   34.321,00 zł, 

- nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli  53.127,55 zł (ZS CKU, ZSTiH, ZSGE, III LO 

i SOSW). 

dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 40.237,00 zł, z tego: 

- wydatki bieżące ZSGE 237,00 zł, 

- wynagrodzenia osobowe SOSW 40.000,00 zł. 

 

Autopoprawka Prezydenta Miasta Konina do druku nr 612 (zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020). 

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian na przedsięwzięciach - wydatki majątkowe: 

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” (Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, jednostka realizująca Zarząd Dróg 

Miejskich w Koninie): 

- limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 6.776.455,00 zł do kwoty 0,00 zł, 

- limit wydatków w roku 2018 zwiększa się o kwotę 6.776.455,00 zł do kwoty  

33.746.625,00 zł, 
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„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina” (jednostka realizująca Zarząd Dróg 

Miejskich w Koninie) zwiększa się: 

- łączne nakłady finansowe o kwotę 1.037.860,00 zł do kwoty 4.743.702,00 zł, 

- limit wydatków w roku 2018 o kwotę 1.037.860,00 zł do kwoty 2.900.000,00 zł, 

- limit zobowiązań o kwotę 1.037.860,00 zł do kwoty 4.743.702,00 zł. 

W załączniku nr 1 

pozycję 1.1 (dochody bieżące) zwiększa się w roku  

2017 o kwotę 5.065.879,70 zł do kwoty 454.993.103,67 zł, 

 2018 o kwotę 6.348.330,00 zł do kwoty 479.562.730,00 zł, 

 2019 o kwotę 7.164.400,00 zł do kwoty 505.459.200,00 zł, 

 od 2020 do 2026 o kwotę 8.049.500,00 zł do kwoty 532.753.900,00 zł. 

pozycję 1.2. (dochody majątkowe) w roku 

2017 zmniejsza się o kwotę 6.009.455,45 zł do kwoty 27.711.589,83 zł, 

2018 zwiększa się o kwotę 5.759.986,75 zł do kwoty 53.719.749,67 zł. 

pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku: 

 2017 o kwotę 5.578.781,34 zł do kwoty 438.878.832,87 zł, 

 2018 o kwotę 5.656.670,00 zł do kwoty 440.897.670,00 zł, 

 2019 o kwotę 5.513.100,00 zł do kwoty 442.925.800,00 zł, 

 od 2020 do 2026 o kwotę 4.521.960,00 zł do kwoty 444.963.260,00 zł. 

pozycję 2.2 (wydatki majątkowe) w roku: 

 2017 zmniejsza się o kwotę 6.522.357,09 zł do kwoty 53.365.344,63 zł, 

 2018 zwiększa się o kwotę 6.451.646,75 zł do kwoty 77.478.293,67 zł, 

 2019 zwiększa się o kwotę 1.651.300,00 zł do kwoty 66.348.727,50 zł, 

 2020 zwiększa się o kwotę 3.527.540,00 zł do kwoty 69.556.124,00 zł, 

 2021 zwiększa się o kwotę 3.527.540,00 zł do kwoty 68.496.124,00 zł, 

 2022 zwiększa się o kwotę 3.527.540,00 zł do kwoty 72.900.124,00 zł, 

 2023 zwiększa się o kwotę 3.527.540,00 zł do kwoty 80.120.858,26 zł, 

 2024 zwiększa się o kwotę 3.527.540,00 zł do kwoty 80.139.440,00 zł, 

 2025 zwiększa się o kwotę 3.527.540,00 zł do kwoty 80.499.440,00 zł, 

 2026 zwiększa się o kwotę 3.527.540,00 zł do kwoty 80.437.740,00 zł.” 

 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektami uchwał. 

 
 
 Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Ja chciałbym się dowiedzieć, 

bo rozumiem środki przeznaczone na budowę skrzyżowania Kolska-Europejska-Warszawska 

zostały przesunięte na przyszły rok i dobrze, bo po co zimą rozpoczynać prace, ale interesuje 

mnie, czy przetarg został przeprowadzony, czy są jakieś firmy chętne, o ile tak, to chciałbym 

wiedzieć i czy starczy nam środków na tę budowę.” 

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „W tej chwili jesteśmy 

na ostatnim etapie przygotowania przetargu. Termin otwarcia kopert został przesunięty ze 

względu na to, że potencjalni oferenci zgłaszali bardzo dużo pytań dotyczących specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Było ponad 200 zapytań w tej sprawie. Na każde zapytanie 

mamy obowiązek odpowiedzieć. W tej chwili termin otwarcia kopert ustalony jest na 

30 października. Mam nadzieję, że przetarg zostanie rozstrzygnięty.”  

 

 

Do projektów uchwał radni nie mieli innych pytań. Przewodniczący Rady projekty 

uchwał oznaczone numerami druków 599 i 600 poddał kolejno pod głosowanie. 
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DRUK Nr 611 

 

Stosunkiem głosów: 17 radnych „za”, 0 głosów „przeciw”, przy 6 głosach 

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

miasta Konina na 2017 rok. 

 

Uchwała Nr 573 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 612 

 

Stosunkiem głosów: 16 radnych „za”, 0 głosów „przeciw”, przy 7 głosach 

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

Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020. 

 

Uchwała Nr 574 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) stawek podatku od nieruchomości (druk nr 607), 

b) stawek podatku od środków transportowych (druk nr 608), 

c) wprowadzenia opłaty od posiadania psów (druk nr 609). 
 

 

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

w sprawie: stawek podatku od nieruchomości - druk nr 607, stawek podatku od środków 

transportowych - druk nr 608 oraz wprowadzenia opłaty od posiadania psów - druk nr 609. 

Proszę przewodniczącego Komisji Infrastruktury o przedstawienie wypracowanej opinii.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Te projekty uchwał zostały omówione na tej samej komisji, tak jak poprzednie projekty 

uchwał. Projekty uchwał omówiła Pani Ewa Walczak - kierownik Wydziału Podatków i Opłat. 

Po dyskusji na komisji, jeśli chodzi o poszczególne druki, to Komisja Finansów 6 głosami „za”, 

przy 4 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały zawarty w druku nr 607. Jeśli chodzi o druk nr 608, to stosunek głosów 

wyglądał następująco: 7 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”. 

Komisja również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Jeśli chodzi o druk 

nr 609, to stosunek głosów wyglądał następująco 7 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” 

oraz 3 głosach „wstrzymujących się”, również ten projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany.” 

 

 

 Przewodniczący Rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

 

 

 Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Obwieszczenie Ministra Finansów 

z dnia 9 sierpnia mówi nam jakie są stawki, chodzi mi głównie o podatek od prowadzonej 

działalności gospodarczej, o stawki pod działalnością gospodarczą i podatek mieszkaniowy. 

Mówi nam jakie stawki obowiązują maksymalne na ten rok i tak: podatek od prowadzonej 

działalności gospodarczej 22,10 zł, to jest maksymalna stawka jaką możemy ustanowić. 

Podatek od mieszkań 0,77 zł/m2. W uzasadnieniu czytamy, bo miasto podało nam stawki 22 zł 

od działalności i 0,65 zł/m2 jeżeli chodzi o mieszkania. 
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W uzasadnieniu czytamy, że inflacja jest 1,9%, więc trzeba zaokrąglić do 2%, ale jest 

to decyzja Rady, czy taki podatek będzie czy nie. To zależy od nas radnych. Maksymalne stawki 

mamy podane, a jakie będą obowiązywały, to jest od nas zależne. Ktoś z radnych powiedział, 

że dwa lata nie podnosiliśmy stawek, to czemu mamy teraz nie podnieść, ale dwa czy trzy lata 

mieliśmy deflację, więc powinniśmy je nawet obniżyć, a mieliśmy praktycznie prawie 

maksymalne, ponieważ w 2016 roku stawki wynosiły od prowadzonej działalności, jest to 

działalność bardzo wysoko punktowana 21,76 zł, natomiast w obwieszczeniu Ministra 

Finansów było około 22 zł. Tam była różnica 40 groszy od maksymalnej stawki, więc my już 

mieliśmy wtedy prawie maksymalną stawkę podatku w latach wcześniejszych, dlatego 

podniesienie tej stawki, wiem, że to przyniesie do dochodu budżetu 900 tys. zł. Mi się wydaje, 

że jednak przedsiębiorcy odczują trochę ten podatek. Ja sam jestem przedsiębiorcą i płacę około 

50 tys. zł na rzecz miasta z tytułu podatku od nieruchomości z prowadzonej działalności. Nie 

mówię już o podatku mieszkaniowym. 2% to jest 1000 zł. Niby w porównaniu do tego nie jest 

to dużo, ale jest. Ja jestem mały, ale jak większy przedsiębiorca, to bardziej to odczuje, a 

płacimy tych podatków bardzo dużo, bo podatek VAT, podatek dochodowy, CIT, PIT, ZUS, 

który też jest podatkiem, dochodzą jeszcze inne podatki. Czy to jest uzasadnione nie wiem, ja 

nie będę głosował za podwyżką.”  

  

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Na początek chciałbym podziękować Panu 

prezydentowi Nowickiemu za możliwość spotkania się z radnymi niezależnymi we wrześniu, 

gdzie była, a może nawet w sierpniu, omawiana sprawa właśnie podatków i dzisiejszej sesji. 

Przedstawiliśmy tam swoje argumenty na temat tej propozycji. Popieram tutaj, ja się odniosę 

do stanowiska Pana Lachowicza, które poprę. Dlaczego? Cały czas zastanawia mnie właśnie 

ten wpis i często ten wpis jest praktycznie przy podnoszeniu podatków: „z uwagi na inflację 

oraz niepodwyższanie stawek podatkowych”, ale przede wszystkim z uwagi na inflację. Mówi 

się o inflacji 1,9%. Panie prezydencie kilka miesięcy temu Pan radny Karol Skoczylas na sesji 

powiedział, przy jednej z dyskusji, iż Panie prezydencie, Pan podatku również nie obniżył, 

tylko są one na tym samym poziomie. Ja podszedłem do Pana i wtedy powiedziałem, widzi Pan 

Panie prezydencie podatki od 3 lat są niepodnoszone, a wcale wpływy nie są mniejsze. 

Mówiłem już tutaj wcześniej, w 2012 roku, o tak zwanej zasadzie krzywej Laffera. Bardzo 

prosta zasada, która również była wprowadzona przez polski rząd w latach 90-tych, chodziło 

tutaj o akcyzę i podatki, jeżeli chodzi o wyroby spirytusowe. I po zmniejszeniu tej akcyzy, 

podatków, zlikwidowano czarny rynek, a przede wszystkim wpływy do budżetu były dużo, 

dużo większe. I o co chodzi? W ostatnim czasie Panie prezydencie wpadł mi w ręce, mówiąc 

kolokwialnie, taki artykuł portalu Rynek pierwotny, gdzie przeanalizowano stawki podatkowe 

od 20 lat, czyli od 1997 roku do 2017. I według tego portalu odniosę się do tej inflacji. W 

portalu tym czytamy, iż warto przypomnieć, że w tym samym czasie, czyli rok 1997-2017, 

łączna inflacja CPI obliczona od początku 1997 do początku 2017 roku wynosi 114%. I do tego 

Państwo radni się odniosę. Ja bym bardzo prosił Pani Magdo o tabelę, która została nam 

przysłana w związku z tymi podatkami i zrobiłem taką analizę porównawczą z rokiem 1995. 

Kolor zielony - jest to rok 1995, niebieski - proponowane stawki na rok 2018 i kolor żółty - są 

to stawki obowiązujące. I teraz takie porównanie, pozycja I jest to wzrost o prawie 350%, 

pozycja II - wzrost prawie o 335%, pozycja III wzrost prawie o 300%, pozycja IV - 400%, i od 

gruntów mieliśmy 0,02, a tutaj 0,28 gr jest to wzrost o ok. 1400% stawki podatkowej. I teraz 

tak mnie zastanawia, czy robimy to, co jest zgodne z inflacją, czy też nie. Brakuje nam, to jest 

bardzo wyrazisty przykład na to, w jaki sposób były podnoszone podatki w mieście Koninie.  

Mnie właśnie szczególnie uderza sprawa, którą poruszył Pan radny Lachowicz, 

a mianowicie stawka od działalności gospodarczej 6,63 zł, a proponowana 22,18 zł, czyli jest 

to wzrost ponad  330%. Panie prezydencie i teraz coś przeczytam właśnie z tego portalu: „Choć 

od 1996-2017 roku najmniej wzrosła maksymalna stawka podatku od budynków i lokali 

firmowych, to dysproporcja między podatkiem od firmowych lokali, a od mieszkań prywatnych 
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wciąż jest bardzo duża. To szczególnie niekorzystne dla małych przedsiębiorców, którzy w 

swoim mieszkaniu chcieliby założyć niewielkie biuro firmowe. Osoba wyodrębniająca jeden 

pokój na potrzeby działalności gospodarczej musi się liczyć z 30krotną podwyżką stawki za 

1m².” I teraz jest takie pytanie, co my robimy od tego czasu Panie prezydencie aby np. zapełnić 

lokale firmowe, czy lokale, które ma Miasto, aby przekazać osobom, które chciały taką 

działalność otworzyć, np. małe biuro projektowe, są firmy komputerowe, które szukają małych 

pomieszczeń, ale w wielu przypadkach te firmy działają na „czarno” nie zgłaszając lokali, jeżeli 

chodzi o rejestrowanie działalności z uwagi na te stawki podatkowe, jak również inne podatki. 

Na tym przykładzie, no cóż, mogę tylko powiedzieć, że będę przeciwko podwyższaniu tych 

stawek podatkowych z uwagi na to, tak jak pokazałem, inflacja od 20 lat jest dużo mniejsza w 

stosunku do tego, co my mamy zaproponowane jako radni. Dziękuję bardzo.”         

 

 

Przewodniczący Rady przerwał omawianie punktu porządku obrad i powiedział, cytuję: 

„Gościmy na sali gościa szczególnego. Odwiedził nas burmistrz zaprzyjaźnionej gminy 

Koronowo Pan Stanisław Gliszczyński wraz z Panią sekretarz Barbarą Sosnowską. Ich 

obecność jest szczególna, bo jak Państwo pamiętacie trudne czasy dla nich, gdzie za sprawą 

Prezydenta i Rady podjęliśmy decyzję o wsparciu tej gminy i ta obecność dzisiaj Pana 

burmistrza i Pani sekretarz z tym się wiąże. Proszę o zabranie głosu.”  

 

 

Głos zabrał burmistrz Koronowa Stanisław GLISZCZYŃSKI, cytuję: „Jest mi 

niezmiernie miło i cieszę się bardzo, że mogę już troszeczkę ochłonięty tym, co się u nas 

zdarzyło z 11 na 12 sierpnia, gdzie 10 sołectw na 33 zostało zniszczonych. Nie mówiło się o nas 

tak, jak mówiło się o miejscowościach na terenie województwa pomorskiego. Ja mówię, że to 

chyba tak historycznie się zdarzyło, ponieważ największa bitwa 10 października 1410 roku, 

gdzie rozgromiono krzyżaków, to właśnie pod Koronowem. Mówi się o Grunwaldzie, nie mówi 

się o Koronowie.  

Gmina Koronowo to 412 m2 powierzchni, kilkakrotnie większa od powierzchni Konina, 

ale gmina 24 tysięczna, która tak naprawdę w 1/3 została tą nawałnicą ogarnięta. 160 budynków 

mieszkalnych zniszczonych, z czego 20 musieliśmy wyłączyć z eksploatacji, zamieszkania. Z 

tego tytułu udało nam się kilkanaście kontenerów, kilkanaście lokali zastępczych zabezpieczyć, 

żeby nasi mieszkańcy mogli jakoś przez najbliższe miesiące mieszkać, ale też próbować się 

podnieść z tego. 430 budynków gospodarskich, to jest ogrom, który tak naprawdę doświadczył 

naszą gminę, ale dzięki wsparciu, dzięki dobremu sercu Państwa jako Rady, jako władzy 

uchwałodawczej, wykonawczej Pana prezydenta, jako mieszkańców, wielu firm, które z 

Konina do nas docierały, dzięki tym przekazywanym materiałom udaje się naszym 

mieszkańcom podnieść. W ich imieniu, w swoim imieniu chciałem bardzo serdecznie 

podziękować Panu przewodniczącemu, radnym, mieszkańcom, Panu prezydentowi za to, że 

jako województwo wielkopolskie pomagaliście innym gminom, a jednak z województwa 

kujawsko-pomorskiego dostrzegliście tą gminę Koronowo. Jesteśmy za to niezmiernie 

wdzięczni, a przede wszystkim nasi mieszkańcy. Jest jeszcze kilkanaście domów, które tak 

naprawdę jeszcze przez kilkanaście miesięcy będą próbowały się odbudować, ponieważ 

zniszczenia są takie, że praktycznie cały budynek uległ zniszczeniu, do rozbiórki.  

Mam nadzieję, że oprócz wsparcia z Państwa strony, wsparcia które z całej Polski 

otrzymywaliśmy, również wsparcie, które jest rządowe, pomoże tym ludziom w jakiś sposób 

odbudować swoje domostwo, bo ta nawałnica pokazała też wiele niedociągnięć, które były 

w budynkach, tego jesteśmy świadomi i mieszkańcy powoli też, ale nie życzę nikomu, żeby 

takie działania podejmować u siebie. Jako mały samorząd mamy zawsze więcej problemów, 

ponieważ tych pracowników i tych ludzi, których możemy uruchomić jest zdecydowanie mniej. 

Zawiodło wiele elementów, zawiodła przede wszystkim komunikacja, brakowało połączeń 

komunikacyjnych, brakowało paliwa na stacjach, ponieważ stacje nie działały. To są 
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rozwiązania systemowe, które na dzień dzisiejszy musimy poprawiać i mam nadzieję, że rząd 

będzie to próbował wprowadzać w najbliższym czasie jako rozwiązanie systemowe, bo tak 

naprawdę wiele jest elementów, które w tych trudnych sytuacjach pokazują różnego rodzaju 

niedociągnięcia. 

Chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować, życzyć Państwu owocnych 

obrad, bo wiem, że podatkowe sesje są bardzo trudne. Mnie to czeka w piątek. Przełożyliśmy 

z dzisiejszego dnia po to, żebym mógł się dzisiaj pojawić u Państwa, bo uważam, 

że powinienem osobiście te podziękowania przekazać. Jeszcze raz chciałbym, żebyście 

Państwo przekazali wszystkim, którzy wspierali, bo ja ich wszystkich nie znam, ale Pan 

prezydent dobrze wie i Państwo też, dlatego serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich 

poszkodowanych, którzy dzięki Państwa pomocy mogą czuć się trochę lepiej, być bardziej 

optymistycznie nastawionymi, że jednak mimo wszystko te domostwa i ci ludzie będą za kilka, 

kilkanaście miesięcy mogli powiedzieć, że są już właściwie przez nas wszystkich wsparci i 

mogą liczyć na pomoc również z Polski. Serdecznie dziękuję.” 

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Powiem, że obecność Pana burmistrza i Pani sekretarz 

wskazuje na to, że warto pomagać. Ich obecność jest takim świadectwem tego, jak ta pomoc 

była oczekiwana i ich słowa wskazują na to, jak została spożytkowana. Pewnie gdyby nie ich 

obecności, to byśmy się o tym nie dowiedzieli. Dla nas wszystkich jest jeszcze to dowodem, że 

Polska samorządowa trzyma się mocno. Jesteśmy wrażliwi na swoje problemy, na swoje takie 

doświadczenia, których nikomu nie życzymy, ale jeśli potrafimy się wspierać, to nie takie 

trudności w przyszłości pokonamy. Życzymy wam powodzenia i trzymajmy się mocno.” 

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Drodzy goście, 

niespodziewani trochę, ale bardzo mili. Chciałbym w Państwa obecności, Pana burmistrza 

Koronowa raz jeszcze podziękować Wysokiej Radzie, wszystkim Państwu radnym za ogromną 

życzliwość, którą od samego początku, kiedy wypłynęły sprawy dotyczące skierowania 

pomocy do gmin najbardziej poszkodowanych, była pełna aprobata działań ze strony Wysokiej 

Rady, Państwa radnych. Wielu radnych osobiście włączyło się do tej akcji i na tej sali jest 

większość osób, która poprzez swoje decyzje, także bezpośredni udział, dołożyła bardzo istotne 

cegiełki do tej puli pomocy, którą mogliśmy do Państwa skierować.  

Chciałbym podziękować także służbom magistratu, Panu kierownikowi Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego, wszystkim pracownikom tego wydziału, pracownikom innych 

wydziałów i te podziękowania kieruję również pod adresem mojego pierwszego zastępcy, na 

którego barki jak zwykle wrzuciłem to, co najtrudniejsze i musiał się tym zajmować, ale robił 

to z ogromnym zapalałem i ochotą, i z ogromnym poświęceniem.  

Ja po raz pierwszy miałem dzisiaj zaszczyt widzieć osobiście kolegę burmistrza. Do tej 

pory rozmawialiśmy wyłącznie telefonicznie i powiem Staszek tobie, że wizja jest lepsza jak 

fonia, a więc bardzo serdecznie dziękujemy.  

Ja chciałbym proszę Państwa wyrazić taką nadzieję, że ten kontakt nawiązany w tak 

niezwykłych okolicznościach spowoduje, że będziemy się przyjaźnić i będziemy miastami 

partnerskimi. Do tego zachęcamy i ja osobiście uczynię wszystko, żeby tak było, żeby te 

kontakty nasze były trwałe, nie tylko okazjonalne. Powiem jeszcze, że nie życzymy wam już 

żadnej nawałnicy, sobie również, ale gdyby coś się działo, mam nadzieję, że możemy 

wzajemnie na siebie liczyć. Bardzo dziękujemy za ten pobyt. Poproszę Sławomira Lorka, 

mojego zastępcę, żeby zaprosił Państwa do magistratu i tam będzie dobra kawa i ciastko.” 

 

 

 Następnie przystąpiono do kontynuacji punktu porządku obrad. 

 



 

12 

 

 

Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Dyskusja oczywiście tak jak tutaj 

Pan burmistrz powiedział, zawsze jest trudna w przypadkach, kiedy mówimy o podatkach. 

Dyskutowaliśmy również na komisji, starając się wyciągnąć argumenty „za” i „przeciw”, 

natomiast chciałem też już pewne rzeczy, które padły na komisji jednak na forum Rady 

zaprezentować.  

Szanowni Państwo, my musimy potraktować tę podwyżkę niejako jako regulację, 

zaproponowaną zresztą i zasugerowaną przez Ministra Rozwoju i Finansów, gdyż podnoszenie 

tych stawek maksymalnych, to daje nam taką możliwość, więc sugeruję pewne rzeczy, które 

mogą w tym momencie nastąpić. Biorąc pod uwagę również to, że Minister Rozwoju i 

Finansów w swojej wiedzy na pewno kierował się projekcją finansową w ogóle całego budżetu 

państwa, a myślę, że tu nasuwa się w pierwszej kolejności na myśl inflacja, która w przyszłym 

roku wynosi około 2%, być może troszeczkę więcej osiągnąć.  My jako budżet musimy być 

Szanowni Państwo przygotowani na tą sytuację. Skoro jest taka projekcja finansowa, to my 

również ze swoimi przychodami, a przecież my jako Rada jesteśmy odpowiedzialni za 

przychody i wydatki miasta, powinniśmy to wziąć pod uwagę w swoim głosowaniu.  

Szanowni Państwo, padło też sformułowanie takie, że przedsiębiorcy odczują to, 

że zostanie podniesiona stawka w podatku od nieruchomości. Panie radny Lachowicz, przecież 

zdaje sobie Pan sprawę z tego doskonale, że my samorządowcy też odczuwamy pewne 

działania przedsiębiorców. Proszę spojrzeć na nieudane przetargi. Z jakiego powodu one się 

nie udają? Otóż z takiego powodu, że stawki, które są oferowane przez przedsiębiorców, przez 

firmy są zupełnie innymi stawkami niż te, które my żeśmy zaplanowali w naszym budżecie, a 

dlaczego tak się dzieje? Otóż życie weryfikuje pewne kwestie i my owszem będziemy się 

przygotowywać do takich sytuacji. Myślę, że 900 tys. zł, to nie jest kwota, nad którą możemy 

przejść sobie obojętnie. To jest 900 tys. zł w budżecie, być może takich pieniędzy, w którymś 

przetargu braknie.  

Ja wiem, że to jest rok szczególny ten 2018 i nie chciałbym artykułować tutaj pewnych 

kwestii z tym szczególnym rokiem, ale osoby myślące wiedzą, o co będzie mi chodziło. 

Koalicja PO - SLD, która jest, nie będzie działała w taki sposób, aby przypodobać się 

komukolwiek. My jesteśmy odpowiedzialni za ten budżet, a biorąc pod uwagę to, że byliśmy 

odpowiedzialni za ten budżet również w poprzednich latach nie podnosząc, bo taka była 

możliwość i był taki czas, że rzeczywiście była deflacja, ale minimalna deflacja, więc trudno 

było o dziesiąte procenta obniżać stawki o 2, 3 grosze, bo to było by po prostu bez sensu i nie 

celowe. Natomiast w tej chwili, biorąc pod uwagę to, że jednak mamy zapowiedzianą tą 

inflację, apeluję o to, żebyśmy się zachowali naprawdę odpowiedzialnie za nasz budżet. 

Dziękuję bardzo.” 

 

 

Ad vocem głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Ja powiem Panu 

przewodniczącemu, bo nie bardzo zrozumiałem, czy Pan przewodniczący mówił jako 

przedsiębiorca, jako urzędnik, czy jako radny, bo my możemy jako Rada wszystko zrobić. 

Ja mówiłem w swojej wypowiedzi jako prowadzący swoją działalność, jako właściciel firmy. I 

niestety ale mnie też zaboli ta podwyżka, ale co może Rada, patrzę Piła 18 zł, Koło  

18,35 zł, Kalisz 20,35 zł, Ostrów 22,45 zł, także o wszystkim decydują radni Panie 

przewodniczący. Dziękuje bardzo.”     

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „W pewnej kwestii Pan przewodniczący 

Korytkowski ma rację, że czekają nas inwestycje itd. Zgadzam się, zauważyliśmy to, 

że pracownicy już nie chcą pracować za najniższą krajową, brakuje pracowników fizycznych i 

niestety te przetargi w stosunku do kosztorysów są dużo, dużo wyższe.  

Panie przewodniczący chciałbym zwrócić na inną rzecz uwagę, a mianowicie wydatki 

na administrację, dział 750, będę mówił tylko o wydatkach gminy, planowane w 2012 roku 

były 26.297.000,00 zł, zrealizowane w kwocie 27.285.913 zł. I teraz podam rok 2016 - plan 
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31.565.198,00 zł, wykonanie 31.630.190,00 zł. Dlaczego o tym mówię Panie przewodniczący 

Korytkowski. Proszę Państwa 1 stycznia 2011 roku, kiedy Pan prezydent Józef Nowicki wygrał 

wybory samorządowe, został prezydentem miasta Konina, w Urzędzie Miejskim pracowało na 

stały etat 307 pracowników. Po 6 latach i 9 miesiącach na stały etat w Urzędzie Miejskim 

zatrudnionych jest 425 osób. Są to stałe etaty, jest to przyrost o 118 osób. Ja wiem, że każdy 

chce pracować, tylko jak wszyscy wiedzą, administracja przeraża każdego przedsiębiorcę, ale 

również jest związana z wydatkami budżetowymi, które wzrastają z roku na rok mniej więcej 

o 800 tys. zł i ktoś to musi pokryć. Teraz jest pytanie Panie przewodniczący, czy te 900 tys. zł 

nie będzie na kolejne podwyżki? Chcę, żeby każdy dobrze zarabiał, ale czasami Panie 

prezydencie będąc w urzędzie uważam, że jeden o drugiego się potyka i nie wie co ma robić. 

Panie prezydencie przepraszam, może Pan kiwać głową. Na ostatniej sesji przekazał Pan 

sprawę, podziękowałem Panu prezydentowi Lorkowi za załatwienie koszy, nad którymi przez 

3 lata żaden urzędnik się nie pochylił. Czy ja mam takie rzeczy zgłaszać prezydentowi? To 

samo było z topolami na ulicy Staromorzysławskiej, przekazał Pan sprawę prezydentowi 

Lorkowi. Może tych urzędników jest za dużo, boją się odpowiedzialności, żeby podjąć słuszne 

decyzje, które również w odpowiedziach są zawarte, ale niestety w wielu przypadkach są one 

zbyt późno. I tutaj jest odniesienie właśnie do tego, co mówił Pan przewodniczący 

Korytkowski. Dziękuję.” 

 

 

Ad vocem głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Chciałem odnieść się do 

tego, co powiedział Pan radnych Sidor. Powiem w ten sposób, mówił Pan o administracji, 

o podwyżkach w Urzędzie na administrację, a poczytał Pan może, bo Pan różne przytacza nam 

historie sprzed 22 lat wstecz, są historie podwyżek, dużo cyfr, których nikt nie jest w stanie 

spamiętać. Natomiast jest taka rzecz, pewnie czytając, słuchając mediów wie Pan, że jest taka 

presja w tej chwili i to jest właśnie to, o czym mówiłem, presja czasu związana z naszą 

gospodarką. W tej chwili następuje wyrównywanie niejako płac w Polsce do poziomu 

europejskiego. Zaczyna się ten proces. Przecież o tym oficjalnie też mówi rząd i wszyscy 

cieszymy się z tego jako pracujący, że mieszkańcy coraz więcej zarabiają. To jak można 

wyobcować z tych podwyżek płac, które są w skali całej gospodarki w Polsce, Urząd Miejski 

w Koninie Panie radny? Nie wiem czy tak będzie, przecież nie mamy dedykowanych tych 

pieniędzy, tych 900 tys. zł konkretnie, że pójdzie to na podwyżki. Proszę nie straszyć 

mieszkańców i nie siać jakiejś dziwnej propagandy. Dziękuję.”   

 

 

Głos zabrał radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Proszę Państwa, Wysoka Rado. 

Przedsiębiorcy to inwestycja. Musimy podchodzić do przedsiębiorców jak do inwestycji. 

Musimy o nich dbać i o nich zabiegać, więc podnoszenie podatków nie służy inwestycji. 

Apeluję do Wysokiej Rady, tym bardziej, że Miasto Konin ma bardzo niską przedsiębiorczość. 

Tyle razy dyskutowaliśmy na tej sali, wśród Szanownej Rady na temat tego problemu, że 

powinniśmy stawać się miastem preindustrialnym, a jesteśmy industrialnym. Podnoszenie 

podatków nie pomaga naszemu miastu, aby pozyskiwać przedsiębiorców, ani do tego, żeby 

zakładać własne działalności, żeby promować przedsiębiorczość w naszym mieście, więc 

naprawdę apeluję o rozwagę w tym głosowaniu.” 

 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja bardzo krótko. 

W dzisiejszej dyskusji przywołana była postać Ministra Finansów i Rozwoju i dobrze, który 

mówi o tej inflacji. Co do tego nie ma sporów, natomiast takim słowem, które często pojawia 

się w wypowiedziach Pana wicepremiera i nie tylko, jest takie magiczne słowo ściągalność. 

Pan premier doprowadził do tego, że do budżetu Polski wpłynie ok. 20 mld zł więcej. Nie 

dlatego, że podatki są podnoszone ale dlatego, że poprawiana jest ściągalność. Oczywiście 

instrumenty państwa, instrumenty samorządu, to są zupełnie dwie różne historie, natomiast ja 
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stawiam pytanie, czy zrobiliśmy jako samorząd wszystko, aby ci, którzy mają płacić te podatki 

w Koninie, je płacili?” 

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Mówimy o sprawie 

istotnej, bardzo istotnej z punktu widzenia możliwości budżetu miasta, ale też mówimy 

o sprawie istotnej z punktu widzenia tych osób, tych podmiotów, których nasze decyzje będą 

dotyczyć. Oczywiście trzeba powiedzieć to wprost, robimy budżet na rok wyborczy wyborów 

samorządowych i nie podwyższanie podatków jest silną pokusą, bowiem w najprostszy sposób 

można stać się orędownikiem dobrego dla podmiotów, których te decyzje podatkowe dotyczą. 

Jeżeli przychodzimy z taką propozycją do Wysokiej Rady, to nie oznacza to, że dokonaliśmy 

prostego rachunku, porównaliśmy nasze wskaźniki budżetowe, uwzględniliśmy to, co 

zapowiada w swoich projekcjach finansowych rząd, ale pogłębiliśmy to bardzo szeroką analizą 

wewnętrzną i również konsultacjami wewnętrznymi. Rozmawialiśmy na ten temat i jest taka 

wola po tych konsultacjach z mojej strony, by Wysokiej Radzie zaproponować to, co zostało 

zawarte w projektach uchwał, w stosownych drukach, które mamy do dyspozycji.  

Jeżeli spojrzymy na tabelę stawek obowiązujących obecnie i tych, które były 

proponowane oraz możliwe dopuszczalne maksymalne stawki, to tylko w trzech pozycjach, 

mających najmniejsze wagi w tym zestawieniu, jesteśmy na poziomie 100%. W pozostałych 

często bardzo daleko odbiegamy od tego możliwego poziomu ustalenia stawki podatkowej, a w 

tym, które jest w tej chwili najbardziej tematem drażliwym, to z poziomu stawki obowiązującej 

0,60 zł, przy możliwej dopuszczalnej stawce 0,77 zł proponujemy wzrost o 2 grosze, czyli 0,62 

grosze, bo warto może te fizyczne wielkości przytoczyć, jeśli o tym mówimy. To stanowi, jeśli 

byłaby taka decyzja Wysokiej Rady, to będziemy na poziomie 80% możliwej dopuszczalnej 

stawki.  

Budynki z działalnością gospodarczą, o których mówimy obecnie, mamy stawkę 

21,76 zł, maksymalna dopuszczalna to 23,10 zł, a proponujemy rozwiązanie 22,18 zł i to jest 

poziom 96% możliwej, maksymalnej, dopuszczalnej stawki. 

Wysoka Rado, mówię o tym nie bez powodu. Mówię o tym i kieruję te słowa do Pana 

radnego Jarosława Sidora. Najlepiej posługiwać się materią, którą mamy przed sobą i o której 

mówimy, bowiem dokonał Pan zabiegu, który jest moim zdaniem niedopuszczalny przy takiej 

dyskusji, bowiem przywołał Pan poziom stawek z roku 1995. To jest zabieg taki, że jeśli ktoś 

słyszy, że o 1000%, o 300%, to on sobie pomyśli, że oni tam chyba pogłupieli. Przywołując 

tego typu porównania wprowadza Pan kompletny zamęt w pojmowanie tego, o czym my dzisiaj 

rozmawiamy. To, co przytoczyłem wcześniej 0,60 zł i 0,62 zł, to są wielkości, na podstawie 

których powinniśmy wyrabiać sobie pogląd, czy ta propozycja jest słuszna czy też nie.  

Po drugie Wysoka Rado stawki od budynków regulowane były w roku 2014. Przez rok 

2015, 2016, 2017 rok, a więc przez 3 lata nie dokonywaliśmy żadnych regulacji, nie było 

podwyżek tych stawek. Uznaliśmy wspólnie, że w taki sposób, w sytuacji niewielkiej deflacji 

podnoszenie stawek byłoby rzeczą nie do końca uzasadnioną, chociaż potrzeby budżetowe 

zawsze były.  Od roku 2012 nie podnosimy w ogóle podatków od środków transportowych. 

Rozumiem, że firmy transportowe z różnych powodów, innych, niezależnych od samorządu, 

od nas, od miasta, nie mają łatwego życia i w dalszym ciągu propozycja jest, żeby ten podatek 

na takim samym poziomie utrzymać.  

Jeżeli proponujemy tę podwyżkę, która wpisuje się w zapowiadaną inflację, być może 

ona będzie wyższa, być może mniejsza, to sądzę Wysoka Rado, że każdy z nas, kto wyobraża 

sobie również to, że będzie w roku 2019 w tym gremium zasiadał, w zestawie Wysokiej Rady, 

jest to podejście odpowiedzialne, bowiem decydując o stawkach podatkowych stwarzamy także 

warunki do tego, co będzie w latach następnych, w roku 2019 i kolejnych latach. Dziś nie 

jesteśmy w stanie przewidzieć jak może się w finansach publicznych, w gospodarce, w naszych 

warunkach miasta, kształtować sytuacja finansowa i chronimy być może taką decyzją 
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przyszłych decydentów przed tym, żeby byli zmuszeni do tego, by podatki podnosić w sposób 

drastyczny, absolutnie nieakceptowalny przez podatników i ogół mieszkańców. 

Warto jak sądzę również o tym pamiętać przy podejmowaniu tych decyzji. 

Rzeczywiście tak jest, chociaż myślę, że tutaj też są nieporównywalne te sytuacje, o których 

mówił Pan radny Sławomir Lachowicz i o czym mówił Pan przewodniczący Korytkowski, 

bowiem mamy różne rodzaje działalności gospodarczej. To, o czym mówił Pan 

przewodniczący, z takim faktem mamy do czynienia Wysoka Rado. Bardzo istotne zadania 

inwestycyjne na terenie miasta, bardzo oczekiwane przez mieszkańców, uwzględnione 

w budżecie decyzjami Wysokiej Rady, przygotowane przez głównie ZDM do wykonania, 

między innymi budowa trzech parkingów w mieście nie może być realizowane, bowiem nie ma 

wykonawcy, albo przychodzi wykonawca, który daje cenę 300% wyższą niż ta, która wynika 

z kosztorysu, ale oczywiście, to nie jest nawiązanie wprost do tego, o czym dziś mówimy, o 

kwestiach podatkowych. Być może to jest tak, że w taki sposób rosną koszty pracy, że 

pamiętacie Państwo była dyskusja o tym, co zrobić, żeby podnieść stawkę wynagrodzenia 

godzinowego do 12 zł, a dzisiaj mówią przedsiębiorcy, że nawet zza wschodniej granicy 

pracownik mówi, że on chce 30 zł na godzinę, więc to jest obiektywna trudność, z którą mamy 

do czynienia i być może trzeba to uwzględniać we wszystkich projekcjach, które będą 

przygotowywały warunki finansowe do realizowania zadań inwestycyjnych, a jeśli tak, to 

musimy się liczyć z tym, że w naszych przyszłych kosztorysach, trzeba wyraźnie i inaczej 

kalkulować cenę pracy żywej. 

Wysoka Rado, wątek, który mnie bardzo boleśnie dotyka i chciałbym skierować 

publicznie prośbę do Pana Jarosława Sidora. Ja Pana szanuję, moi współpracownicy Pana 

szanują, szanujemy Pana jako radnego i szanujemy Pana jako pracownika PWiK-u, więc na 

litość boską niech Pan odwzajemni ten szacunek w stosunku do ludzi, z którymi wchodzi Pan 

w relacje interpersonalne. Nie może Pan mówić, bo to jest czysty populizm, nie może Pan 

mówić o tym, że urzędnicy, to są ludzie niekompetentni, że pałętają się po korytarzach i się 

wzajemnie o siebie potykają, bo to jest nieprawda. Pan po prostu obraża tych ludzi. Zapomina 

Pan o tym, że to są ludzie, którzy często przez kilka, kilkanaście lat pracują, są pracownikami 

samorządowymi, mają określony status. Uważam, że nawet mandat radnego nie daje Panu 

upoważnienia, by publicznie w ten sposób mówić o ludziach. Co chce Pan pokazać? W każdej 

społeczności są ludzie, którzy pracują lepiej lub gorzej i pewnie Pan takie obserwacje może 

poczynić. Jeżeli też próbuje Pan epatować nas tu wspólnie i opinię publiczną jak to wzrosło za 

mojego włodarzowania zatrudnienie w urzędzie, to niech Pan mówi prawdę. Otóż zatrudnienie 

jest 388 osób, z czego 10 osób, to są osoby na stażach, które są kierowane przez Powiatowy 

Urząd Pracy, a potem przez 3 miesiące zgodnie z umową są zatrudniane. Panie radny, 20 osób 

w tej liczbie, to są osoby zatrudnione na umowy terminowe w ramach zastępstwa. Długotrwała 

nieobecność pracownika powoduje, że trzeba kogoś na zastępstwo zatrudnić, więc te Pana 

rachunki ponad 400 pracowników są zupełnie do tych danych nieprzystające. To po pierwsze, 

a po drugie, jeżeli Pan mówi o tym, że wzrosło zatrudnienie, to niech Pan wyspecyfikuje, ile 

zadań przez tych ponad sześć lat przyszło do samorządu, bo Pan zupełnie to pomija. Są 

programy szczególne, bardzo potrzebne ludziom, które są realizowane przez samorząd, a Pan 

mówi, że wzrosło zatrudnienie.  

Panie przewodniczący, Wysoka Rado, oczywiście decyzję o tym, jakie będą stawki 

podatkowe zależą od Państwa, od Wysokiej Rady. Taką propozycję składamy Państwu. 

Ja podtrzymuję to, co zostało zawarte w projektach uchwał, z tym uzasadnieniem, o którym 

mieliśmy możliwość mówić, ale wszystkim tym, co jeszcze będzie okolicznością niewątpliwie 

bardzo trudną dla budżetu miasta.” 

 

 

Ad vocem głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Odnośnie pierwszej rzeczy, 

a mianowicie tego porównania. Tak jak powiedziałem, przeczytałem artykuł, gdzie było 

porównanie sprzed 20 lat stawek, jakie w Polsce zostały podniesione od 1997 do 2017 roku. Ja 
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dołożyłem tylko 3 lata. Gdybyśmy z tego odjęli po 5 punktów procentowych, te stawki o dużo 

by się nie zmniejszyły, dlatego takie porównanie dokonałem, dlatego nigdy nie mogę się 

zgodzić z tą inflacją, bo gdyby te stawki były podnoszone zgodnie z inflacją, to nie mielibyśmy 

takich stawek, jakie mamy. Faktem jest, że wszystko jest drukowane w monitorze rządowym i 

rząd tutaj też po prostu źle coś oblicza.  

Do tego, co Pan powiedział o pracownikach. Pamięta Pan moją wypowiedź na temat 

zapytania w sprawie umowy na oczyszczanie miasta itd. Poszedłem do Pana po sesji, 

bo powiedziałem, że nie będę mówił na sesji nazwiska i powiedziałem Panu i teraz jest pytanie, 

ja je zadam w ten sposób Panie prezydencie. Wiem, co Pan odpowiedział, nie będę tego 

przytaczał. Gdyby mnie pracownik okradał w moim przedsiębiorstwie, to myśli Pan, że ja bym 

go trzymał? To tylko w stosunku do tego, co Pan powiedział wtedy. Nawet gdyby to była żona 

mojego brata, ewentualnie nawet mój brat, to tylko do Pańskiej wypowiedzi pod moim 

kierunkiem. Ja jako pracownik, czy jako radny staram się zawsze wypełniać swoje obowiązki, 

między innymi Panie prezydencie druk nr 613, który dzisiaj Pan prezydent wycofał. Dziękuję.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Mówi Pan pewne rzeczy, delikatnie mówiąc grube, 

które przestają być w tym momencie śmieszne, bo jeżeli mówi Pan takie rzeczy publicznie, 

to uruchamia Pan w tym momencie pewne kroki prawne, ponieważ Pan oskarża i musi Pan 

mieć dowody. Jak Pan nie oskarża. Ważmy słowa, to jest wypowiedź publiczna, padają ciężkie 

słowa i one nie mogą pozostać w próżni.” 

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Krótko jednym 

zdaniem. Oczywiście każda wypowiedź, odpowiedź przytoczona i wyrwana z kontekstu, ona 

ma jakąś wymowę, zazwyczaj inną, niż było intencją, nawiązuję do tego, co Pan radny Sidor 

przed chwilą zaprezentował. Chciałbym Panu radnemu Sidorowi powiedzieć, że ja wcale nie 

mam Panie radny takiego przekonania, że wszyscy pracownicy magistratu i jednostek 

podległych kochają prezydenta Nowickiego, bo niektórzy może więcej mi krzywdy 

wyrządzają, niż się Panu wydaje, ale to nie oznacza, że ja mam nie doceniać tego, co robią jako 

osoby, którym powierzono określone zadanie. Jeżeli ktoś coś wykona w sposób nieprawidłowy, 

a o tym już wielokrotnie przekonali się moi współpracownicy, że temu nie pobłażam, więc 

prosiłbym, żeby uwzględniał Pan całą złożoność materii, z którą mamy do czynienia i także 

tego faktu, że urzędnicy, że ludzie pracujący w jednostkach miasta podlegają często takim 

frustracjom, że wielu z nich musi korzystać z psychologów. Jak ma Pan wątpliwości, niech Pan 

porozmawia z Panią dyrektor Anną Kwaśniewską i Panu powie, jak to często w praktyce 

wygląda. Ja mogę też Panu powiedzieć, jak wygląda sytuacja urzędników, których lżą ludzie, 

którzy przychodzą do urzędu, obrażają ich. Może wziąłby Pan ich w obronę.” 

 

 

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

 

 

DRUK Nr  607 

 

Stosunkiem głosów: 14 radnych „za”, 8 głosów „przeciw”, przy 1 głosie 

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

podatku od nieruchomości. 

 

Uchwała Nr 575 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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DRUK Nr  608 

 

Stosunkiem głosów: 19 radnych „za”, 0 głosów „przeciw”, przy 4 głosach 

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

podatku od środków transportowych. 

 

 

Uchwała Nr 576 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

DRUK Nr  609 

 

Stosunkiem głosów: 21 radnych „za”, 0 głosów „przeciw”, przy 2 głosach 

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

wprowadzenia opłaty od posiadania psów. 

 

 

Uchwała Nr 577 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2018-2023 (druk nr 604). 
 

 

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

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2018-2023 

zawartej w druku nr 604. Opinię do tego druku przedstawi przewodniczący Komisji 

Infrastruktury Piotr Korytkowski.”  

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Druk nr 604 został omówiony na posiedzeniu wspólnym Komisji Finansów i Komisji 

Infrastruktury. Jeśli chodzi o głosowanie, to Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 

12 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały.”  

 

 

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

„Ważny to dokument, pokazuje determinanty inwestycyjne na kolejne lata. Myślę, 

że cokolwiek byśmy o tym nie sądzili, to możemy z grubsza zobaczyć, o co zabiegamy. 

Tytułem takiego wstępu powiem o tym, że jak Państwo wiecie, dokument jest żywy. On w tej 

pierwszej 30-tce zawiera to, czego możemy się spodziewać w przyszłości. Wszyscy Państwo 

macie świadomość jako doświadczeni radni, że tak naprawdę zależy to od montażu 

finansowego, a więc jeśli jest dofinansowanie, to wchodzimy w temat. Jak się okazuje np., 

że projekt, który znajduje się niżej, ma szansę takie dofinansowanie uzyskać, wówczas 

modyfikujemy ten dokument, bo jest on dokumentem żywym. Tu z grubsza mogą się Państwo 

z załącznika dowiedzieć, co nam się szykuje mniej więcej w najbliższej przyszłości.” 

 

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Chciałbym podziękować za zmianę zapisu, 

o który wnioskowałem, a mianowicie z „Budowa przejścia nadziemnego”, jest to pozycja nr 64 
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na „Budowę przejścia podziemnego pod torami linii kolejowej E20, w ciągu ul. Okólnej. Jest 

tutaj kwota, ta kwota pewnie będzie za mała, lata też nie są określone. Ja się cieszę, że w ogóle 

jest to zapisane. Mam nadzieję, że jeszcze dożyję, żeby ewentualnie inni mieszkańcy w moim 

wieku, a nawet młodsi kiedyś tym przejściem podziemnym pod torami kolejowymi przeszli. 

Druga rzecz, chciałbym zwrócić uwagę, znalazła się z pozycji rezerwowej na pozycji nr 

30 „Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Marantowskiej” i tutaj Panie prezydencie 

chciałbym na to zwrócić uwagę. Są określone lata, kwota itd. Ja często jestem na cmentarzu 

komunalnym między ul. Staromorzysławską, a ul. Działkową. Tego miejsca jest coraz mniej. 

Obecny gospodarz Pan kierownik Andrzej Pachulski robi co może, ale są pytania, kiedy 

rozpoczniemy budowę tego cmentarza przy ul. Marantowskiej, gdyż tak jak powtarzam, tego 

miejsca przy, przepraszam jest to brzydkie określenie, umieralności mieszkańców Konina 

i pochówku może starczyć maksymalnie na 3-4 lata. Jest to naprawdę ważny temat. Nie daj 

Boże jakiejś epidemii w Koninie, tego miejsca może po porostu zabraknąć. Jest to bardzo 

ważny temat. Mówię to jako żywy, ale myślę już o osobach, które będą w przyszłości 

chowane.” 
 

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Słusznie to jest temat bardzo ważny, on nam nie może 

zniknąć z pola widzenia. Musimy się do tego przygotować, żebyśmy nie byli zaskoczeni.” 

 

 

Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „To, co radny Sidor powiedział, to 

rzeczywiście faktem jest, jeśli chodzi o budowę cmentarza na ul. Marantowskiej. Powinniśmy 

w przyszłości bardziej się pochylić nad tym tematem, gdyż faktycznie tego miejsca może na ul. 

Staromorzysławskiej zabraknąć.  

Chciałem się jeszcze odnieść w ogóle do WPI. To, że zadanie jest na którymś miejscu, 

bo byliśmy przyzwyczajeni do tej pory, że ta 30stka, to jest 30stka, która będzie realizowana, a 

to co poniżej, to czeka niejako w poczekalni. W tej chwili troszeczkę jest inaczej. Te zadania, 

które są poza 30stką, wcale nie znaczy, że nie mogą być realizowane. Istotne jest to, że zadanie 

w ogóle jest w WPI, a biorąc pod uwagę to, że może się pojawić taka sytuacja, że być może 

jakieś środki zewnętrze się pojawiają przy jakimś zadaniu, które jest troszeczkę niżej na tej 

liście, ono zostanie zrealizowane wcześniej niż to, które jest w tej słynnej 30stce.”   

 

 

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

 

 

Stosunkiem głosów: 16 radnych „za”, 0 głosów „przeciw”, przy 7 głosach 

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

przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2018-2023. 

 

Uchwała Nr 578 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie 

i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta 

Konina w 2018 roku (druk nr 606). 
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Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych 

z dróg na terenie miasta Konina w 2018 roku – druk nr 606. Opinię do tego druku przedstawi 

przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr Korytkowski.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Druk nr 606 został omówiony przez Pana kierownika Sławomira Matysiaka na wspólnym 

posiedzeniu komisji. Po dyskusji Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury jednogłośnie 

15 głosami „za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.” 

 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 

 

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

 

 

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z 

dróg na terenie miasta Konina w 2018 roku.  

 

Uchwała Nr 579 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia przez miasto Konin z Oświetleniem Ulicznym 

i Drogowym sp. z o.o. w Kaliszu regulującego wspólne 

przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie 

oświetlenia ulicznego i nadzór inwestorski przy ul. Przemysłowej 

w Koninie (druk nr 512). 
 

 

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

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez miasto Konin z Oświetleniem 

Ulicznym i Drogowym sp. z o.o. w Kaliszu regulującego wspólne przeprowadzenie 

postępowania przetargowego na wykonanie oświetlenia ulicznego i nadzór inwestorski przy 

ul. Przemysłowej w Koninie - druk nr 512. Opinię do tego druku przedstawi przewodniczący 

Komisji Infrastruktury Piotr Korytkowski.”  

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Ten projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, które odbyło się 

11 października 2017 roku. Były tam cztery tematy, które były poruszane, między innymi 

właśnie tematyka związana z relacjami wzajemnymi tejże spółki, czyli Oświetlenia Ulicznego 

i Drogowego sp. z o.o. z naszym samorządem, jako, że nabrzmiewał pewien problem, związany 

ze złym odczytywaniem niejako intencji tejże spółki, działaniem na terenie miasta. Radni mieli 

wiele pytań dotyczących funkcjonowania tejże spółki. Zaproszenie zostali na to posiedzenie 

przedstawiciele tej spółki, na czele z Panem prezesem Oświetlenia Ulicznego i Drogowego. 

Myślę, że po prezentacji, która została przedstawiona przez Pana prezesa, po wyjaśnieniach, 
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jakie usłyszeliśmy, zapalone zostało zielone światło na dalszą współpracę Miasta Konina z tą 

spółką. Aczkolwiek radni wstrzemięźliwie się wstrzymali jak gdyby od zacieśnienia dalszej 

współpracy, chodziło o czas aktualny, który w tej chwili jest, dlatego jeśli chodzi o konkretnie 

ten projekt uchwały zawarty w druku nr 512, Komisja Infrastruktury na tymże posiedzeniu 

zaopiniowała pozytywnie ten projekt uchwały 14 głosami „za”.” 

 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Przy pierwszym podejściu jako Komisja 

Infrastruktury odrzuciliśmy to porozumienie, dotyczące przebudowy ul. Przemysłowej. Tak, 

jak Pan przewodniczący Korytkowski powiedział, po spotkaniu, po przybyciu przedstawicieli 

spółki, podjęliśmy decyzję taką, że trudno, nie ma innego wyjścia, aby wreszcie projekt, który 

jest można powiedzieć ukończony, który został przegłosowany w KBO w 2014 roku, 

a mianowicie: „Przebudowa ul. Przemysłowej wraz ze ścieżką rowerową do ul. Brunatnej” 

został może niebawem zrealizowany, oczywiście przy możliwości i zdobyciu, uzyskaniu 

środków zewnętrznych. Mam nadzieję, że to spotkanie Komisji Infrastruktury, a przede 

wszystkim spółki z Kalisza, która niestety ma nadal w połowie swoje urządzenia i nimi 

zarządza, a mianowicie lampy oświetleniowe, doprowadzi do tego, iż ta spółka zacznie więcej 

pieniędzy inwestować w mieście Koninie. Chociaż mówiąc szczerze, przy tym udziale, wątpię 

w to, ale zobaczymy jak to będzie, ale niestety nad tym projektem musimy się pochylić i 

uważam, że należy go zaakceptować, bo chodzi tutaj o dokumentację na ul. Przemysłową, od 

ul. Matejki do ul. Brunatnej.” 

 

 

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

 

 

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez miasto Konin z Oświetleniem 

Ulicznym i Drogowym sp. z o.o. w Kaliszu regulującego wspólne przeprowadzenie 

postępowania przetargowego na wykonanie oświetlenia ulicznego i nadzór inwestorski przy ul. 

Przemysłowej w Koninie. 

 

Uchwała Nr 580 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania 

nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie 

wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla 

sportu” (druk nr 591). 
 

 

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

w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina 

za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub 

krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu” - druk nr 591. O opinię do projektu uchwały 

proszę Krystiana Majewskiego - wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.” 
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Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystian MAJEWSKI 

powiedział, cytuję: „Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie 8 głosami „za”.” 

 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 

 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Chciałbym serdecznie podziękować 

wszystkim tym, którzy przyczynili się do takiego kształtu tego regulaminu, dlatego, 

że poszczególne regulaminy były dobre i one w pewnym stopniu zapewniały podział tych 

środków taki, że on był w miarę sprawiedliwy, ale nie do końca dawał możliwości tym, którzy 

dzielili te środki, żeby one były podzielone zgodnie z tym, co oni by chcieli. W tej chwili Pan 

prezydent i ci wszyscy, którzy pracowali przy regulaminie dali możliwości takie, że nie będzie 

sytuacji takich, że trener będzie musiał jedną kwotę dzielić na pół, jednych ukazywać, drugich 

nie ukazywać. Wszystko już jest transparentne i tak jak powinno być. Za to bardzo dziękuję.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Rzeczywiście to jest dokument, na który czekają 

działacze, to jest coś, co rzeczywiście pozwala wychowywać nowych mistrzów. Inna sprawa, 

że trzeba robić wszystko, żeby tych mistrzów zatrzymać w mieście, a z tym już jest trudniej. 

Często wychowamy dobrych zawodników, a potem niestety, jak to się mówi brutalnie, 

podkupują nam bardziej zamożne kluby, ale to już jest kwestia na inną dyskusję, jeśli chodzi o 

sponsorów klubów sportowych.” 

 

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Jedna rzecz do tego regulaminu. Ja się 

cieszę, zresztą rozmawiałem z Panem radnym Wiesławem Wanjasem na ten temat, ale również 

powiedziałem o jednej rzeczy, co do tego regulaminu proszę Państwa. Pozwolą Państwo, że 

przeczytam dwie rzeczy, które sobie tutaj zaznaczyłem, a mianowicie jest to § 5 pkt 4: „Każdy 

spośród nagrodzonych trenerów i działaczy może otrzymać tylko jedną nagrodę za całokształt 

działalności i jeden raz za to samo osiągnięcie.” §7: „Zawodnikom, którzy w danym roku 

osiągnęli kilka wysokich wyników sportowych może być przyznana tylko jedna nagroda, 

odpowiednia do najwyższego osiągnięcia.” Ten zapis porównałem z inną rzeczą i do tego będę 

nawiązywał. Jako były trener, zawodnik, wiem ile wyrzeczeń sportowiec musi włożyć, aby 

osiągnąć wysoki wynik sportowy. Bardzo często się zdarza, iż na arenach krajowych, czy 

międzynarodowych są różnego rodzaju zawody rangi mistrzowskiej, np. mistrzostwa Europy 

w danej dyscyplinie, mistrzostwa Polski seniorów, ale również dany zawodnik może startować 

w mistrzostwach Polski młodzieżowców, ewentualnie juniorów. Odbywają się również w tym 

samym terminie olimpiady lub mistrzostwa świata. Do każdej imprezy dany zawodnik musi 

przygotować się praktycznie na 100 % i osiąga najwyższe wyniki, powiedzmy I miejsce na 

mistrzostwach świata, olimpiadzie, mistrzostwach Europy, Polski w dwóch, trzech kategoriach 

wiekowych, jeśli ma naprawdę talent i według tego regulaminu będzie nagrodzony tylko raz w 

danym roku za najwyższe osiągnięcie sportowe. Nie bierze się już pod uwagę innych osiągnięć 

sportowych w międzyczasie. Zdobędzie tytuł mistrza olimpijskiego i dostanie nagrodę, ale nie 

dostanie nagrody za mistrza Polski, Europy. Tutaj Panie prezydencie uważam, że powinna być 

zmiana. Mówię o tym dlatego, bo weźmy taki przykład. Mamy kilka przetargów, wybieramy 

jedną firmę, która wykona nam 6 inwestycji i płacimy jej tylko za jedną, za tą, gdzie kwota jest 

najwyższa, nikt na to się nie zgodzi. Proponowałbym Panie prezydencie, ja się wstrzymam od 

głosowania ze względu na ten punkt, z uwagi na te nagrody dla tych zawodników, którzy mają 
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mieć przyznane nagrody za najwyższe osiągnięcie w danym roku, bo tak jak powtarzam, 

pominie się ich przy innych osiągnięciach, równie ważnych, ale już mniejszej rangi.”   

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Myślę, że Pan prezydent za chwilę powie, że takie 

rzeczy jak zawsze są konsultowane z klubami. Myślę, że my nie powinniśmy wyważać 

pewnych regulacji, które już są ustalone, poniekąd znamy się lepiej lub gorzej na sporcie, 

to jednak myślę, że chodzi o to, żeby zachować taki system, który pozwoli również innych 

dostrzec, bo może być tak, że jeden sportowiec zgarnie całą pulę, a reszta będzie przy nim 

blaknąć. Trzeba zmotywować i dostrzec wszystkich i myślę, że temu służy ten dokument, ale 

myślę, że Pan prezydent lepiej to jeszcze uzupełni.” 

 

 

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

bardzo proszę traktować tak, jak jest w zapisie tego projektu uchwały, że to są nagrody za 

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 

a szczególnie za zasługi dla sportu.  

Panie radny to, o czym Pan mówi, te warunki do tego, by młody człowiek, czy 

ktokolwiek inny mógł w ramach klubu uprawiać sport, to my tworzymy Wysoka Rado poprzez 

przyznawanie środków, którymi finansujemy działalność sportową klubów, stowarzyszeń, 

organizacji i jest na tę okoliczność również regulamin przyznawania tych środków i ja bym 

proponował, żeby jednak tych dwóch rzeczy nie rozpatrywać na jednej płaszczyźnie. Co innego 

dostrzeżenie wybitnych osiągnieć sportowych zawodniczki, zawodnika czy zespołu, a zupełnie 

co innego tworzenie warunków do normalnego funkcjonowania, do wykuwania formy 

sportowej.” 

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dziękuję za to wyjaśnienie. Jak Państwo wiecie, też 

mamy taki regulamin, który jest dopieszczony, on zawsze budzi emocje, jeśli chodzi o tę 

punktację, ale chodzi o to, żeby dać szansę rozwijać się wszystkim sekcjom, które są, za 

którymi się kryją działacze, którzy poświęcają na to lata, dużo swojego czasu wolnego. Dajmy 

szansę innym działać, a to jest rzeczywiście regulacja dodatkowa, za wybitne osiągnięcia.” 

 

 

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

 

Stosunkiem głosów: 20 radnych „za”, 0 głosów „przeciw”, przy 2 głosach 

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

ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za 

osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub 

krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu”.   

 

Uchwała Nr 581 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Samorządu 

Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

publicznego i o wolontariacie na 2018 rok (druk nr 603). 
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Przewodniczący Rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały 

w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi 

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

i o wolontariacie na 2018 rok - druk nr 603. Proszę o przedstawienie opinii do tego dokumentu 

przez przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.” 

 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS powiedział, 

cytuję: „W dniu 19 października 2017 roku odbyło się wspólne posiedzenie komisji, na którym 

omawiany był między innymi druk nr 603, mówiący o programie współpracy Miasta Konina z 

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

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Z drukiem zapoznała nas Pani 

Iwona Koralewska - pracownik COP. Po przedstawieniu nam wszystkich danych była dyskusja, 

dopytywaliśmy się o ten dokument. Chcę zaznaczyć dość wyraźnie, że przede wszystkim 

Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała ten dokument, 

czyli to jest ta organizacja, która najbliżej współpracuje z Panem pełnomocnikiem. 

Chcę również powiedzieć, że wiele organizacji pozarządowych w Koninie ściśle 

współpracuje z Urzędem Miejskim, realizując zadania zlecone przez urząd, ale nie tylko, 

bo poprzez udostępnienie i ułatwienie działania tym organizacjom stworzyliśmy takie warunki, 

że coraz więcej organizacji w Koninie korzysta ze środków zewnętrznych, bo mają ku temu 

możliwość i to jest bardzo ważne, czyli zarówno korzystając ze środków zewnętrznych, jak 

również korzystając ze środków naszych stwarzamy możliwości, żeby te organizacje się 

rozwijały i to jest kolejny przykład na to, jak wspaniale ten centralny ośrodek współpracuje, 

jak pełnomocnik prezydenta ds. osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych 

doskonale wpisał się w obraz Konina i serdecznie Panie prezydencie za to dziękuję. I prosimy 

o więcej, bo te programy, które się tworzą dalej, są nakierowane na to, że te organizacje czują 

się coraz lepiej, są coraz ważniejsze, są docenianie, a tak jak w przypadku Fundacji Podaj Dalej 

naprawdę widzimy, że ci ludzie jakby dostali drugie życie, jakby dostali trzecią pomocną dłoń, 

która daje im tyle optymizmu, bo wiedzą, że nie są sami, bo Miasto im pomaga.  

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

8 głosami „za”.” 

 

 

 

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

„Jak Państwo pamiętacie, my co roku ten temat omawiamy, ponieważ dotyczy to podziału 

środków finansowych, publicznych, na realizację zadań w mieście i zawsze przy tej okazji 

mówię o tym, że nasze organizacje w tym zakresie bardzo mocno wspierają Miasto w realizacji 

zadań własnych, które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i wypada im w tym miejscu 

po raz kolejny podziękować, bo robią to na dobrym poziomie, w szerokim zakresie polityki 

społecznej. Ta regulacja jest dla nich bardzo ważna. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że 

podaje się nasze miasto w skali kraju za przykład współpracy władz samorządowych z 

organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań i mówią to wszyscy, którzy odwiedzają nasze 

miasto i zazdroszczą nam COP-u. Co tu dużo mówić, bo rzeczywiście ta placówka wprowadziła 

nową jakość i wielu organizacjom umożliwia bieżącą działalność, a nawet spotykanie się i 

organizację poważniejszych imprez. To pokazuje tylko, że decyzja podjęta przez Wysoką Radę 

i Prezydenta przed laty była jak najbardziej słuszna.”  

 

 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 
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W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi 

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

wolontariacie na 2018 rok. 

  

Uchwała Nr 582 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 

2018 rok (druk nr 605). 
 

 

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

uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla miasta Konina na 2018 rok – druk nr 605. Przewodniczący Komisji Rodziny 

i Spraw Społecznych Wiesław Wanjas przedstawi opinię do tego projektu uchwały.”  

 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS powiedział, 

cytuję: „W dniu 19 października 2017 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji, na którym 

był omawiany druk nr 605 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2018 rok. Chcę powiedzieć, że zapoznała nas 

z tym projektem Pani kierownik Wydziału Spraw Społecznych Jolanta Stawrowska. Chciałbym 

powiedzieć parę słów, które należą się z tego tytułu. Wiele organizacji pozarządowych 

współpracuje w ramach tego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych 

wykorzystując fundusze, które są zgromadzone. Jak już wielokrotnie powtarzałem, mamy 

naprawdę czym się szczycić, wymieniając świetlice środowiskowe, bo tutaj jesteśmy 

niekwestionowanym liderem w Wielkopolsce.  

Chcę jeszcze powiedzieć jedno, że cieszy mnie to, że kierownik wydziału, który 

przychodzi na posiedzenia komisji, który bierze udział w dyskusjach, wyciąga wnioski z tego, 

co się mówi, co mówią radni, co mówią ludzie, którzy są związani z tymi tematami. Za to 

bardzo dziękuję Pani kierownik Wydziału Spraw Społecznych, bo później to się przekłada na 

te wszystkie projekty, które są w ten sposób wykorzystane. Niewiele jest samorządów takich 

jak samorząd Konina, gdzie wszystkie kontrole nie dotyczą tego, że fundusz z tzw. 

„korkowego” jest przeznaczany na inne cele, niż te, które wynikają z ustawy. Za to chciałbym 

podziękować Pani Kierownik Stawrowskiej, za to czuwanie i za to, że jest tak czujna i słyszy 

te głosy, które powinna usłyszeć w sprawach tych wszystkich dokumentów. 

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

 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 

 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Przyłączę się do 

tych podziękowań Pana przewodniczącego. Rzeczywiście mówił o dyskusji na posiedzeniu 

komisji. Skutkiem tej dyskusji jest między innymi to, że do programu zostało włączone 

działanie związane z syndromem FAS - Fetal Alcohol Syndrome - zespołem uzależnienia 

alkoholowego dzieci w okresie przedurodzeniowym i za to osobiście chciałem Pani kierownik 

podziękować.”  
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Do projektu uchwały radni nie mieli innych uwag. Przystąpiono do głosowania. 

 

 

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 

miasta Konina na 2018 rok.  

 

Uchwała Nr 583 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 

na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz 

ich dzierżawców (druk nr 602). 
 

 

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

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek 

gruntu na rzecz ich dzierżawców - druk nr 602. Opinię do tego druku przedstawi 

przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr Korytkowski.” 

 

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Projekt 

uchwały zawarty w druku nr 602 omówił Pan kierownik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Tadeusz Jakubek. Po dyskusji Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 

14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” od głosowania pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały.”  

 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 

 

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

  

Stosunkiem głosów: 20 radnych „za”, 0 głosów „przeciw”, przy 2 głosach 

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

przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na 

rzecz ich dzierżawców. 

  

Uchwała Nr 584 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 138 Rady Miasta 

Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie Statutu Miasta 

Konina (druk nr 601). 
 

 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr 138 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku 
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w sprawie Statutu Miasta Konina - druk nr 601. Druk był przedmiotem obrad Komisji 

Statutowej, której mam zaszczyt przewodniczyć, a wywołanie tej uchwały wynika z tego, 

co miało miejsce niedawno. Po raz pierwszy doświadczyliśmy wpłynięcia do naszego biura 

petycji. Nasz statut nie przewidywał możliwości rozpatrywania petycji, a więc musieliśmy to 

wprowadzić do statutu i stąd jest ten zapis. Ustawa reguluje to w ten sposób, że organ 

stanowiący, jeśli do niego petycja wpłynie, musi wyrazić swoje stanowisko w formie uchwały. 

Aby nie tracić czasu na gadanie niepotrzebne, przygotujemy jako Komisja Statutowa i to 

proponujemy właśnie w tej zmianie, projekt uchwały w sprawie tej petycji, zasięgając opinii 

odpowiednio, jeśli to będzie tematyczna petycja, danej wiodącej komisji lub prezydenta, a i tak 

na końcu opinię musi wyrazić ogół Rady. Uważamy i proponujemy w tej zmianie statutowej, 

ażeby miała Rada nad czym debatować, jakiś zrąb już przygotować, żebyśmy nie dyskutowali 

ogólnie, tylko już nad czymś, co tak naprawdę przybliży nas do zajęcia stanowiska w tej 

sprawie. To proponujemy i poddajemy pod dyskusję, czy taka propozycja radnym odpowiada, 

tak jak jest to przedstawione w druku nr 601 (wyświetlono projekt uchwały): „Komisja 

Statutowa po zapoznaniu się z jej treścią, wypracowuje stosowny projekt uchwały, który 

przedkłada do uchwalenia radzie wraz ze swoją opinią. W razie potrzeby rada może zasięgnąć 

opinii prezydenta do projektu uchwały oraz innej komisji rady”. Jeśli uznamy, że tak trzeba, to 

również zanim przygotujemy projekt uchwały już zasięgniemy opinii komisji, a na końcu i tak 

organ jako cała Rada, będzie w tej sprawie musiał się wypowiedzieć. Co sądzicie Państwo, 

żebyśmy jako Komisja Statutowa jakiś zrąb odpowiedzi na tą petycję przygotowali? 

Przypomnę, że jako Komisja Statutowa mamy reprezentację całej Rady i ta komisja temu też 

jest dedykowana, żebyśmy takie dokumenty, które regulują pracę naszych organów 

rozpatrywali.  

 Właśnie otrzymuję do ręki petycję, która wpływa z datą dzisiejszą od Stowarzyszenia 

Komitet Obrony Demokracji Grupa Lokalna. Jeszcze nie znam jej treści, ale pozwólcie 

Państwo, że przekażemy ją Państwu na skrzynkę, na gorąco nie będziemy o tym dyskutować, 

bo to nie jest w porządku obrad. Państwo materię otrzymacie i będziemy musieli się spotkać.  

Prosiłbym, żebyście się Pastwo wypowiedzieli jako Rada, czy taką propozycję Państwo 

akceptują.” 

 

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Tak jak chociażby z petycją, która 

dotyczyła ul. Ślesińskiej uważam, że petycja jest kierowana do wszystkich radnych miasta 

Konina, również Pana przewodniczącego i uważam, że tutaj na temat petycji nie powinna się 

wypowiadać tylko jedna komisja – Komisja Statutowa, ale wszyscy radni dlatego, że wiele 

petycji będzie dotyczyło Komisji Infrastruktury, ewentualnie Komisji Edukacji, Kultury 

i Sportu i tutaj Komisja Statutowa będzie podejmować decyzję, co my robimy…” 

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Przecież ja to powiedziałem, Pan radny mnie w ogóle 

nie słucha. Powiedziałem, że Komisja Statutowa jest tylko po to, żeby przygotować jakiś zrąb, 

ale petycję zakładamy, że będzie tematyczna do komisji wiodącej skierowana, to Państwo 

otrzymacie wpierw na komisję wiodącą materiał do przepracowania, ażeby swoje uwagi 

przedstawić. Jest o tym mowa, tak że proszę czytać ze zrozumieniem. Komisja Statutowa jest 

takim sekretariatem, który przygotuje dokument, żebyśmy nie trwonili czasu, bo możemy 

przyjąć wariant taki, o którym wspomniałem na poprzedniej sesji, że na żywca zajmujemy się 

treścią petycji na sesji i wałkujemy ją, tylko oczywiście na tej sesji, na której będziemy 

dyskutować szeroko na temat samej petycji, absolutnie nie wypracujemy projektu uchwały i 

trzeba będzie odbyć kolejną sesję. Jeśli Państwa wolą jest tak procedować, nie ma sprawy, 

dlatego teraz do dyskusji poddajemy tę propozycję, czy Państwu odpowiada ten wariant. Jeśli 

wolicie w wariancie takim, że wpierw gadamy, bijemy pianę za przeproszeniem na jednej sesji, 

nie wiadomo jak długo i jednym słowem nic z tego nie wynika de facto, bo i tak musimy się 
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spotkać w formie komisji i przygotować dokument, który będzie projektem uchwały, nad 

którym cała rada będzie dyskutować. Ja lubię uporządkowaną pracę, żywioł jest wskazany na 

spotkaniach towarzyskich, ale w naszej pracy powinniśmy postępować metodycznie. Taka 

moja propozycja.” 

 

 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Możemy przypuszczać, że jeżeli 

przyjmiemy taką formułę, że to Komisja Statutowa będzie opiniować, pracować nad projektami 

petycji, że te petycje zdominują pracę tej komisji, bo mamy drugą sesję i jest już druga petycja, 

więc może zasadnym byłoby poszerzenie nazwy tej komisji na Komisja Statutowa i Petycji, 

żeby mieszkańcy miasta wiedzieli, do kogo kierować te petycje od razu, bo możemy 

przypuszczać, że Komisja Statutowa będzie zajmować się przede wszystkim petycjami w 

najbliższym czasie.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Trzeba byłoby znów przepracowywać wiele 

dokumentów, uchwałę zmieniającą nazwę. Dla mnie jest to oczywista oczywistość, ale ma Pan 

rację, że dla mieszkańców nie musi być. Tak, jak w postępowaniu administracyjnym, 

mieszkaniec, który przychodzi do urzędu, on też nie musi wiedzieć, gdzie ma pójść, on tak 

naprawdę cokolwiek napisze, to właśnie Biuro Obsługi Interesanta już musi wiedzieć, że w ten 

sposób uruchamia postępowanie administracyjne. Kto z Państwa studiował administrację wie, 

ja robiłem podyplomówkę, więc się na tym trochę znam. Mieszkaniec nie musi wiedzieć, on 

pisze pismo albo do Prezydenta albo do Biura Rady i to my musimy nadać mu bieg właściwy 

w postępowaniu administracyjnym. On tego nie musi wiedzieć. Może napisać, że on bardzo 

prosi, ale wtedy urzędnik musi wiedzieć, czy jest to prośba, czy to jest skarga, on musi nadać 

tak naprawdę właściwy bieg administracyjny. Mieszkaniec tego wcale nie musi wiedzieć, więc 

wydaje mi się, że nie musimy tego wcale zapisywać. Ja bym jednak Państwa cały czas zachęcał, 

by Państwo powiedzieli, czy wolicie, to jest taka kwestia zasadnicza, żebyśmy w pierwszym 

podejściu na sesji mówili jak wszyscy tu siedzimy o tej petycji, co my myślimy itd., żebyśmy 

na sesji płynęli nie wiadomo dokąd, czy jednak opracowali wpierw, jeśli jest to petycja 

merytoryczna w komisji i tak naprawdę Komisja Statutowa będzie działała tylko 

merytorycznie, ubierze to w dokument, ponieważ my zawsze spotykamy się z udziałem radcy 

prawnego, który również przybliża nam podstawy prawne, czy słusznie się powołujemy na to, 

czy na to. Zawsze komisja merytoryczna będzie miała w tym temacie wiodący głos, będzie 

rozpatrywała to, bo ja Państwu to przekażę. Wydawało mi się, że tak będzie najrozsądniej, 

byśmy jako Rada, jako całość otrzymali już dokument na koniec w formie projektu uchwały.”  

 

 

Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Chciałem Pana wniosek poprzeć 

tutaj, bo kiedyś, dwie kadencje wstecz, byłem przewodniczącym Komisji Statutowej, 

Regulaminowej i Spraw Radnych i myślę, że biorąc pod uwagę zakres działań, jakie ma 

zapisane Komisja Statutowa, akurat jeżeli chodzi o kwestie związane z petycjami, jak 

najbardziej się to tutaj dobrze wpisuje w działanie tejże komisji. Myślę, że nie ma takiej 

potrzeby, żeby zmieniać i rozszerzać nazwę, ponieważ ucieliśmy ten drugi człon nazwy komisji 

- regulaminowa i spraw radnych po to, żeby te nazwy były krótkie, natomiast to, co komisja 

robi, ma zapisane w swoim zakresie działania.  

Myślę, że rzeczywiście gdzieś te petycje powinny być umocowane, w którejś z komisji 

rady miasta. Mi się wydaje, że Komisja Statutowa jest w tym momencie najlepszą komisją, 

żeby tam trafiały te dokumenty i potem, po zasięgnięciu opinii prezydenta, opracowane były 

przez tą komisję i niejako po opracowaniu, to, co zostanie wypracowane przez komisję, 

przedstawione nam tutaj na sesji. Ciężko byłoby odbywać prace robocze na sesjach. Przecież 

każdy z dokumentów, który wpływa tutaj w formie uchwały, w pierwszej kolejności jest 
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obrabiany przez merytoryczną komisję. Taki krok jeśli chodzi o petycje jest dobrym do 

podjęcia. Jeżeli komuś będzie brakowało tego, żeby uczestniczyć w całym procesie 

opracowania czy wgłębiania się w materię danej petycji, ma jak najbardziej możliwość 

uczestniczenia w posiedzeniach Komisji Statutowej tak, jak i w każdej innej. Jeśli takiej pracy 

będzie komuś brakowało, informacji, przecież udział w posiedzeniach komisji może brać.”  

 

 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Dopowiem sens tego zapisu „w razie potrzeby”. 

Powołam się od razu na sentencję tej petycji, która wpłynęła. Ta petycja dotyczy sprawy 

radnego, a więc siłą rzeczy nie będzie się nią zajmować Komisja Infrastruktury, czy inna, tylko 

właśnie Komisja Statutowa, a przypomnę Państwu, że naszą decyzją było pewne uproszczenie 

nazw komisji, co dokonaliśmy na początku tej kadencji. Komisja Statutowa była Komisją 

Statutową, Regulaminową i Spraw Radnych. Ponieważ uznaliśmy to jako oczywistą 

oczywistość, sami ją skróciliśmy, więc bądźmy konsekwentni. Wiadomym jest dla nas, że to 

ona ma pewne rzeczy do rozpatrzenia. Jak już wyjaśniłem, w postępowaniu administracyjnym 

to rolą Biura Rady i Biura Obsługi Interesanta jest określić, co to za dokument do nas wpłynął 

i nadać mu odpowiedni bieg, przewidziany postępowaniem administracyjnym.  

Czy Państwo macie inną propozycję, bo może tak będzie łatwiej, bo ja naszą, którą 

w Komisji Statutowej przepracowaliśmy i jednogłośnie ją przegłosowaliśmy, że tak to widzimy 

i na pewno tak, jak tutaj powiedział przewodniczący Komisji Infrastruktury, w sytuacji, kiedy 

jest petycja merytoryczna, skierowana do komisji tematycznej, tak będziemy robić, do komisji 

tematycznej mamy wypracowane pewne Państwa wnioski i możemy na tej podstawie 

przygotować stosowny projekt uchwały, korzystając z pomocy radcy prawnego urzędu, wtedy 

nasza praca na sesji jest pracą bardziej merytoryczną i nie pogaduchą. Nie widzę innej 

propozycji, więc proponuję tą podtrzymać. Chodzi tylko o to, żebyśmy organizacyjnie lepiej 

pracowali.” 

 

 

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

 

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 138 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku w 

sprawie Statutu Miasta Konina.    

 

Uchwała Nr 585 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

15.  Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za 

2016 rok. 
 

 

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

oświadczeń majątkowych. Jest to jak zawsze punkt informacyjny. Zaprosiliśmy na naszą sesję 

nową naczelnik Urzędu Skarbowego Pani 

 

 Violettę Olas. Nie przybyła na nasze obrady, nie jest to też niezbędne. Jak Państwo 

pamiętacie sprzed lat do tego czasu nasze wszelkie wątpliwości są wyjaśniane. Jeśli Państwa 

oświadczenia wymagają pewnego uzupełnienia i wyjaśnienia, to do czasu sesji jest to już 

zrobione. My jednak z powodów zapisów ustawowych mamy obowiązek, który na nas 

spoczywa i musimy go wypełnić. Czy Państwo macie jakieś pytania w tej sprawie? Można je 

wyartykułować i przekażemy je na piśmie do Urzędu Skarbowego.” 
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Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zaproponował zapis do protokołu, że Rada 

Miasta Konina przyjęła do wiadomości przedłożoną informację o dokonanej analizie 

oświadczeń majątkowych.   

 

 

 

16. Wnioski i zapytania radnych. 
  

 

 Przewodniczący Rady, cytuję: „Na wstępie jak zawsze komunikat techniczny. Sesja 

kolejna przypada na 29 listopada w ostatnią środę miesiąca. Staramy się ten rytm utrzymać, 

żeby Państwo mogli swoje zajęcia i pracę w ten sposób dostosować.  

Informacja techniczna. Po drodze uroczystości związane z obchodami rocznicy 

odzyskania niepodległości. W tym roku 99. rocznicy Pan radny Majewski stał się naszym 

ambasadorem obchodów przyszłorocznych, za co mu dziękuję. Ta idea patriotyzmu jest 

w narodzie i to jest budujące. Każdy samorząd będzie chciał się do tych uroczystości za rok 

przygotować, ale co roku staramy się je świętować. Te za rok będą szczególne, bo jeśli dobrze 

słyszałem z mediów ogólnopolskich, to nic nie wskazuje na nic innego, bo na 11 listopada 

w przyszłym roku przewidziano wybory samorządowe. W tym roku bez wyborów na pewno 

świętujmy odzyskanie niepodległości.  

Wpłynęły do Biura Rady interpelacje. Interpelacja radnego Piotra Korytkowskiego 

została przekazana i otrzymali Państwo odpowiedź na tę interpelację od Pana prezydenta. 

W międzyczasie wpłynęły interpelacje radnego Sebastiana Góreckiego, ale krótko przed sesją, 

więc czas na odpowiedź jeszcze jest, więc do czasu kolejnej sesji na pewno one będą. Czy 

odpowiedź na interpelację radnego Piotra Korytkowskiego satysfakcjonuje?” 

 

 

Ad vocem głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Jeżeli chodzi 

o interpelację, odpowiedź otrzymałem, jest dla mnie satysfakcjonująca.  

Chciałem przeprosić za to, że wcisnąłem głos ad vocem, ale chciałem być pierwszy, 

jako że, różnie to bywa pod koniec sesji, że ubywa radnych, a chciałbym zakomunikować, 

że Komisja Infrastruktury, która miała odbyć się w dniu dzisiejszym po zakończeniu sesji nie 

odbędzie się i był to apel radnych, ze względu na pogodę, jako że mieliśmy w terenie chodzić 

po lesie. W innym terminie wyznaczę posiedzenie komisji, o czym Państwo radni, członkowie 

Komisji Infrastruktury będziecie powiadomieni.” 

 

 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Ja mam dzisiaj jeden wniosek. 

On dotyczy konkretnie jednego miejsca, ale miałbym taką prośbę, żeby służby odpowiednie 

sprawdziły, czy takie sytuacje nie są w innych miejscach. Chodzi mi konkretnie o przystanek 

przy stadionie na ul. Warszawskiej. Zwrócono mi uwagę na to, że tam ścieżka rowerowa 

przebiega tuż przed przystankiem i osoby, gdy podjeżdża autobus, wsiadają z reguły do 

autobusu, nie zwracając uwagi, że tam może jechać rowerzysta. Bardzo proszę, bo tam jest 

miejsce, żeby ścieżka rowerowa przebiegała za przystankiem i nie będzie żadnej kolizji. Nie 

znam innych sytuacji, dlatego proszę, żeby służby sprawdziły, czy w innych miejscach, 

przystankach są takie sytuacje.” 

 

 

Głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Mam taką prośbę, aby rozważyć 

możliwość oświetlenia, ponieważ koło budynku Sonaty jest wyznaczone tymczasowe przyjście 



 

30 

 

przez tory, w związku z tym, że jest rozbiórka wiaduktu i jest tam duży problem, ponieważ ta 

nawierzchnia jest nieutwardzona, a w nocy jest tam całkowicie ciemno. Poprosiłbym o 

rozważenie możliwości tymczasowego oświetlenia tego przejścia, ponieważ w ostatnim czasie 

tam miał miejsce wypadek i osoba się potknęła i wybiła sobie zęby, tak że sprawa jest poważna. 

Pewnie część terenu należy do PKP, część do Miasta, to choćby w tym jednym miejscu, gdzie 

jest część miejska, czy może na budynku Sonaty jakiś halogen, który by to przejście 

doświetlał.” 

 

 

Ad vocem głos zabrał radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Ja chciałbym tylko 

odpowiedzieć Panu radnemu, że ten wniosek wpłynął miesiąc temu, został przeze mnie na sesji 

zgłoszony. Odpowiedź dostałem, więc jeśli Pan chce, to służę tą odpowiedzią.” 

 

 

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Ja mam pytanie odnośnie terenów 

inwestycyjnych. Chciałbym się dowiedzieć, ile jest tam wszystkich działek, ile zostało 

sprzedanych, ilu jest chętnych i czy poczyniono jakieś starania, żeby zachęcić potencjalnych 

inwestorów na te tereny. Chciałbym tylko dowiedzieć się, że jeżeli tak, to jakie to są 

poczynania.” 

 

 

Głos zabrał radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Na ostatniej sesji zadałem pytanie 

odnośnie wpływu podatku. Mój błąd, bo źle zadałem pytanie. Chodziło mi o wpływ podatku 

PKP do miasta, a zadałem chyba wpływ podatku od Miasta do PKP. Tutaj moja poprawka. 

Wiem, że to jest tajemnica skarbowa, rozmawiałem z Panią kierownik Ewą Walczak, natomiast 

prosiłbym to na piśmie. 

Drugie pytanie tyczy się stanu sanitarnego budynku na Placu Górnika po byłej pralni. 

Ostatnio zostałem zaproszony do piwnicy, która jest połączona z przedsiębiorcą, który tam 

wykupił częściowo ten budynek. W tym momencie jest tam sklep spożywczy. Tam jest bardzo 

kiepski stan sanitarny i obawiam się, że tam jest zagrożenie zdrowia i prosiłbym o jakąś 

interwencję,” 

 

 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Chciałbym po raz kolejny złożyć 

wniosek o zasypanie tej wysepki na bulwarze, na którą prowadzi pomost, ponieważ ta wysepka 

się zamula, zarasta i chciałbym zwrócić uwagę na to, że ja składałem już taki wniosek 30 

sierpnia i dostałem odpowiedź, która jest bardzo mało konkretna. Złożyłem kolejny na sesji 

poprzedniej i dostałem odpowiedź, że ta wysepka na bulwarze powstała w wyniku naturalnych 

ruchów rzeki oraz oddziaływania urządzeń wodnych, a to jest wysepka sztuczna i należy 

wnioskować, że po zasypaniu tej wysepki powstanie nowa. Zasypanie istniejącej wysepki jest 

niezasadne. Tam jest taki sztuczny opływ wody zrobiony. Warta ma tak mocny nurt, że tam 

żadna woda nie wpływa, tylko stoi i to zarasta. Jest to taka sztuczna wysepka, na którą pomost 

prowadzi, więc ja chciałbym powtórzyć ten wniosek, że chodzi o tę wysepkę, a nie łachę 

rzeczną pod Mostem Toruńskim, bo to jest różnica. 

Druga sprawa, chciałem pogratulować radnemu Majewskiemu, za to, że tak, jak od 

początku było mówione, że on będzie jako radny na czele tego komitetu obchodów 11 listopada 

w przyszłym roku. Chciałbym zwrócić na coś innego uwagę. Ja na sesji 21 stycznia 2016 roku 

zgłaszałem wtedy pomysł do rekonstrukcji wydarzeń z 11 listopada 1918 roku, gdzie siedmioro 

koninian poniosło śmierć na Placu Wolności. Rozmawialiśmy, że jest to możliwe, że zostanie 

to wzięte pod uwagę na rok 2018. Zmierzam do tego, że na Komisji Edukacji i Kultury 

dowiedziałem się, że ten komitet powstał. Z tego co wiem, to miał się tym zajmować kierownik 

Botor i tak też dostałem odpowiedź od Pana, że będzie to przygotowywał Wydział Spraw 
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Obywatelskich, natomiast na komisji Pan prezydent Lorek poinformował, że on już się spotkał 

z członkami klubów, które są emanacją partii politycznych i komitet się ukonstytuował. 

Natomiast my jako radni niezrzeszeni nie dostaliśmy takiej informacji, więc ja chętnie do tego 

komitetu dołączę. Panie prezydencie Pan nas uszanował w tym sensie, że spotkaliśmy się z 

Panem jako radni niezrzeszeni w sprawie podatków i wtedy prosiliśmy, żeby to się stało regułą, 

więc może prezydent Lorek powinien czerpać z Pana działalności, bo Pan prezydent radnych 

niezrzeszonych uszanował, a Pan prezydent Lorek, nie chodzi mi o to, że nas zlekceważył, ale 

trochę o nas zapomniał, więc byśmy prosili, jeśli mogę w imieniu innych kolegów, żeby nas 

też o takich rzeczach informować.”   

 

 

Głos zabrał radny SIDOR, cytuję: „Ja tutaj bym tak na Pana prezydenta Lorka nie 

najeżdzał, bo załatwił kosze, topole załatwił. W maju 2015 roku złożyłem wniosek w sprawie 

starego ciepłociągu, który prowadził od Elektrowni Konin do kombinatu w Wieruszewie. Są to 

stare rury φ300, φ400, które wiszą w powietrzu pomiędzy ul. Pogodną a Leopolda Staffa. 

Wtedy otrzymałem taką odpowiedź, z 12 czerwca 2015 roku: „Wydział Drogownictwa UM 

w Koninie podjął czynności zmierzające do wyjaśnienia sprawy, a w efekcie do rozbiórki 

istniejących fragmentów instalacji c.o. na odcinku od ulicy Pogodnej – Leopolda Staffa do ulicy 

Wieruszewskiej w Koninie. Ustalono, że rury są własnością Agencji Nieruchomości Rolnych 

Skarbu Państwa Maliniec, do której wystosowano pismo o ich usunięcie.” Praktycznie minęło 

Panie prezydencie 2 lata i 4 miesiące. Tak jak to stało, tak stoi, nadal niszczeje, zagraża to 

bezpieczeństwu. Powiem od siebie, że również jako radny miasta Konina z tego okręgu 

wystosowałem kilka pism. Poznań przerzuca na Maliniec, Maliniec przerzuca na Poznań. 

Ostatnie pismo z lipca tego roku właśnie do Poznania, do dnia dzisiejszego nie ma żadnego 

odzewu. Ja bym bardzo prosił Pana prezydenta, a obecnie Zarząd Dróg Miejskich w osobie 

Pana dyrektora lub pracownika, który tym tematem się zajmował, aby ten temat doprowadzić 

do końca. Bardzo proszę o to w imieniu mieszkańców. 

Kolejny temat jest związany z odpowiedzią i tematem umowy na sprzątanie miasta. Ja tą 

umowę na prośbę Pana przewodniczącego Korytkowskiego przesłałem e-mailem i chciałbym 

się tylko odnieść do odpowiedzi. Tutaj mamy fragment odpowiedzi: „Ze strony zamawiającego 

kontrolę nad prawidłowością realizacji umów wykonują (wymienione nazwiska). Umowy 

określają między innymi sposób prowadzenia kontroli - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym, objazd terenów - miejsc objętych zamówieniem. 

Kontrole zgodnie z zapisem umowy są prowadzone regularnie.” Dlaczego czytam tę 

odpowiedź, bo wrócę do umowy ppkt c: „mechanicznym i ręcznym oczyszczaniu chodników, 

łącznie z azylami i przejściami dla pieszych w przebiegu chodnika dwa razy w tygodniu, w 

poniedziałek i piątek oraz awaryjnym sprzątaniu i likwidowaniu skutków zdarzeń drogowych 

na chodnikach, łącznie z azylami i przejściami dla pieszych w przebiegu chodnika po 

zgłoszeniu w łącznej ilości.” Przypomnę jeszcze raz, dwa razy w tygodniu. Ja już nie zgłaszam, 

uważam, że jeśli umowa jest tak skonstruowana, to należy konsekwentnie zabiegać, żeby tak 

była wykonywana. Często zgłaszałem jeden temat, jeżdżę tamtędy rowerem, ewentualnie 

samochodem (wyświetlono zdjęcia). To jest trasa w kierunku Młodzieżowego Domu Kultury. 

Te zdjęcia wykonywano 8 dni temu, ja wtedy wracałem rowerem. Te chwasty rosną dłużej niż 

3 dni, a te chodniki zgodnie z umową powinny być sprzątane dwa razy w tygodniu. Ulica 

Przemysłowa, skoszona trawa, chwasty wrastają poza krawężnik, wszystko jest niesprzątnięte 

po skoszeniu. Tak nie powinno być. Ja szanuję swój czas, szanuję Pana, ale bardzo proszę, 

jeżeli są przygotowywane odpowiedzi, to niech będą zgodne z rzeczywistością. Nie może być 

takiej sytuacji, że najpierw się umawiamy, a potem jedziemy na kontrolę i jest dwa tygodnie 

czasu. Ja bardzo proszę, aby ktoś zgłosił, że będzie kontrola na wysokości ul. Przemysłowej, 

na moście za 10 dni, to może wreszcie ktoś to sprzątnie. Dla mnie to jest żart Panie prezydencie, 

przygotowanie odpowiedzi niezgodnie z zawartą umową.” 
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Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Chciałbym w dwóch kwestiach się 

wypowiedzieć. Pierwszą, poniekąd otwierając worek poruszył radny Wiesław Wanjas. 

Na temat ścieżek rowerowych w Koninie mógłbym mówić sporo, bo poruszam się rowerem po 

mieście dość intensywnie i oczywiście mam świadomość, że wiele rzeczy zależy od możliwości 

budżetowych, ale też wiele zależy od dobrej woli i oczywiście wspieram wszystkie wnioski 

rowerzystów, a także tych, którzy obserwują jak u nas wyglądają nie tyle ścieżki dla rowerów, 

czy drogi pieszo-rowerowe, bo tak trzeba je określić w większości. Przykładem jest ul. 

Spółdzielców. Sam na początku listopada idę do sądu jako świadek wypadku rowerowego przy 

wyjeździe ze stacji BP, gdzie nie ma żadnej informacji dla kierującego samochodem, że 

wjeżdża na ścieżkę rowerową. Oczywiście on widzi jakiś kolor kostki, ale nie ma trójkątów 

ustąp pierwszeństwa przejazdu, ani znaku żadnego, informującego mnie, że tam jedzie 

rowerzysta. Sam byłem świadkiem, na moich oczach był wypadek. Takich przykładów w 

mieście są tysiące, nawet nie setki, to można liczyć w tysiącach. Krawężnik jak skręcamy na 

basen na Zatorzu wzdłuż pieszo-rowerowego ciągu wokół osiedla Zatorze jeden płaski, drugi 

krawężnik, wszyscy rowerzyści zjeżdżają w lewą stronę, żeby podjechać kawałkiem ziemi, a 

nie wjeżdżać krawężnikiem. Takich rzeczy mógłbym usiąść i z pamięci wypisać kilkaset, to nie 

jest żart.  

W ubiegłym tygodniu była konferencja rowerowa w Koninie, cieszę się, że Pan dyrektor 

Pająk brał w niej udział, bo rzeczywiście te postulaty rowerzystów wciąż są takie same. 

Rowerzyści nie chcą jeździć po kostce fazowanej, chcą jeździć po asfalcie, chcą mieć 

wytyczone i bezpieczne miejsca. Jednym z takich bezpiecznych miejsc jest to, które wskazał 

radny Wanjas i to moim zdaniem jest bardziej kwestia mentalności i tego nastawienia „pro 

rowerowego” dla cyklistów, a nie tylko możliwości finansowych, bo wszędzie tam, gdzie 

budujemy nowe rzeczy, to powinniśmy już spełniać standardy i o to apeluję. To jest mniej 

pytanie, a bardziej apel. Mam nadzieję, że Pan dyrektor po tej konferencji ten apel wziął sobie 

mocno do serca. 

Druga rzecz, trudna budżetowo, ale przekierowaliśmy w pewien sposób po zamknięciu 

jednej nitki przeprawy ruch, nie tylko osobowy ale i ciężarowy na ul. Paderewskiego. To jest 

ulica bardzo zniszczona. Te poprzeczne pęknięcia, które dzieją się od ul. Kleczewskiej do ul. 

Chopina są naprawdę bardzo uciążliwe. Mam świadomość, że niewejście w „schetynówki” tej 

drogi, czy w ogóle niepotraktowanie jej tak samo jak ul. Przemysłowej, to jest rzecz, która 

przerasta nasze możliwości, nawet z minimalnie podniesionym w przyszłym roku budżetem, 

natomiast apeluję o zwrócenie uwagi na kilka newralgicznych momentów na tej drodze, kilka 

pęknięć poprzecznych. Ja nie pamiętam tej drogi sprzed lat, nie pamiętam, czy ona była na 

płytach układana, ale czasem tak się po niej jeździ, jakby była na płytach betonowych robiona. 

Jeśli jest taka możliwość z bieżących remontów wykonania choć kilku najbardziej, 

powodujących bardzo duże niebezpieczeństwo, pęknięć tej ulicy, to bardzo o to proszę.” 

 

 

W tym miejscu Wiceprzewodniczący Rady Zenon CHOJNACKI powitał 

Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofię Itman przybyłą na sesję 

Rady Miasta Konina. 

 

 

Głos zabrał radny Jan MAJDZIŃSKI, cytuję: „Jesteśmy w tej chwili na etapie tworzenia 

budżetu na kolejny rok, również radni składali wnioski do budżetu. Chciałbym w tej chwili, w 

sposób szczególny poprosić prezydenta i kierownictwo miasta o priorytetowe potraktowanie 

mojego wniosku nr 5 - zakup i ustawienie wiaty przystanku MZK na ul. Jana Pawła II przy 

Centrum Ogrodniczym Laskówiec. Dlaczego w takiej formie ten wniosek składam, dlatego, że 

mieszkańcy często się dopominają, a wręcz stawiają mi zarzuty o zaniedbanie tej sprawy, a jest 

to szczególne miejsce, gdzie po niedzielnych nabożeństwach kościelnych gromadzi się dość 
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dużo ludzi dojeżdżających do Grójca, jak i do Rudzicy i często mokną, bo nie ma tam wiaty 

przystankowej, a ze względu na to, że to dość dużo ludzi się tam gromadzi, to ustawienie tej 

wiaty byłoby zadaniem pilnym.”  

 

 

 

17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Na wszystkie pytania 

udzielimy odpowiedzi na piśmie, do niektórych chciałbym odnieść się także w tym momencie. 

Jeśli chodzi o tereny inwestycyjne, o czym mówił Pan radny Sławomir Lachowicz. 

Na terenie inwestycyjnym mamy 34 ha powierzchni. Jest tam 16 działek. Sprzedanych zostało 

5 działek, na trzech budowane są zakłady produkcyjne, jeden z nich jest już w eksploatacji, 

a więc sprzedanych pięć i wcześniej dwie działki, na których powstała firma Arsanit.  

Jeżeli chodzi o działania, które robimy, one są wszechstronne, prowadzone są niemal 

przez wszystkie wydziały, które dotykają gospodarki inwestycyjnej. Oczywiście w tej 

odpowiedzi dla Pana radnego przedstawimy szeroko wszystko to, co robimy, ale powiem 

ogólnie jednym zdaniem, co napawa mnie optymizmem i sądzę każdego, kto dobrze miastu 

życzy, że zainteresowanie naszym miastem, terenami inwestycyjnymi, także wyspą Pociejewo, 

zagospodarowaniem tych elementów wyspy, o których wcześniej mówiliśmy staje się faktem. 

Między innymi dziś prowadziliśmy od samego rana rozmowy z inwestorami, którzy są 

żywotnie zainteresowani naszym miastem. Uważam, że to bardzo dobrze rokuje na najbliższe 

i sądzę dalsze lata. Jestem przekonany, że tych terenów będzie nam brakować, że te 34 ha i te 

pozostałe działki, to będzie zdecydowanie za mało pod te ewentualne potrzeby, które mogą być 

coraz wyraźniej artykułowane przez potencjalnych inwestorów, dlatego Wydział Obsługi 

Inwestora dokonał bardzo istotnego działania, mianowicie przygotował tereny w obrębie 

Janowa, tj. ponad 10 ha terenów, które również mają wszelkie walory terenów inwestycyjnych. 

Zostały tam wyburzone obiekty, budynki, które były już bardzo zdewastowane, jak sądzę były 

to pokopalniane budynki i dzisiaj ten teren będzie za chwilę nadawał się do tego, by włączyć 

go do oferty inwestycyjnej miasta. Mamy jeden problem związany z tymi terenami, o których 

mówię, o tych 10 ha, ale sądzę, że w porozumieniu z gminą Kazimierz Biskupi załatwimy drogę 

dojazdu do tego terenu dla wszelkich pojazdów bez żadnych ograniczeń.  

Wcześniej to, co podnosił Pan radny Wanjas dotyczące przystanku i ścieżki rowerowej, 

o czym mówił Pan radny Kotlarski, bierzemy to do roboczego rozpracowania. Chciałbym Pana 

radnego Kotlarskiego poinformować, że w świetle tego, co przygotowujemy w obszarze 

Sonaty, jeśli chodzi o projekt oświetlenia, to to co ewentualnie zrobimy będzie działaniem 

doraźnym, bowiem nie mieści się w tym projekcie, który jest przygotowywany. Oczywiście 

zajmiemy się sprawą Placu Górnika, o czym mówił Pan radny Skoczylas.  

Przyjrzymy się wysepce na bulwarze i jednoznacznie poproszę, żeby ktoś, kto się zna, 

stwierdził, czy ona jest sztuczna czy naturalna i wszystko co dalej będziemy czynić, uzależniam 

Wysoka Rado od tej opinii. Jeśli sztuczna, to będziemy działać, jeśli naturalna, to ją 

pozostawimy. Ktoś, kto będzie złakniony samotności może tam spędzić ewentualnie czas. 

Jeśli chodzi o temat kolejny, o którym mówił Pan radny Tomasz Andrzej Nowak, 

chciałbym powiedzieć, że właśnie w tym momencie miałem zamiar i czynię to, żeby 

poinformować Wysoką Radę, iż w dniu 5 października tego roku został powołany komitet 

z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości i przewodniczącym tego komitetu 

organizacyjnego z mocy decyzji prezydenta jest Sławomir Józef Lorek. Do składu wchodzi 

Pani radna Urszula Maciaszek, Pan radny Mirosław Bartkowiak i Pan radny Krystian 

Majewski. Tu chciałbym podkreślić, że Pan radny Krystian Majewski już dużo wcześniej 

sygnalizował o potrzebie powołania takiego komitetu. Można powiedzieć, że była to inicjatywa 

Pana radnego. Do składu komitetu wchodzi również Pani Elżbieta Miętkiewska - Markiewicz 
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- dyrektor Konińskiego Domu Kultury, Pani Lucyna Lenard - Woźniak - dyrektor 

Młodzieżowego Domu Kultury, Pan Henryk Janasek - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

Pani Zenona Sroczyńska - kierownik Wydziału Kultury, Pan Tomasz Sękowski - kierownik 

Wydziału Sportu i Turystyki, Pani Urszula Miłosz - Michalkiewicz - kierownik Wydziału 

Oświaty, Pan Czesław Botor - kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich, Pan Adam Krysiak 

- pracownik tegoż wydziału i Pan Andrzej Łacki - pracownik Wydziału Sportu i Turystyki. 

Chciałbym Wysoka Rado prezentując skład osobowy podkreślić, że ten skład jest 

otwarty i każdy z Państwa, kto będzie miał życzenie, będzie miał pomysł, niniejszym każdego 

z Państwa zapraszam do udziału w pracach tego komitetu i proszę, by Pan radny Tomasz 

Andrzej Nowak potraktował, że jest to również osobiste zaproszenie dla Pana radnego. Ale 

jednocześnie chciałbym wyjaśnić, że to, co proponował Pan radny zostało już przedłożone 

przez ZHR, pt. „ZHR dla Niepodległej” w dniu wcześniejszym, mianowicie ramowy plan akcji 

pt. Inscenizacja historyczna strzelaniny, która miała miejsce w Koninie w dniu 11 listopada 

1918 roku i ta inscenizacja wg projektodawców byłaby wstępem do gry miejskiej dla dzieci i 

młodzieży oraz dorosłych, która przybliżałaby tamte wydarzenia. Po trzecie inscenizacja 

manifestacji patriotycznej i rozbrojenia niemieckiego posterunku z udziałem uczestników gry 

miejskiej, czyli to, co był uprzejmy Pan radny zaproponować już zostało zgłoszone, ale to 

dzisiejsze Pana zgłoszenie potwierdza słuszność takiego projektu. Mam tutaj zespół 

proponowanych wydarzeń przez różne osoby, przez różne podmioty, tj. propozycje wydarzeń 

w ramach 100-lecia odzyskania Niepodległości - Konin dla Niepodległej i zadaniem Wysoka 

Rado tego powołanego zespołu, tego komitetu będzie, żeby wybrać, jeśli będzie taka 

możliwość, uszanować wszystkie projekty i w tym czasie, żeby one były realizowane. Mam 

nadzieję, że tak się stanie.  

W odniesieniu do spraw, które podniósł Pan radny Sidor powiem Wysoka Rado krótko. 

Sprawy, o których Pan radny mówił, powierzam dzisiaj do wykonania Panu prezydentowi 

Sławomirowi Lorkowi i jestem przekonany, że ta dobra współpraca między Panami będzie 

trwała.  

Pozostałe zgłoszone przez Państwa propozycje, wnioski, a także spostrzeżenia dotyczące 

określonych sytuacji na terenie miasta przyjmujemy do wykonania. Poinformujemy o tym. 

Dziękujemy za wszystkie wnioski, które zostały nam przekazane.  

Jednocześnie Wysoka Rado chciałbym przekazać informację, jak sądzę bardzo istotną. 

Nie chciałem tego czynić, przy rozpatrywaniu uchwały podatkowej, żeby nie powstało 

wrażenie, że komuś coś wypominamy, ale chciałbym poinformować, że w ramach pomocy 

regionalnej, w ramach tego pakietu, który mamy w naszym mieście, dedykowanego 

przedsiębiorcom, inwestorom oraz w ramach pomocy de minimis, do tej pory, za trzy kwartały 

udzieliliśmy pomocy na 930 tys. zł, a w skali roku jest to pomoc w granicach 1,2 mln zł. Mówię 

to także dlatego, żeby ci z Państwa, którzy opowiedzieli się za propozycjami nie mieli żadnych 

wyrzutów sumienia.” 

 

18.  Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Miasta Konina. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, stąd też 

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