
BR.0002.2.2.2018 

 

P R O T O K Ó Ł Nr XLVII/2018 

 

z obrad XLVII SESJI RADY MIASTA KONINA, 

 

która odbyła się 28 lutego 2018 roku 

 

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

Sesja trwała od godz. 9.00 do godz. 13.25. 

 

 

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

Józef NOWICKI, Zastępcy Prezydenta Miasta Konina Sebastian ŁUKASZEWSKI 

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

Konina Marek ZAWIDZKI, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorzy i prezesi 

podległych jednostek organizacyjnych miasta i spółek miejskich, komendanci służb miejskich 

oraz przedstawiciele lokalnych mediów. 

 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 

 

Otwarcia XLVII sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

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

przewodniczący Rady Miasta Konina – radny WIESŁAW STEINKE. 

 

 

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

uchwał. 

 

 

Radni nieobecni: Sebastian GÓRECKI, Karol SKOCZYLAS, 

Marek WASZKOWIAK. 

 

 

Na sekretarza obrad sesji przewodniczący rady wyznaczył radnego Marka 

CIEŚLAKA. 

 

 

Radny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad.  

 

 

Przewodniczący rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Mamy dzisiaj na sesji 

niecodziennego gościa. Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam rzeźbiarza Pana Henryka 

Jankowskiego. Będziecie Państwo mieć dzisiaj możliwość podziwiania efektów jego pracy. 

Artysta prezentuje nam dzisiaj także swoje rzeźby. W przerwie zachęcam do odwiedzenia 

jego stanowiska, to jedyna w swoim rodzaju możliwość obejrzenia jak powstają dzieła sztuki.  
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 Artysta urodził się 9 kwietnia 1953 roku w Koninie, a całe swoje życie mieszka 

w pobliskim Szczepidle, w gminie Krzymów. Jest niepełnosprawny, nie ma nóg.  

W dzieciństwie został pogryziony przez psa, co miało wpływ na dalsze losy artysty.  

W 1983 roku stracił obie nogi, od tamtej pory porusza się na wózku i protezach, jeździ 

samochodem. Jest fanem życia. Ma wiele pasji i zainteresowań m.in. strzelectwo. Przez 30 lat 

spotykał się z młodzieżą w Licheniu na Oazach Chorych, 11 razy brał udział 

w pielgrzymkach Konin – Częstochowa.  

Największą pasją Pana Henryka jest rzeźbienie i pisanie wierszy. Zajmuje się 

tematyką religijną, opisuje też codzienne ludzkie życie. Spotyka się z ludźmi, odwiedza 

zakłady pracy. Artysta bierze udział w licznych konkursach, wystawach, pokazach rzeźbienia 

dla dzieci i młodzieży oraz spotkaniach poetyckich. Dzisiaj prezentuje swoje prace podczas 

sesji Rady Miasta Konina.  

W zawiadomieniu o zwołaniu dzisiejszej sesji przekazałem Państwu Radnym 

porządek obrad wraz z materiałami. 

 W dniu 23 lutego 2018 roku przekazałem Państwu uzupełniony porządek obrad. 

Na wniosek Prezydenta Miasta Konina porządek obrad uzupełniłem o punkt 8 - podjęcie 

uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej w mieście Koninie w 2018 roku (druk nr 707). 

W punkcie 14 dodałem - omówienie wezwania Wojewody Wielkopolskiego do 

podjęcia przez Radę Miasta Konina uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

radnego Pana Karola Skoczylasa. Sytuacja jest dynamiczna. Otrzymali Państwo na skrzynki 

oświadczenie radnego Karola Skoczylasa o zrzeczeniu się mandatu radnego. Mimo to parę 

informacji technicznych jestem zobowiązany Państwu radnym przekazać i to uczynię.  

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

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

20 ustęp 1a ustawy o samorządzie gminnym. 

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

 

 

Radni nie mieli uwag. 

 

 

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

przyjęła zaproponowany porządek obrad. 

 

Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu obrad XLVI sesji. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Małe kroki- duże 

sukcesy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 (druk nr 703).   

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania 

i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach 

publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin (druk nr 700). 

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za 2017 rok. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Zakładam firmę - 

wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” 

Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 (druk nr 701). 

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

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w Mieście Koninie w 2018 roku (druk nr 707). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina (druk nr 702).  

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok (druk nr 705); 

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

(druk nr 706). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie 

(druk nr 704). 

12. Przyjęcie Deklaracji Rady Miasta Konina w sprawie wyrażenia woli nadawania 

w 2018 roku nazw upamiętniających zasłużone postaci kobiet. 

13. Omówienie okręgów wyborczych w kontekście ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku 

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 

14. Omówienie wezwania Wojewody Wielkopolskiego do podjęcia przez Radę Miasta 

Konina uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Karola 

Skoczylasa.  

15. Wnioski i zapytania radnych. 

16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

17. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Miasta Konina. 

 

 

 

2. Przyjęcie protokołu obrad XLVI sesji. 
 

 

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

XLVI 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 protokoły XLIII, XLIV i XLV sesji, 

przyjęte bez uwag na sesji XLVI.  

Przypominam również Państwu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami protokoły 

obrad są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.” 
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3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie 

międzysesyjnym. 
 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to zapoznanie się ze 

sprawozdaniem Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie międzysesyjnym. Są tutaj jak 

zawsze wydane zarządzenia, przyjęte projekty uchwał i rozpatrzone wnioski.  

 Udzielę teraz głosu Panu prezydentowi, który chciałby przedstawić informację na 

temat przeprawy, tego co Państwo radni już wiecie, jak sytuacja się przedstawia i co dalej.” 

 

 

 Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Zgodnie z wnioskiem 

Pana radnego Krystiana Majewskiego dopełniłem obowiązku, który wtedy na siebie 

przyjąłem i Państwo radni otrzymaliście pełen tekst ekspertyzy Pana profesora Arkadiusza 

Madaja i jego zespołu. Tekst ekspertyzy, który dotyczył i dotyczy naszej przeprawy przez 

Wartę, ale oczywiście życie jest życiem i hipoteza trafiła także do rąk ludzi, którzy próbują ją 

wykorzystywać w sposób nieuzasadniony.  

Na końcu tej informacji Wysokiej Radzie przedstawię stanowisko profesora Arkadiusza 

Madaja odnośnie do tych publikacji, które pojawiły się, ogólnie to ujmę, w pierwszym źródle 

informacji w naszym mieście i które spowodowały bardzo duże zaniepokojenie ze strony 

mieszkańców, bowiem w sączonych do tej pory publikacjach zostały wybiórczo 

przedstawione pewne hipotezy, które na użytek całości tej ekspertyzy, o czym Pan profesor 

mówi w przekazanym dzisiaj mi stanowisku, mogą tworzyć zupełnie niewłaściwe 

przekonanie, co do stanu technicznego przeprawy, ale może po kolei Wysoka Rado. Do tej 

informacji, którą składałem na poprzedniej sesji dotyczącej tych czynności, które zostały 

podjęte przeze mnie i moich współpracowników, by doprowadzić do skutecznego usunięcia 

awarii, chciałbym dodać istotne informacje na temat tych relacji formalnych, które powstały 

między urzędem prezydenta a wykonawcami tego zadania, które ma tytuł: Przeprawa przez 

rzekę Wartę.  

Wysoka Rado. W dniu 30 listopada 2017 roku po ustaleniach na spotkaniach został 

sporządzony przez wykonawcę i zaopiniowany przez profesora Arkadiusza Madaja projekt 

naprawy kabla sprężającego w zakresie demontażu uszkodzonego kabla w estakadzie E5. 

Po opracowaniu ekspertyzy, o której mówiłem na wstępie, było spotkanie z przedstawicielami 

firm, które wykonywały, w szczególności firmy Freyssinet, która wykonywała sprężanie 

kabla i zostało na tym spotkaniu ustalone, wykonawca przyjął to do wykonania, zostało 

ustalone, że nastąpi naprawa uszkodzonego kabla.  

W dniu 05 grudnia 2017 r. Zarząd Dróg Miejskich przekazał wykonawcy plac 

budowy, a wykonawca przystąpił do robót związanych z demontażem uszkodzonego kabla. 

W wyniku tych czynności zdemontowano 31 - splotowy kabel między podporami P6 i P7, 

wymontowano kabel z dwóch dewiatorów dolnych oraz jednego dewiatora górnego nad 

podporą P6, odcięto dwie głowice na blokach kotwiących w podporze P5 i P7.  

Niestety, z powodu wyczerpania się na tamten moment wszystkich możliwości 

technicznych, jakie były w zasięgu wykonawcy, w tym zastosowanych nowych technologii 

cięcia wysokociśnieniowym strumieniem wody, cięcia sznurami diamentowymi, nie udało się 

zdemontować kabla z dewiatorów P5 i P7. Tutaj Wysoka Rado chciałbym także 

poinformować, że profesor Arkadiusz Madaj i słusznie, bowiem nikt tego nie 

zakwestionował, nie wyraził zgody, żeby te uszkodzone elementy kabla były usuwane 

w sposób np. termiczny, bowiem wysoka temperatura mogłaby spowodować, że dewiatory 

betonowe nie spełniałyby już swojej technicznej roli, dlatego te technologie, o których 

mówiłem – wysokociśnieniowy strumień wody oraz cięcie sznurami diamentowymi. 
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29 grudnia 2017 r. przekazana została ekspertyza techniczna estakady wschodniej E5 

w ciągu drogi krajowej nr 25 na Trasie Bursztynowej w Koninie wykonana przez zespół 

badawczy profesora Arkadiusza Madaja z Politechniki Poznańskiej. Ta ekspertyza moją 

decyzją została przesłana wówczas do wykonawców obiektu, wysłano ją w dniu 09 stycznia 

2018 roku; odpowiedź na pismo od wykonawcy została przesłana 20 lutego 2018 roku.  

Ekspertyza została przekazana firmie odpowiedzialnej za nadzór nad budową przeprawy 

i dokonaliśmy tego w dniu 31.01.2018 r.; odpowiedź na pismo została przesłana również 

w dniu 20.02.2018 roku.  

 Pełen tekst ekspertyzy został przesłany również do Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w dniu 23.01.2018 r., do tej pory nadzór budowlany w tej 

sprawie nie zajął stanowiska.  

W dniu 11.01.2018 r. odbyło się spotkanie z udziałem: profesora Arkadiusza Madaja 

wraz z zespołem, inspektora nadzorującego prace naprawcze, prezesów spółek 

(wykonawców), prezydenta i zastępców prezydenta miasta, dyrektora i przedstawiciela ZDM 

i radcy prawnego. Podczas tego spotkania omówiono całościowo ekspertyzę dotyczącą 

estakady E5.  

Z tej ekspertyzy płyną wnioski i także zawarte są hipotezy. Jeśli chodzi o wnioski, one 

wydają się bezsporne, chociaż wykonawcy zapowiadają, że wykonają własną ekspertyzę na tę 

okoliczność i przedstawią Urzędowi Miejskiemu. Nie można i takie jest także zdanie 

profesora Madaja, nie można wyciągać jakichkolwiek daleko idących wniosków 

z postawionych hipotez, bowiem te hipotezy mają ewentualnie określić całościowo, jakie były 

przyczyny powstania awarii. Na tym spotkaniu, o którym Wysokiej Radzie mówiłem 

ustalono, że na podstawie przeprowadzonych badań uznaje się za bezpośrednią przyczynę 

zerwania kabla korozję wżerową splotów tego kabla i po drugie, do czasu naprawy 

(odtworzenia) uszkodzonego kabla obiekt nie może być w całości użytkowany. To są Wysoka 

Rado dwa wnioski, które zostały na tym spotkaniu przyjęte i nie są kwestionowane, chociaż 

nie do końca, o czym jeszcze będę mówił, bowiem wykonawcy mają w niektórych kwestiach 

odmienne stanowisko.  

Jakie zalecenia zostały na tym spotkaniu ustalone, które wynikają z ekspertyzy: 

- należy wykonać wymianę uszkodzonego kabla na nowy - warunek konieczny i priorytetowy 

do przywrócenia obiektu do eksploatacji - zalecenie/naprawa wykonywana jest przez i na 

koszt wykonawcy. Chciałbym podkreślić, że ze względu na to, jakie są różnice, jeśli chodzi 

o odbiór ustaleń, czy hipotez postawionych w ekspertyzie wykonawcy z deklarowaną 

wcześniej na piśmie wolą usunięcia tej awarii na własny koszt podtrzymują w pełnej 

rozciągłości, 

- w estakadzie wschodniej E5 należy zdemontować osłony kablowe w miejscach całkowitego 

braku iniektu (są to dwa miejsca nad podporą 8 i 9) i dokonać oceny stanu kabli na tych 

odcinkach - zalecenie wykona wykonawca i przyjął do realizacji, 

- ustalono, że należy przeprowadzać comiesięczną wizualną kontrolę oceny stanu kabli, 

kontrolę bieżącą w każdym tygodniu dokonuje ZDM w zakresie sprawdzenia stanu 

naprężenia kabli lub ewentualnych zauważonych innych uszkodzeń kabli sprężających we 

wszystkich obiektach przeprawy, a więc w miesiącu dokonujemy kontroli stanu przeprawy, 

a w każdym tygodniu pracownicy ZDM dokonują oględzin również całej przeprawy.  

 W tych zaleceniach jest zapis o tym, że należy przeprowadzić badania stanu kabli, 

w tym skuteczności wykonania iniekcji we wszystkich pozostałych obiektach przeprawy. 

 Zgodnie z deklaracją wykonawca opracuje program badawczy w przedmiotowym 

zakresie i ten program zostanie przedłożony ZDM do dnia 1 kwietnia bieżącego roku, a więc 

podsumowując zapis tego punktu, on jest bardzo istotny, bowiem wykonawca, firma 

Freyssinet przyjęła na siebie zobowiązanie dokonania przebadania wszystkich pozostałych 

kabli na przeprawie i wydania stosownych oświadczeń, co do ich ewentualnej pełnej 

przydatności do użytkowania estakady.  
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 W związku z dokonywanymi przeglądami, nie tylko na użytek obecnej sytuacji 

pracujemy wspólnie z ZDM nad ewentualnym zamontowaniem systemów stałego 

monitoringu, który pozwoliłby w sposób ciągły na obserwację i kontrolę kabli w estakadach. 

Jeżeli taki system skuteczny będzie oferowany, niewątpliwie z tego skorzystamy, bowiem 

w taki sposób będziemy mogli zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkowania przeprawy. 

 Obecnie przygotowywany jest przez wykonawcę projekt naprawy estakady 

wschodniej w zakresie zaprojektowania nowego zewnętrznego kabla zakotwionego na 

nowych blokach na podporze 5 i 7. To ma nastąpić do połowy marca bieżącego roku. 

Ujmując najprościej istotę tego zapisu, chciałbym poinformować Państwa, że jeśli nie 

powiedzie się zapowiedziana kolejna próba usunięcia tych zakotwionych w dewiatorach 

części kabla, to wówczas będzie przygotowany projekt ominięcia tych dewiatorów poprzez 

wybudowanie nowego zakotwienia i zainstalowania, zamontowania nowego kabla. Taka 

dokumentacja przez wykonawcę jest przygotowywana i zastrzegliśmy sobie, że będzie można 

ewentualnie ten projekt realizować, jeśli będzie na to zgoda Pana profesora Arkadiusza 

Madaja.  

Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że gdyby udało się usunąć inną metodą, której 

jeszcze nie stosował wykonawca, te zakotwione w dewiatorach części uszkodzonego kabla, 

to montaż nowego kabla trwałby nie dłużej niż dwa tygodnie, a więc ewentualne 

przywrócenie całości przeprawy do eksploatacji nastąpiłoby w niezbyt odległym czasie, ale 

jeśli zachodziłaby konieczność budowania nowych dewiatorów i nowego sposobu 

montowania kabla, wtedy niestety ten czas wykonania, usunięcia awarii by się wydłużył. 

Do jakiego terminu, tego nie jestem w stanie powiedzieć, bowiem dopiero, gdy przedłożony 

będzie projekt, będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć.  

 Jesteśmy w stałym kontakcie z profesorem, dokonujemy kontroli i badań z udziałem 

wykonawców, inspektorów. Spotykamy się ze wszystkimi uczestnikami procesu 

inwestycyjnego przeprawy przez rzekę Wartę. W najbliższym czasie spotkamy się 

z władzami firmy EDGIS, która sprawowała nadzór nad realizacją tego zadania 

inwestycyjnego i wszystkie czynności, które są przez nas podejmowane, są dokumentowane 

i nie muszę tego podkreślać Wysoka Rado z jakich powodów.  

Na jutro, a więc na dzień 1 marca są zaplanowane kolejne wizje z udziałem 

wykonawców, inspektorów oraz Pana profesora i przedstawicieli ZDM.  

Chciałbym również bardzo stanowczo poinformować Wysoka Rado, że do dziś nie 

stwierdzono w żadnym innym obiekcie na Trasie Bursztynowej niewłaściwego obwieszenia 

kabla, co mogłoby stanowić sygnał o tym, że nastąpiło zdeformowanie tego kabla, 

zagrażające ewentualnie jego zerwaniem, a więc wynika to także z przedstawionej informacji 

dziś przez Pana profesora. Nie ma dzisiaj zagrożenia, by w tym stanie, w jakim jest 

przeprawa, eksploatować ją w takim ograniczeniu, jakie zostało przez nas zastosowane. 

Chciałbym również wyartykułować Wysoka Rado, że istnieje istotna różnica 

poglądów między Panem profesorem Arkadiuszem Madajem i jego zespołem a opiniami, 

które zostały przedstawione nam do tej pory przez wykonawców, głównie przez firmę 

Freyssinet. Ta różnica poglądów sprowadza się do tego, że profesor Arkadiusz Madaj 

zastrzegł, że przywrócenie do eksploatacji w pełnym zakresie przeprawy przez Wartę może 

nastąpić wówczas, jeśli zostanie usunięta awaria kabla. Jeżeli zostaną przebadane wszystkie 

pozostałe kable i nie będzie stwierdzone, że występują tam jakieś istotne odkształcenia od 

norm. My się tej tezy, tej opinii Pana profesora trzymamy, natomiast wykonawca twierdzi 

i przedstawił na to stosowne obliczenia, że można eksploatować w tym stanie technicznym, 

w jakim jest, przy zerwanym kablu, można eksploatować całkowicie przeprawę przez Wartę, 

a w tym czasie wykonawca będzie podejmował czynności związane z usunięciem kabla, który 

uległ zerwaniu. To przejawia się we wszystkich opiniach od początku prezentowanych przez 

wykonawców, ale dla pełnego bezpieczeństwa użytkowania przeprawy dzisiaj bez 

jakiejkolwiek obawy, że może nastąpić jakieś nagłe zerwanie kolejnego kabla podejmuję 

decyzję, że przyjmujemy stanowisko, które zostało wypracowane przez Pana profesora 
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i oczekujemy, że najpierw zostanie usunięta awaria, w tym czasie przebadamy pozostałe 

kable i dopiero wówczas po decyzji Pana profesora wystąpię o przewrócenie przeprawy do 

pełnej eksploatacji. Z tego stanowiska, które przedstawił Pan profesor dziś rano, w związku 

z publikacjami, które ukazały się w naszym mieście wynika niezbicie, że po pierwsze nie 

wolno dokonywać takiej manipulacji, żeby wybiorczo brać z kontekstu całej ekspertyzy 

hipotezy, które zostały postawione i na tej podstawie wyciągać wnioski, że istnieje zagrożenie 

katastrofą, czymś jeszcze, związanych z naszą przeprawą. Takiego stanu dzisiaj nie ma.  

Chciałbym również poinformować Wysoką Radę, że wczoraj wpłynęło do mnie 

oficjalne pismo firmy Freyssinet, w którym to piśmie wykonawca informuje, że nawet gdyby 

stało się tak, że zostałby zerwany kolejny kabel po stronie zachodniej estakady E5, nie ma 

zagrożenia katastrofą. Nastąpiłoby jedynie obniżenie nośności tego obiektu i nie mógłby on 

spełniać wymogów obiektów mostowych o nośności kategorii A.  

Wysoka Rado na zakończenie tej informacji chciałbym podkreślić, że wszystko to, 

co związane jest z usunięciem tej awarii, jest pod stałą kontrolą wszystkich moich 

współpracowników. Czynimy wszystko, żeby zaistniały okoliczności, by jak najszybciej 

awaria została usunięta, ale oświadczam także Wysoka Rado, nie zmienię tej decyzji, nie 

przyjmę stanowiska wykonawców. Będę stał na stanowisku, które prezentuje autor 

ekspertyzy, że przywrócenie do eksploatacji całej przeprawy nastąpi tylko wówczas, gdy 

zostanie usunięta awaria, a więc wymieniony zerwany kabel, bowiem wstępne badania 

pozostałych kabli wskazują na to, że prawdopodobnie nie wystąpią istotne zagrożenia, co do 

ich pełnej przydatności do eksploatacji. 

Panie przewodniczący, Wysoka Rado to tyle informacji w tej bardzo istotnej sprawie.” 

  

 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Bardzo cieszę się z tego 

oświadczenia, które Pan dzisiaj tutaj nam przedstawił. I słusznie zauważył Pan, że ekspertyza 

dzieli się na wnioski i na hipotezy, ale uważam, że całkowicie słuszne było przerażenie wśród 

mieszkańców, które wywołały te hipotezy, bo hipotezy są porażające. Ja też podczas czytania 

tego dokumentu przez pierwszy dzień, a przeczytałem to dwa razy, byłem w kompletnym 

szoku, bo te hipotezy są porażające, z czym się wszyscy zgodzimy. I zgodzę się z Pana Panie 

prezydencie opinią, że każda hipoteza wymaga weryfikacji przez badacza, ale mam pewną 

wątpliwość, czy wykonawca jest odpowiednim podmiotem do weryfikacji swoich własnych 

błędów? Czy nie potrzebujemy tutaj badacza i instytucji, która w sposób obiektywny 

zweryfikuje tę hipotezę? Zastanawiam się, czy tu nie doszło do złamania prawa na różnych 

etapach budowy tego mostu, na różnych etapach użytkowania tego mostu? I zastanawiam się, 

czy taką niezależną instytucją, która posiada środki, posiada autorytet do zweryfikowania 

hipotez zawartych w tej ekspertyzie nie jest prokurator? Czy to prokuratura nie powinna 

swoimi narzędziami obiektywnie i całkowicie niezależnie zbadać stanu tego mostu, bo mam 

prawo założyć też hipotezę, że wykonawca nie jest najlepszym podmiotem do weryfikacji 

swoich własnych błędów. Wielu z nas tutaj posiada tytuł magistra, czy licencjata i każda 

obrona pracy naukowej ma swojego recenzenta i tym recenzentem nie jest student, który 

oddaje pracę dyplomową, więc musimy zadać sobie poważne pytanie i tu proszę o opinię, 

o ustosunkowanie się Pana prezydenta, czy niezależną instytucją, która powinna zbadać błędy 

przy budowie tego mostu jest prokurator, bo ani rada miasta ani Pan prezydent z całym 

szacunkiem dla intelektu, dla zdolności wszystkich urzędników Urzędu Miejskiego, czy my 

jesteśmy zdolni do obiektywnej, autentycznej i wypływającej z pewnego autorytetu instytucji 

analizy tego dokumentu, czy tym nie powinien zająć się prokurator w naszym mieście?” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Pewnie słuszną jest teza, że wykonawca nie do końca 

może być obiektywny w ocenie swojej pracy, ale myślę, że prezydent się do tego 

ustosunkuje.”  
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Głos zabrał radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Ja już pomijając ten temat przejdę do 

następnego. Jako przewodniczący Komisji Praworządności zwracałem się w okresie 

międzysesyjnym do Pana prezydenta w związku z prośbą, albo wnioskiem kolegi radnego 

Piotra Korytkowskiego w sprawie przystąpienia do prac związanych z aktualizacją nazw ulic: 

Błogosławionego Maksymiliana Kolbego oraz Jana Pawła II. Otrzymałem tutaj pełną 

informację od Pana prezydenta. Wydaje mi się, że warto by było tylko zacytować, może nie 

całe to pismo, bo jest ono dość obszerne, ale fragmenty najbardziej istotne: „Przy ewentualnej 

zmianie nazwy ulicy należy mieć na względzie opinię osób zamieszkujących daną ulicę. 

Zmiana taka skutkuje koniecznością wymiany szeregu dokumentów, a w związku z tym między 

innymi opłatami urzędowymi. Te dokumenty, to przede wszystkim wymiana dowodów 

osobistych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tabliczek z numerami budynków, nazw ulic, 

paszportów, zmianami w banku, w urzędach, przychodniach zdrowia, szkołach, przedszkolach 

itp. Sama wymiana dokumentów, to nie wszystko. Dodatkowe koszty generować będzie dla 

firmy wymiana pieczątek, banerów reklamowych, zmiany w KRS i CEIDG. Dla mieszkańców 

ulic oznacza to nie tylko koszty, ale konieczność zaangażowania swojego czasu. Gmina 

w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów, więc procedura zmiany nazwy 

ulic zawsze obciąża finansowo członków danej społeczności lokalnej.” 

Jesteśmy tu jako komisja, jako radni przekonani, że zmiana tych nazw jest, zwłaszcza 

przy takiej długiej ulicy, jak ulica Jana Pawła II, przedsięwzięciem długotrwałym i niestety 

kosztowo obciążałoby to mieszkańców, więc chyba uznać musimy za fakt, że pozostaniemy 

przy tych nazwach ulic, zwłaszcza, że zostawały one nadawane w momencie, kiedy taki stan 

akurat faktycznie był, kiedy ks. Maksymilian Kolbe był w sytuacji błogosławionego, 

a Jan Paweł II był papieżem, jeszcze nie świętym, bo to się odbyło troszeczkę później.  

Dziękuję za tą informację i dlatego chciałem się nią podzielić z wszystkimi radnymi. 

I chciałbym jeszcze prosić, jako przewodniczący Komisji Praworządności, żeby Pan 

prezydent ewentualnie upoważnił komendanta naszej Straży Miejskiej, Pana Mieczysława 

Torchałę, chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie czynności Straż Miejska podejmowała na 

okoliczności ostatnich warunków atmosferycznych panujących w mieście, czy były jakieś 

tragiczne zdarzenia związane z dość dużą falą mrozów i ewentualnie, jakie były poczynione 

starania, żeby zabezpieczyć mieszkańców, którzy są może poza domem, tych, którzy się 

ukrywają jako samotni? Jeżeli można prosić Panie prezydencie w paru zdaniach.” 

 

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Panie prezydencie odniosę się najpierw 

do ekspertyzy, która została nam przesłana i z którą radni mieli możliwość zapoznania się. 

Ja w pierwszym rzędzie chciałbym podziękować za to, że Miasto zwróciło się o wykonanie 

takiej ekspertyzy i bardzo często mówię o kosztach finansowych. W tym przypadku nie będę 

się pytał o koszty finansowe. Dlaczego? Dlatego, że tę ekspertyzę warto było zrobić, aby 

wiedzieć, w jakim stanie jest przeprawa i co może jej grozić w przyszłości. W ekspertyzie jest 

stwierdzone wiele błędów, to są błędy tylko te, nad którymi były prowadzone badania, ale 

również wiele błędów przede wszystkim w dokumentacji powykonawczej, która w wielu 

kwestiach się po prostu nie zgadza. Przychylam się do wniosku Pana radnego Krystiana 

Majewskiego z tym, że od razu wiem, albo przypuszczam, z czym może się to wiązać, jeżeli 

sprawą zajmie się prokuratura, ewentualnie jakaś wyższa instancja, która ma jeszcze większe 

uprawnienia.  

Błędy zostały przedstawione w tej ekspertyzie, są również hipotezy, które mogą się 

sprawdzić, dotyczy to także pozostałych kabli. I tutaj nie chodzi tylko o naprężenie, ale 

właśnie wykonanie tego zaczynu i przede wszystkim iniektu w tych kablach, które nadal 

wiszą, ale nie wiadomo, co się może z nimi stać w przyszłości. To tylko tyle, co do 

przeprawy. I dziękuję Panie prezydencie za tę ekspertyzę i widzimy chociażby na przykładzie 

tego, w jaki sposób była wykonywana inwestycja za ponad 200 mln zł i możemy tylko 
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przypuszczać, jak wykonywane są inne inwestycje na terenie miasta, gdzie nie ma należytych 

kontroli, o które wielokrotnie zabiegałem. 

 Panie prezydencie inna rzecz, którą zgłaszałem, która nie została w ogólne 

przedstawiona w punktach, jeżeli chodzi o obrady sesji, a mianowicie zwrócił się Instytut 

Historyczny, ja tę sprawę poruszyłem na komisji w poniedziałek, temat miał wejść na sesję, 

ewentualnie miał być poruszony na sesji, chodzi o e-maila, którego dostali radni miasta 

Konina, z uwagi na współpracę z miastem partnerskim Czerniowce. Jest tutaj uzasadnienie: 

„Czerniowce miasto obwodowe na południowo-zachodniej Ukrainie uchwaliło obowiązek 

wywieszania banderowskich flag na święta państwowe i rocznice związane z UPA organizacji 

zbrodniczej odpowiedzialnej za ludobójstwo na obywatelach Rzeczypospolitej. Członkowie 

rady miejskiej w Czerniowcach przegłosowali obowiązek wywieszania na budynkach 

miejskich czerwono-czarnej banderowskiej flagi w trakcie świąt państwowych i rocznic 

związanych z ukraińskim ruchem narodowym. Dodatkowo zalecono przedsiębiorstwom, 

instytucjom i organizacjom, niezależnie od właściciela, również wywieszanie banderowskich 

flag na te dni... Ponieważ miasto Konin jest miastem partnerskim Czerniowiec zwracam się 

do Pań i Panów radnych z zapytaniem jak Państwo, jako przedstawiciele organu 

konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzacie odnieść się do powyżej opisywanego 

zdarzenia. Czy delegacje miasta Konina będą uczestniczyły w Czerniowcach w wizytach, 

które będą się odbywały pod banderowskimi flagami. Licząc na Państwa odpowiedź pozostaję 

z szacunkiem. Mariusz Olszewski.”  

Do dnia dzisiejszego na ten temat nie dyskutowaliśmy. Ja tą sprawę poruszyłem na 

komisji. Jakoś to przeszło bokiem. Chciałbym się dowiedzieć, czy będziemy na ten temat 

rozmawiać, czy będzie jakiś stosunek do tego, co przeczytałem? 

Panie prezydencie ostatnia rzecz, bardzo ważna. Nie chcę jej przesuwać na ostatni 

punkt, czyli wnioski i zapytania. Dzięki wnioskowi Pana radnego Michała Kotlarskiego 

miasto Konin podjęło inicjatywę przejęcia gruntu pod oczyszczalnię ścieków lewy brzeg, 

które znajduje się na terenie gminy Stare Miasto. Sprawa ta została pozytywnie załatwiona 

dla miasta Konina, stosunek został wyrażony pozytywny, ale chciałbym się dowiedzieć, czy 

Miasto coś w tym temacie będzie robić? Rada Gminy Stare Miasto 25 stycznia 2018 roku 

podjęła uchwałę nr 300/2018, iż postanawia się wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego 

z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 

2017 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym 

miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin 

itd. Chodzi tutaj o sprawę skierowaną przez władze gminy Stare Miasto do Trybunału 

w sprawie przejęcia przez miasto Konin terenu, na którym znajduje się oczyszczalnia ścieków 

lewy brzeg. Jak dobrze wiemy PWiK za tę budowlę odprowadza podatki w kwocie kilkuset 

tysięcy złotych do kasy gminy Stare Miasto. Ta sprawa dzięki Michałowi Kotlarskiemu 

została załatwiona, choć uważam, że powinno to być prędzej załatwione. Chciałem się 

dowiedzieć, czy miasto Konin będzie czynić jakieś starania, czy ewentualnie podejmie jakieś 

kroki prawne z tym, o co zwróciła się gmina Stare Miasto do Trybunału Konstytucyjnego, czy 

też będziemy czekać na wyrok Trybunału Konstytucyjnego.”  

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Moja prośba jest taka, bo ja rozumiem, że mamy rok 

wyborczy, ale chciałbym, żebyśmy nie robili z punktu sprawozdanie prezydenta, punktu 

wnioski i zapytania. Ja rozumiem, że odnosimy się do kwestii, które w sprawozdaniu są, 

bardzo ważne kwestie przeprawy. Państwo zawsze zadawaliście te pytania na koniec i nie 

chciałbym, żebyśmy teraz zadawali wszystkie pytania, jakie mamy przygotowane na dzisiaj, 

bo wtedy zgubimy całość. Są kwestie bardzo ważne i mogą nam umknąć, kiedy zadajemy 

inne pytania, te najważniejsze powinny nas absorbować, zostawmy pewne rzeczy na końcu, 

taka moja prośba.”    
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Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Obiecuję, będzie w temacie. 

Chciałem się odnieść do tego, co powiedział przewodniczący Janusz Zawilski w sprawie 

nazewnictwa ulic. Rzeczywiście na poprzedniej sesji zwróciłem się do Pana prezydenta, aby 

rozpocząć pracę nad zmianą nazwy ulicy Błogosławionego Maksymiliana Kolbe na Świętego 

Maksymiliana Kolbe. Temat jak gdyby związany z Janem Pawłem II został jakby wrzucony 

i przytaknąłem, że rzeczywiście można byłoby zmienić nazwę ulicy Jana Pawła II dodając 

Świętego. Chciałbym się skupić i wcale nie kwestionuję tej odpowiedzi dotyczącej 

Jana Pawła II, rzeczywiście tam jest bardzo dużo osób mieszkających i nie ma potrzeby, aby 

narażać mieszkańców na zbędne koszty związane z wymianą dokumentów, ale Panie 

prezydencie, nie zgodzę się, jeżeli chodzi o kwestie związane z ulicą Świętego Maksymiliana 

Kolbe, to znaczy w naszych dokumentach błogosławionego jeszcze. Osoba błogosławionego 

Maksymiliana Kolbe była powołana w latach 70. czy 80., i od tego czasu w dokumentach 

naszego miasta istnieje. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że powszechnie stosowane jest 

w nazwach, adresach, w pieczątkach instytucji, które na tej krótkiej ulicy przecież są 

i występuje nazwa świętego Maksymiliana Kolbe. Przykład ZUS, parafia katolicka Świętego 

Maksymiliana Kolbe stosuje taką nazwę, Kuratorium Oświaty i Wychowania również 

w swoich dokumentach taką nazwę stosują. W związku z czym, moim zdaniem, należałoby 

wyprostować i wydaje mi się to po stronie Miasta właśnie jest doprowadzenie do tego, aby 

uporządkować to nazewnictwo, które jest już powszechnie stosowane od lat, dziesiątek lat 

przez te instytucje. Biorąc pod uwagę to, że jest to ograniczona ilość, moim zdaniem 

powinniśmy takie kroki podjąć. 

Kolejna rzecz Panie prezydencie, to też dotyczy nazwy ulicy, chciałem odnieść się do 

zarządzenia zastępczego Wojewody Wielkopolskiego, które zostało przesłane na ręce Pana 

prezydenta i dotarło do radnych kilka dni temu, gdzie Wojewoda Wielkopolski zmienia nam 

w sposób do którego jest upoważniony, zmienia nam nazwę ulicy Benesza na ulicę 

Stanisława Barańczaka. Jest to działanie, które jest przewidziane oczywiście jak najbardziej 

prawem, ale chciałbym dociec, jak to się stało, że mimo, że radni otrzymali, bo takie pytania 

padały na sesji, czy jesteśmy przygotowani w związku z wejściem w życie ustawy dotyczącej 

nazewnictwa ulic, związanych z dekomunizacją, zapewnienia takie były ze strony Pana 

prezydenta, że rzeczywiście nie mamy tutaj kontrowersyjnych nazw, a okazuje się jednak, 

że takowe są. Co prawda na komisji otrzymałem informację z ust Pana prezydenta 

Łukaszewskiego, że takie badanie było robione i zwrócono się do IPN o opinię w sprawie 

ulicy Andrzeja Benesza, jednakże Miasto nie otrzymało takowej odpowiedzi. Natomiast 

zaskoczeni jesteśmy tym, że Pan wojewoda biorąc pod uwagę to, że miał zamiar zmienić 

nazwę ulicy, w sposób administracyjny narzucając mieszkańcom takową nazwę, w żaden 

sposób nie zasygnalizował takiej sytuacji. Nie dał znać Panu prezydentowi, bądź też Panu 

przewodniczącemu, że takie coś będzie miało miejsce. Chciałbym, abyśmy my w mieście 

mieli możliwość do podejmowania decyzji dotyczącej nazewnictwa. Chciałbym ażebyśmy to 

my ustalali nazw ulic, które będą nadawane w Koninie. Dlatego też chciałem zapytać się Pana 

prezydenta, jakie z tej sytuacji jest wyjście, bo wiem, że były pewne podejmowane kroki, 

chciałbym, żeby Pan prezydent poinformował radę o tych krokach. Dziękuję.”  

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Odnośnie do 

wystąpienia Pana radnego Krystiana Majewskiego chciałbym podkreślić, że ten pełen 

obiektywizm w postępowaniu w sprawie naszej przeprawy przez Wartę zapewnia nam 

niezależna od nikogo ekspertyza, którą opracował Pan profesor Arkadiusz Madaj 

i jednocześnie, o czym mówiłem i chciałbym raz jeszcze to podkreślić, że wszystkie 

czynności podejmowane przez wykonawców dla usunięcia tej awarii, jest postawiony przez 

nas wymóg, mają być zatwierdzone przez profesora, a więc to oznacza, że wykonawca nie ma 

dowolności, by zaprojektował, by wykonał bez tego nadzoru, który z naszej strony jest 

sprawowany.  
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Natomiast w tej sprawie ważne jest i to, że jak do tej pory wykonawca zajmuje 

jednoznaczne stanowisko całkowitego pokrycia kosztów związanych z awarią estakady. 

W momencie, gdyby nastąpiły jakieś w tej sprawie zawirowania, bądź zmiana stanowiska, 

będzie przestrzeń i ja tę przestrzeń osobiście dostrzegę, by podejmować czynności 

o charakterze formalno-prawnym i ewentualne zgłoszenie właśnie do organów, o których 

mówił Pan radny w swoim wystąpieniu. W tej chwili oceniam, że jest to sprawa wewnętrzna 

tej firmy, bowiem ona musi ustalić, kto imiennie zawinił i kto poniesie w przeświadczeniu tej 

firmy konsekwencje tego stanu rzeczy, ale dostrzegam też ten wątek i pozostawiam to na 

dalszy bieg tych spraw, że przecież my jako Miasto też ponosimy koszty i o zwrot tych 

kosztów będę występował. Jeśli tu nie będzie sporu, to tej przestrzeni do jakiegokolwiek 

zgłoszenia przynajmniej dziś nie widzę. 

Jeśli chodzi o nazwy ulic i to, co mówił Pan radny Zawilski i Pan przewodniczący 

Piotr Korytkowski, to chciałbym poinformować Wysoką Radę, że w sprawie dotyczącej ulicy 

Jana Pawła II, czy Maksymiliana Kolbe wystąpię do władz kościelnych z opinią w tej 

sprawie, bowiem najlepiej byłoby, gdyby w tej sprawie wypowiedziały się nasze parafie i jak 

to widzą, czy też ktoś inny, bo ja nie czuję się ekspertem, żebym miał dzisiaj twierdzić, że to 

powinno być zaktualizowane do nazwy, która wynikałaby z tej sytuacji konkretnej 

w odniesieniu do jednej jak i drugiej ulicy.  

Jednocześnie proponuję Wysoka Rado, by na komisjach podjąć na ten temat dyskusję 

i tu powiem krótko, Wysoka Rada może zadecydować o takim czy innym podejściu do tej 

sprawy. To Wysoka Rada podejmie uchwałę i ja nie chciałbym wchodzić w ten obszar, który 

jest właściwością Wysokiej Rady, a warto jak sądzę z każdej opinii, jeśli taka jest wola, żeby 

ją zaprezentować, z każdej opinii skorzystać.  

I od razu, jeśli mówimy o ulicach, chciałbym poinformować, że to, co Pan 

przewodniczący Korytkowski w swojej wypowiedzi podkreślił, to były czynności 

podejmowane przez właściwy wydział, mianowicie geodetę miejskiego, który ma obowiązek 

zajmować się sprawami nazewnictwa ulic. W momencie, kiedy się pojawiły wątpliwości, 

wykonaliśmy czynność - zwróciliśmy się do IPN-u i to było w moim przekonaniu 

najwłaściwsze działanie, żeby IPN wydał opinię, bowiem sami mieliśmy wątpliwości, czy ta 

ulica, nazwa tej ulicy podlega ewentualnie działaniom tej ustawy, czy też nie. Odpowiedzi nie 

otrzymaliśmy, natomiast została wykonana czynność przez Pana Wojewodę i Pan Wojewoda 

zgodnie z ustawą ma prawo do podjęcia takiej czynności. Podjął w takim trybie i mamy dziś 

do czynienia z taką materią.  

Chciałbym Wysoka Rado poinformować, że w dniu 27 lutego wpłynęło do mnie takie 

stanowisko, które zostało zawarte w piśmie kierowanym do Pana Wojewody, Pana Zbigniewa 

Hoffmanna następującej treści: „W imieniu konińskich kombatantów i Miejskiej Rady 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, członków Towarzystwa Przyjaciół Konina, 

członków Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Koninie, zwracam się z uprzejmą prośbą do 

Pana Wojewody o zmianę zarządzenia zastępczego Wojewody Wielkopolskiego w sprawie 

nadania ulicy Andrzeja Benesza w Koninie imienia Stanisława Barańczaka. Wymienione 

organizacje zwróciły się do powołanego w Koninie Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 

Odzyskania 100. lecia Niepodległości o nadanie nazwy jednej z ulic Konina imieniem 

płk. Witolda Sztarka, koninianina, kawalera Orderu Virtuti Militari.  

Zmiana nazwy ulicy Andrzeja Benesza na płk. Witolda Sztarka jest doskonałą okazją 

do tego, by upamiętnić naszego rodaka, który w rodzinnym Koninie jest postacią dotychczas 

nieuhonorowaną, chociaż był koninianinem, który w wojnie obronnej 1939 roku dowodził 

największym oddziałem wojskowym tj. 18 pułk artylerii lekkiej. Osoba płk. Witolda Sztarka 

zasługuje na upamiętnienie w rodzinnym Koninie i przypomnienie jego dokonań w zbiorowej 

pamięci mieszkańców miasta i wielkopolski.”  

Jeśli taka będzie wola Wysokiej Rady, to z takim pismem udam się do Pana wojewody 

prosząc o to, żeby taka nastąpiła zmiana, jeśli chodzi o to zarządzenie, które zostało wydane. 

Notkę biograficzną Pana pułkownika Witolda Sztarka przekażemy, jest obszernie 
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udokumentowana cała biografia Pana pułkownika. Chciałbym Wysoka Rado jeden fragment 

tutaj przytoczyć, a mianowicie: „Witold Sztark podjął pracę w charakterze nauczyciela 

w roku szkolnym 1946-47 w gimnazjum w Kazimierzu Biskupim, a od dnia 1 września 

1947 roku jako nauczyciel matematyki w konińskim gimnazjum i liceum koedukacyjnym, 

późniejszym LO obecnie I LO im. Tadeusza Kościuszki. W szkole tej pracował do dnia 

31 sierpnia 1961 roku ucząc kolejne pokolenia młodzieży, w pamięci której pozostał jako 

postać wyjątkowa charyzmatyczna i ciesząca się powszechnym autorytetem.” 

Wysoka Rado miałem ten honor i zaszczyt, że Pan profesor Witold Sztark uczył mnie 

w pierwszej klasie w LO matematyki i powiem, że uchodziłem za jego pupila, ale nie ze 

względu na talent do matematyki, tylko ze względu na to, że jako młody człowiek nie 

garbiłem się spacerując po korytarzach i nie musiałem chodzić z założonymi za łokcie 

wskaźnikami do map, co niestety spotykało innych moich kolegów, którzy notorycznie garbili 

się. Był wspaniałym człowiekiem, bardzo wiele mógłbym powiedzieć o profesorze, ale być 

może będzie taka sposobność w innych okolicznościach, jeśli Wysoka Rado, Państwo 

podzielicie ten pogląd, żeby taką czynność podjąć, niezwłocznie to uczynię.  

Jeszcze Czerniowce, oczywiście jest mi znane to wystąpienie Pana Mariusza 

Olszewskiego, szczerze powiem nie wiem, kto to jest, kogo reprezentuje Pan Mariusz 

Olszewski, ale uważam, że sprawa, która jest w tym piśmie zawarta, jest sprawą niebagatelną. 

Powiem Wysoka Rado, że w naszych wzajemnych kontaktach miasto Czerniowce jest 

miastem partnerskim bodajże od 25 lat naszego miasta, ale pewne ostudzenie tych wcześniej 

takich bardzo intensywnych kontaktów, wiele wykonaliśmy jako Miasto gestów na rzecz 

Czerniowiec w czasie działań, które były w czasie działań wojennych. Przebywały też u nas 

dzieci z tego miasta na wypoczynku wakacyjnym w tamtym czasie, ale to ostudzenie 

nastąpiło w momencie, kiedy przebywaliśmy w Czerniowach i ze zdumieniem 

stwierdziliśmy, że tamtejsza rada jednogłośnie podjęła decyzję o nadaniu właśnie nazwy 

jednej z ulic imienia Bandery. To powodowało w nas dość taki silny wewnętrzny sprzeciw, 

ale nic innego w tych sprawach nie wydarzyło się, aż do teraz, kiedy jak można przypuszczać, 

bowiem doszukaliśmy w internecie tego tekstu podjętej uchwały i jeśli to wszystko okaże się 

prawdą, będzie faktem, to wówczas Wysoka Rado proponuję, żebyśmy wspólnie usiedli 

i podjęli decyzję co robimy. Ja mogę Wysoką Radę zapewnić, że do czasu podjęcia tych 

decyzji żadna nasza delegacja czy młodzież nie będzie skierowana do miasta Czerniowce, 

bowiem wyrażę tutaj swój osobisty pogląd, nie wyobrażam sobie, bym miał przebywać 

w mieście Czerniowce na uroczystościach, które będą między innymi odbywały się pod 

flagami bandery, a więc OUN i UPA. Tego po prostu sobie nie wyobrażam.  

Moja propozycja Wysoka Rado jest taka, żeby naszego do tej pory partnera zapytać, 

jak to wygląda, jakie są fakty i wtedy w oparciu o to podjąć stosowną decyzję.  

Jeżeli chodzi o sprawę dotyczącą zmiany granic, to wykazał Pan radny Sidor czujność, 

ale Panie radny prezydent wcześniej wiedział o tej uchwale podjętej przez Radę Gminy Stare 

Miasto i pełen tekst tej uchwały został przeze mnie przekazany do urzędu Pana Wojewody, 

Pana Zbigniewa Hoffmanna. Szef zespołu doradców Pan Piotr Trybek osobiście zajmuje się 

tą sprawą. Oczywiście Wysoka Rado powiedzmy tak, że gmina Stare Miasto ma prawo 

skorzystać z tego, co jej przysługuje, natomiast my będziemy mieć obowiązek, żeby bronić 

swoich racji, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Poczekajmy do ewentualnego 

postępowania w tej sprawie. Mnie tylko i muszę to powiedzieć, dziwi upór, z jakim władze tej 

gminy próbują przywrócić stan, który jest stanem absolutnie nieuzasadnionym, bowiem przez 

całe dziesięciolecia miasto Konin płaciło podatki od nieruchomości, od budynku naszej 

oczyszczalni tylko dlatego, że zlokalizowany był ten budynek na nieruchomości będącej 

własnością gminy. W tym minionym okresie przez tych wiele lat nie spotkałem żadnego 

śladu, by gmina Stare Miasto „złamany grosz” wyasygnowała z własnego budżetu na 

poprawę stanu tego budynku. To przecież z naszego budżetu, z budżetu miasta 74 mln zł 

zostały przekazane na modernizację oczyszczalni, w wyniku tego wzrosła wartość budynku 

i podatek wzrósł z 300 tys. zł do 620 tys. zł. Stanowisko Rady Ministrów jest jednoznaczne 
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i w związku z tym, że ta zmiana rodziła konsekwencje budżetowe, jak Wysoka Rada zapewne 

wie, decyzja Rady Ministrów będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 roku. Było to 

bardzo rozsądne stanowisko, gmina Stare Miasto ma możliwość przygotowania się do 

sytuacji, w której budżet będzie o taką kwotę pomniejszony.  

Ubolewam nad tym postępowaniem, bowiem biorąc pod uwagę obszerność 

przygotowanej analizy, obawiam się, że to są dosyć poważne koszty i jeśli gminę stać na jej 

poniesienie, to powinna też już sobie darować, by tego typu czynności podejmować, ale 

poczekajmy na ewentualne orzeczenie, jakie w tej sprawie zostanie wydane.  

Odnośnie mrozów i tych wydarzeń, z którymi mieliśmy do czynienia, poproszę Pana 

przewodniczącego, by udzielił głosu mojemu zastępcy Sławomirowi Lorkowi, bowiem 

bezpośrednio nadzorował i nadzoruje te czynności.”                    

 

 

Głos zabrał z-ca prezydenta miasta Konina Sławomir LOREK, cytuję: „Do akcji zimy 

przygotowujemy się tak, jak co roku, koordynatorem tych przygotowań jest Pani Dyrektor 

Anna Kwaśniewska i MOPR. W październiku odbywają się pierwsze spotkania z wszystkimi 

służbami i również drugie spotkania się odbywają, organizowane przez kierownika Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.  

Jak Państwo wiecie te zapowiedzi tych mrozów, których dzisiaj doświadczamy, one 

już były w prognozach w ubiegłym tygodniu. Ja sam osobiście byłem w sobotę w naszej 

noclegowni, żeby zobaczyć jaki jest stan faktyczny osób tam przebywających i ile mamy 

wolnych miejsc. Akurat Pani Kobielska, Pani kierownik pełniła dyżur, miałem okazję od Pani 

kierownik uzyskać te niezbędne informacje. Czyli każda osoba, która się pojawi, bez względu 

na to, czy to jest mieszkaniec miasta, pochodzący z miasta czy gminy, znajdzie miejsce. Pani 

Kobielska zaadaptowała na potrzeby ogrzewalnię i w sobotę te temperatury nie były już tak 

drastyczne, ale podjęła decyzję, że osoby, które przebywały w noclegowni nie były kierowane 

w ciągu dnia na zewnątrz, bo jak Państwo wiecie tam jest pewien regulamin.  

Również stwierdziliśmy wtedy w sobotę o trzech osobach, które są z sąsiednich gmin 

i takie stosowne pisma w poniedziałek były przygotowane przez Panią dyrektor, żeby służby 

powiadomić. Niestety jak Państwo wiecie, mieliśmy przypadek, gdzie na ogródkach 

działkowych na ulicy Kleczewskiej odnotowano zgon 32 letniej kobiety. Te ogródki były 

sprawdzane przez policjantów, ale również przez naszych pracowników socjalnych. Często 

jest tak, że w tych miejscach, a takie właśnie miejsca mamy, to jest ulica Kleczewska, 

Harcerska, pustostany na ulicy Stodolnianej, Sportowej, Poznańskiej, również wiaty 

śmietnikowe przy ulicy Powstańców Styczniowych, Kolejowej, Chopina, spotykamy tam 

osoby. Często te osoby są informowane przez nas, ale one odmawiają, tak że zarówno 

pracownicy socjalni docierają tam, częstują gorącą herbatą, informują o miejscach, które są 

w noclegowni, czy ogrzewalni, ale jak Państwo wiecie, ta osoba dokonuje też pewnego 

wyboru i często spotykamy się z odmową.  

W okresie 19 a 25 lutego w tych miejscach niezamieszkałych przebywało około 

25 bezdomnych. Te osoby nie chciały się udać do noclegowni czy ogrzewalni, natomiast tyle 

ile mogliśmy tutaj podejmować działania, to te działania były podejmowane. I tak proszę 

Państwa wygląda ten tydzień. Codziennie dostaję raport z MOPR, jaki jest stan faktyczny 

w noclegowni, w ogrzewalni, w schronisku i również o tych działaniach, które są 

podejmowane. Pracownicy socjalni wracają tam, powtarzają, zachęcają i ta dobra współpraca 

i z Komendą Miejską Policji i ze Strażą Miejską, wspólne działania są przez nas 

podejmowane.  

Jest to przykre, że mamy w Koninie osobę, która zmarła, ale staraliśmy się do tej 

osoby też dotrzeć wcześniej. Te osoby tak jak powiedziałem często odmawiają skorzystania 

z tych miejsc. Natomiast te osoby, które uda nam się namówić, to one z tych miejsc 

korzystają, nawet, żeby tam być przez dzień, dwa, mogą skorzystać. Ja też Państwa zachęcam, 

komisją w prawdzie już Państwo byliście. Decyzja, która została podjęta o przeniesieniu 
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noclegowni do budynku po dawnej izbie wytrzeźwień, to była dobra decyzja i to, że jest 

podpisana 3 letnia umowa z organizacją, bo PCK jest pierwszą taką organizacją, to również 

świadczy o tym, że te działania tam podejmowane są działaniami długoterminowymi 

i długofalowymi.” 

 

 

Ponownie głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Chciałbym umiejscowić 

w czasie zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie tego, co Pan 

prezydent tutaj powiedział i bardzo się cieszę, że są podejmowane te kroki zmierzające do 

tego, żeby rzeczywiście nazwę nadać taką, jaką my chcemy.  

Proszę zwrócić uwagę, że mówimy tutaj o pewnych terminach zapadalności prawnej, 

gdzie zarządzenie zastępcze wchodzi w życie już po 14 dniach od publikacji w dzienniku 

urzędowym i będziemy mieli w Koninie ulicę Stanisława Barańczaka. Od publikacji 

w dzienniku urzędowym, zgadza się. Natomiast chciałbym tutaj zaapelować do Pana 

przewodniczącego Zawilskiego, do Pana przewodniczącego, w związku z tym, że to 

kompetencja rady nie prezydenta, aby podjąć takie decyzje, które i działanie szybkie, żeby nie 

było sytuacji takiej, że rzeczywiście nie zdążymy, że tak powiem uchwalić nazwy taką jaką 

chcemy. Rozumiem, że Pan wojewoda wycofa się z tego zarządzenia? Czyli będzie jakiś 

kolejny dokument, który spowoduje, że będziemy mieli czystą kartę w nadaniu nazwy ulicy, 

bo to nie wybrzmiało Panie prezydencie. Takie zapewnienie jest tak?”  

 

 

Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Rozumiem tę 

czynność w ten sposób, że jeśli będzie wola, by nadać imię Pana Witolda Sztarka, to wówczas 

to wystąpienie, które przytoczyłem w pełnym brzmieniu będzie podstawą dla Pana 

wojewody, by to zarządzenie zmienić i przyjąć nazwę, którą proponujemy, żeby zdążyć przed 

uprawomocnieniem się tego zarządzenia. ”                   

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Jest takie ryzyko, że wchodziłaby sesja nadzwyczajna 

wtedy.” 

 

 

Ponownie głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Dlatego też ja chciałem, 

żebyśmy mieli tą świadomość, że działamy w pewnych ramach czasowych. I może być taka 

sytuacja, że za miesiąc będzie już za późno. Oczywiście możemy tą nazwę zmienić, ale 

szczerze mówiąc ja przeciwko Barańczakowi nic absolutnie nie mam i byłoby bardzo głupio, 

gdybyśmy zdejmowali nazwę Barańczaka i zastępowali absolutnie zasłużonym Sztarkiem. 

To będzie bardzo dziwna sytuacja.”  

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „W przerwie trzeba będzie się naradzić, co zrobić w tej 

sytuacji, bo jednak czynnik czasu ma znaczenie w tym momencie, bo osoba Barańczaka jest 

osobą godną, chcielibyśmy uniknąć sytuacji takiej, żeby tutaj się boksować. Dajmy sprawie 

trochę czasu.”   

 

 

Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Zwracam się do 

Pana Piotra Korytkowskiego. Dziś mówię to bardziej intuicyjnie i proszę mnie nie trzymać za 

uszy, ale decyzja, o której mówię, będzie decyzją wojewody, nie będzie potrzebna decyzja 

rady miasta, bo ona będzie podejmowana w trybie tego zarządzenia zastępczego.”   
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Przewodniczący rady, cytuję: „Czy Pan prezydent uchyla tutaj rąbka tajemnicy, 

że będą konsultacje, które spowodują, że powiedzmy ta decyzja będzie nieco inna, wtedy nie 

będziemy musieli podejmować uchwały.”  

 

  

Ponownie głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Czuję niesmak Panie 

prezydencie, bo jednak ta intencja związana z tym, że to my chcielibyśmy nadawać nazwy 

ulic w Koninie nie będzie wykonana tak szczerze mówiąc. To niech już zostanie ten 

Barańczak, jak ma tak być, że jednak wojewoda nam narzuci nazwę płk. Witolda Sztarka. 

To my powinniśmy nadawać nazwy ulic w Koninie, a nie administracyjnie urzędnik w osobie 

wojewody. Takie jest moje zdanie Szanowni Państwo i to jest kompetencja rady. Zróbmy 

wszystko, żeby to nasza wola była, a nie wola urzędnika, który nam administracyjnie narzuca 

nazwę.  

Kolejna rzecz jest taka Panie prezydencie, że chciałbym, żeby Pan wycofał się z tych 

słów związanych z opiniowaniem nazwy ulicy przez parafie konińskie. Oczywistą rzeczą jest, 

że Maksymilian Kolbe nie jest błogosławionym tylko jest świętym. Instytucje w większości, 

oprócz jednej, bo BGŻ ma taką jak trzeba, sprawdzałem to, stosuje nazwę błogosławionego, 

natomiast wszystkie, powtarzam ZUS, parafia oraz Kuratorium Oświaty, nie znam innych 

instytucji, które mają adresy na tej krótkiej ulicy, stosują taką nazwę i to od lat 

w dokumentach powszechnie ją stosują. Dlatego też prosiłbym przewodniczącego rady i Pana 

przewodniczącego Zawilskiego, żebyśmy się nad tym pochylili, bo jest to kompetencja rady 

i weźmy to w swoje ręce, skoro nie mamy tutaj pomocy ze strony urzędników.” 

 

 

Ad vocem głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Bardzo rozbudowaliśmy 

ten punkt sprawozdania, dlatego ja tylko krótkie ad vocem na odpowiedź Pana prezydenta na 

moje pytanie. Nie zgodzę się z jedną tezą, że jest to wewnętrzna sprawa tej firmy, bo moim 

zdaniem nie jest to wewnętrzna sprawa tej firmy. Pan prezydent taką tezę postawił, że na tym 

etapie to, co wykonała firma, to jest wewnętrzna sprawa. Ja uważam, że to, co było 

wielokrotnie mówione publicznie, że jest to awaria. To nie jest awaria, to jest źle wykonana 

robota i uważam, że pewnym obowiązkiem też osób publicznych, którymi są radni, jest 

zainterweniować w tej sprawie w tej instytucji, o której już mówiłem wcześniej.” 

 

 

Głos zabrała radna Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Ale to przez 6 lat nie 

będziemy jeździć tą przeprawą.” 

 

 

Odpowiadając radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Dziękuję Pani radna za Pani 

opinię.  

Jeżeli chodzi o zmianę ulic, to taka krótka sugestia. Jeżeli chcielibyśmy jeszcze jedną 

ulicę zdekomunizować, tak zdekomunizować Konin doszczętnie, to jeszcze możemy 

zdekomunizować ulicę Wyzwolenia, bo często zadaję sobie pytania, od czego ona jest 

wyzwolona i przez kogo. Jest takie słynne powiedzenie o wyzwoleniu Konina przez Armię 

Czerwoną. Możemy dekomunizować doszczętnie i bardzo skrupulatnie i wtedy zmienimy 

ulicę Wyzwolenia.”  

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Nie idźmy tą drogą, bo myślę, że Pan radny nie 

pamięta tych czasów, myślę, że trudno jest o czymś mówić, czego sami nie doświadczyliśmy, 

bo wtedy jesteśmy chyba troszeczkę nieobiektywni. Ja też nie pamiętam. 1 Maja też jest taki, 

jaki jest, a na szczęście może być skojarzony z wejściem do Unii Europejskiej.”  
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Ponownie głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Wycofuję 

się z tego pomysłu konsultacji oczywiście, ale proszę mnie nie pomijać w tym postępowaniu, 

bo się będę źle czuł.” 

 

 

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. „Małe kroki - duże sukcesy” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (druk nr 703). 
 

 

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

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Małe kroki - duże sukcesy” w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - druk nr 703. 

Proszę o przedstawienie opinii do projektu uchwały przewodniczącą Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu.” 

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA powiedziała, cytuję: „Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 26 lutego 

rozpatrzyła projekt uchwały zatwierdzający przedsięwzięcie pod nazwą „Małe kroki - duże 

sukcesy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020. Przybliżyła nam ten projekt Pani kierownik Urszula Miłosz-Michalkiewicz. Radni nie 

mieli pytań. 6 głosami „za” przyjęto projekt uchwały.” 

 

 

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

„Cieszymy się, że jest nowa perspektywa, nasze placówki korzystają z tego i chwała im za to, 

poszerzając w ten sposób swoją ofertę edukacyjną.”  

 

 

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

 

 

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

uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Małe kroki - duże sukcesy” 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

Uchwała Nr 672 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Konin (druk nr 700). 
 

 

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

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Konin - druk nr 700. 

Proszę o przedstawienie opinii do projektu uchwały przewodniczącą Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu.” 

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA powiedziała, cytuję: „Również na tym samym posiedzeniu Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu rozpatrzono projekt uchwały dotyczący określenia czasu bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat 

w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin. Temat 

przybliżyła Pani kierownik Urszula Miłosz-Michalkiewicz. Podjęcie takiej uchwały 

i ustalenie tych zasad to obowiązek Rady. Nie ma żadnych zmian dotyczących wysokości 

opłat, utrzymano dotychczasowe stawki. Uchwała w podobnej treści sprawdziła się 

w poprzednich latach, w związku z tym, że były pytania dotyczące środków przeznaczanych 

z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli przypominamy, że przedszkole, to jest zadanie 

własne samorządu i odpowiedź padła, że sumarycznie do przedszkoli jako zadania własnego 

gminy dopłacamy, czy przeznaczamy na ten cel ok 28 mln zł rocznie, odliczając wszystkie 

dotacje, które przychodzą na opiekę przedszkolną. Komisja po wysłuchaniu odpowiedzi 

i wyjaśnień 8 głosami „za” przegłosowała przyjęcie tego projektu pozytywnie.”  

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

 

 

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

 

 

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

uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Konin.  

  

Uchwała Nr 673 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 rok. 
 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Następny punkt porządku obrad, to sprawozdanie 

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 

2017 rok.  Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

która stanowi w art. 30a.   

4. W terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który 

podlegał analizie, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego 

sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości 

kwoty różnicy, o której mowa w ust. 2, o ile wystąpiła. 

5. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkłada 

sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od jego sporządzenia, 

regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki 

samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz 

związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

 Proszę o przedstawienie opinii do projektu uchwały przewodniczącą Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu.” 

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA powiedziała, cytuję: „Na posiedzeniu komisji w dniu 26 lutego zapoznaliśmy 

się bliżej ze sprawozdaniem. Co roku taki dokument jest przedkładany radzie, a konieczność 

jego przygotowania wynika z Karty Nauczyciela i zobowiązania, aby nauczyciele 

otrzymywali średnią zagwarantowaną na dany rok. Ona musi być wypłacona do 31 stycznia. 

Okazuje się, że jeśli chodzi o nasz samorząd, to dopłacamy jedynie do nauczycieli stażystów. 

Pozostali nauczyciele otrzymują uposażenia mieszczące się w tych wymaganych przepisach 

i gwarancjach. W tym roku do nauczycieli stażystów dopłacono kwotę ponad 26 tys. zł. 

Porównując to z innymi samorządami, a przede wszystkim z naszymi wynikami z lat 

poprzednich można powiedzieć, że przy tak trudnym rynku kadrowym i tak wielu zmianach 

kadrowych w oświacie jest to bardzo dobra informacja. Komisja przyjęła bez uwag 

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.”  

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.  

 

 

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

Miasta Konina zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 rok. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

pn. „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność 

gospodarczą na terenie K OSI” Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 (druk nr 701). 
 

 

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

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących 

rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 

druk nr 701. 

Proszę przewodniczącego Komisji Finansów o przedstawienie opinii do projektu 

uchwały wypracowanej na wspólnym posiedzeniu z Komisją Infrastruktury.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały na posiedzeniu wspólnym komisji omówił kierownik Wydziału Rozwoju 

Gospodarczego Roman Jankowski. Po dyskusji projekt został pozytywnie zaopiniowany 

przez dwie komisje 16 głosami „za”.” 

 

 

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

„Myślę, że ważny projekt. Staramy się podnieść poziom przedsiębiorczości w naszym 

mieście. Nie jest łatwo, ale mając takie instrumenty wsparcia mamy nadzieję, że chętnych 

będzie więcej.”  

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Panie prezydencie chciałbym na Pana 

ręce złożyć podziękowanie i gratulacje za to, że kolejny projekt z K OSI udaje się realizować 

i przy tej okazji chciałbym też, żebyśmy z takim przekonaniem, to już zwracam się do 

Państwa radnych i gości, żebyśmy też pamiętali o tym, bo tutaj często wywołujemy temat 

sporu z gminą Stare Miasto. Chciałbym, żebyśmy mieli też przekonanie, że gdzie są sprawy, 

które mogą samorządy podzielić, to one są i powinniśmy bronić swoich interesów tam, gdzie 

bronimy. Natomiast wiele przykładów i to jest kolejny przykład, bo przecież są też 

realizowane projekty edukacyjne dla miasta Konina i gmin i dzisiejszy projekt, do którego 

uchwałę za chwilę podejmiemy, też będzie realizowany wspólnie z gminami. Chciałbym 

powiedzieć, że to dobry sygnał jest i żebyśmy o tych dobrych sygnałach i dobrych 

partnerstwach też pamiętali, bo dużo czasu zajmowało przygotowanie tego wszystkiego, 

również tego projektu, więc pamiętajmy o tych dobrych przykładach. I te poszczególne 

samorządy dużo zyskują łącząc się, a w tym przypadku WRPO mamy to okienko w postaci 

K OSI, gdzie nie mamy konkurencji, można powiedzieć w cudzysłowie, bo to też głębiej bym 

musiał wyjaśnić, ale nie teraz ku temu okazja jest, tak że gratulując jeszcze raz chcę 

podkreślić, że to te gminy i gmina Stare Miasto w tym projekcie jest i ta współpraca przynosi 

bardzo dobre efekty.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Rzeczywiście to ważne podkreślenie, że w ramach 

K OSI mamy przykłady tylko dobrej współpracy i oby takich było jak najwięcej między 

miastem a gminami.”  
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Do projektu uchwały radni nie mieli innych uwag i pytań. Przystąpiono do 

głosowania. 

 

 

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

uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Zakładam firmę - wsparcie osób 

chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” Nr RPWP.06.03.01-30-

0117/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020.   

 

Uchwała Nr 674 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

w Mieście Koninie w 2018 roku (druk nr 707). 
 

 

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

w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

w Mieście Koninie w 2018 roku - druk nr 707. Jak Państwo wiecie pojawiają się zawsze 

wtedy, kiedy mamy już pewną ilość wniosków, na podstawie których wiemy, jak należy te 

środki podzielić, a Pani dyrektor dba o to, żeby w całości można je było na te cele, do których 

są przeznaczone, wydzielić. 

Proszę o przedstawienie opinii do projektu uchwały przewodniczącego Komisji 

Rodziny i Spraw Społecznych.” 

 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS 

powiedział, cytuję: „W dniu 26 lutego na posiedzeniu komisji został rozpatrzony projekt 

uchwały zawarty w druku nr 707 w sprawie określenia zadań i podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie w 2018 roku. Pierwsza sprawa jest 

taka, że MOPR, który jest odpowiedzialny za przygotowanie tego projektu, oczywiście dzieli 

te środki nie na podstawie „widzi mi się”, tylko na podstawie analizy ubiegłorocznego 

wykonania, bo jak Państwo radni sobie doskonale przypominacie, w ciągu roku mamy pięć, 

czy sześć poprawek, biorąc pod uwagę, jakie są potrzeby i to jest słuszna ścieżka działania 

jaką MOPR sobie przyjął i realizuje. Również ważnym jest to, że te środki na ten rok zostały 

w sposób wyższy nam przeznaczone niż w ubiegłym roku, czyli jest to też dobry sygnał. 

Na wymienionej komisji z projektem zapoznała nas Pani dyrektor MOPR Anna 

Kwaśniewska. Powiedziała o wszystkich sprawach związanych z tym projektem. 

Po przeprowadzonej dyskusji został projekt poddany głosowaniu i 9 głosami „za” został 

przyjęty pozytywnie.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  
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 Głos zabrała radna Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „To kolejny bardzo 

dobry projekt, wprawdzie realizowany co roku, ale szczególnie ważny. PFRON dość 

szczegółowo analizuje wydatkowanie swoich środków i bardzo się cieszymy, że dostajemy 

tych pieniędzy więcej. Dziękujemy Pani dyrektor za tę aktywność i wprawdzie mówiła Pani 

ostatnio na komisji, że włączenie tego projektu było tak ważne, aby na tej sesji się znalazł. 

Myślę, że daliśmy wielokrotnie dowód tego, że jeżeli chodzi o pieniądze pomocy społecznej, 

jesteśmy w pełnej gotowości, aby w każdej chwili te środki odpowiednio przesuwać. 

Ponieważ temat był już poruszany, ale chciałabym w tym miejscu jeszcze raz serdecznie 

podziękować i zwrócić wszystkich uwagę na ogromne zaangażowanie MOPR we wszystkich 

działaniach. Ja jestem dość często w ośrodku dla bezdomnych i muszę powiedzieć, 

że rzeczywiście ta opieka, którą Państwo zapewniacie jest na wysokim poziomie, ale przede 

wszystkim, co jest bardzo ważne, jest zgodna z prawem, realizowana w ramach prawa 

i niepozbawiona ogromnego serca. W tym miejscu chciałam Pani jeszcze raz serdecznie 

podziękować i na Pani ręce złożyć podziękowania dla wszystkich pracowników za 

zaangażowanie.” 

 

 

 Przewodniczący rady, cytuję: „Zawsze co roku jest tak, że jak tylko Pani dyrektor jest 

gotowa z informacją wprowadzamy nawet w ostatniej chwili, bo tych wniosków jest dużo, 

beneficjenci czekają na pierwszą edycję i właśnie tak zawsze co roku procedujemy. 

W imieniu rady dziękuję za zaangażowanie.” 

 

 

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

 

 

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

uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej w Mieście Koninie w 2018 roku. 

 

Uchwała Nr 675 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 

Konina (druk nr 702). 
 

 

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

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina - druk nr 702. 

Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji Praworządności.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: 

„Komisja Praworządności projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina 

zaopiniowała pozytywnie 4 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” od głosowania. 

Była tu dość duża dyskusja. Projekt tego programu troszeczkę uległ zmianie w stosunku do 
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lat poprzednich, ale wszystkie te zmiany zostały omówione i wyjaśnione na posiedzeniu 

komisji. Część dyskusji była w tym temacie również na komisji miesiąc temu, przed 

styczniową sesją, więc mi się wydaje, że zostało to dość dokładnie przeanalizowane i myślę, 

mając na uwadze tylko, że nieduże są środki na zabezpieczenie tego programu, ale zgodnie 

z obietnicami zostaną one uzupełnione, chociażby po rozliczeniu roku budżetowego 2017.”  

 

 

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

„Pan Janusz Zawilski wspomniał, że była szeroka dyskusja na komisji. Sprawa ważna, żeby 

przeciwdziałać bezdomności. Są programy, które można wspierać finansowo, ażeby ten 

problem rozwiązać, a zwłaszcza warto wspomnieć o tych, którzy społecznie angażują się 

w tym obszarze i w tym momencie im podziękować.”  

 

 

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

 

 

W jednomyślnym głosowaniu: 18 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina. 

 

Uchwała Nr 676 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

10.  Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok (druk nr 705),  

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 

2018 – 2021 (druk nr 706). 
 

 

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

uchwał w sprawie: zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok - druk nr 705 oraz zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018 – 2021 - druk nr 706. 

Opinię do obu projektów uchwał przedstawi przewodniczący Tadeusz Wojdyński, 

a autopoprawkę do zmian w budżecie przedstawi skarbnik Pani Irena Baranowska.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: 

„Projekty uchwał, które Pan przewodniczący wymienił omawiane były na wspólnym 

posiedzeniu komisji. Projekt pierwszej uchwały druk nr 705 omówiła Pani skarbnik Irena 

Baranowska, natomiast druk nr 706 został omówiony przez kierownika Wydziału Budżetu 

Olgę Skrzypską. Po dyskusji, a była dość długa dyskusja i wielu radnych zabierało głos, nie 

będę przytaczał, bo wszyscy radni uczestniczyli w tym posiedzeniu i doskonale wiedzą, czego 

dyskusja dotyczyła. W efekcie końcowym projekt był opiniowany przez Komisję Finansów 

i druk nr 705 został zaopiniowany 7 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, 

natomiast druk nr 706 został również pozytywnie zaopiniowany 6 głosami „za” przy 

3 głosach „wstrzymujących się”.” 
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Głos zabrała skarbnik miasta Irena BARANOWSKA, cytuję: „Autopoprawka 

Prezydenta Miasta Konina do druku nr 705 - zmiany w budżecie miasta Konina na 2018 rok.  

Budżet gminy: 

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000 zł w dz.758 – Różne rozliczenia – rezerwa 

celowa oświatowa. 

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę  150.000 zł w dz.801 – Oświata i wychowanie 

z przeznaczeniem na adaptacje pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 4. 

Budżet powiatu: 

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 290.000 zł, w tym: 

- dz.630 – Turystyka o 200.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż pawilonów 

kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie” 

- dz.758 – Różne rozliczenia o 90.000 zł – rezerwa celowa oświatowa. 

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł w dz.630 – Turystyka o 200.000 zł na 

zadaniu inwestycyjnym pn.: „Adaptacja pomieszczeń Centrum Informacji Miejskiej przy 

ul. Z. Urbanowskiej 12 na potrzeby punktu gastronomicznego oraz urządzenie ogródków 

letnich na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie”.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał.  

 

 

Głos zabrała radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „Ja mam tutaj pytanie odnoście 

zakupu generatora wniosków dla organizacji pozarządowych. Mamy jeszcze chyba zbyt małą 

wiedzę tutaj, ciężko mi się odnieść, ale zastanawiam się nad tym, że skoro generator mógłby 

ułatwić życie organizacjom pozarządowym, to może warto byłoby zastanowić się 

i przedyskutować to jeszcze i czy nie warto zakupić generatora, który już funkcjonuje na 

poziomie konkursów wojewody i marszałka, ponieważ sporo organizacji już aplikuje tam 

o środki.  

Druga kwestia, to pytanie, czy ta kwota, którą przeznaczamy tutaj na zakup generatora 

uwzględnia również szkolenia dla osób aplikujących i rozliczających? Czy to zostało 

uwzględnione w zakupie, czy to jest zakup licencji, czy to jest koszt jednorazowy? Mamy 

tutaj małą wiedzę w tym zakresie. Jeżeli teraz generator ma ułatwić pracę urzędnikom czy 

organizacjom, to czy organizacje i wydziały, które bezpośrednio ogłaszają konkursy ofert 

zostały zapytane o opinię, bo z tego co wiem, to była to tylko prezentacja tego generatora?  

Takie wewnętrzne przemyślenia, że jeżeli aplikacja oferty w generatorze umożliwia 

komisji weryfikację zdalnie, to z automatu uniemożliwia dyskusję komisji nad tą ofertą. 

To nie jest gigantyczna, bo to jest bardzo mała kwota, ale może warto by było w momencie 

teraz, kiedy zastanawiamy się, jak ten budżet ścisnąć, żeby dopiąć, rozważyć już sytuację, 

że jeżeli już zakupujemy generator, może jest możliwość obsługi również przetargów. 

Są również takie generatory na rynku, może warto jeszcze tutaj zastanowić się, stworzyć 

dyskusję w tym temacie wśród osób zainteresowanych, żeby one mogły bliżej ten generator 

poznać.”  

 

 

Głos zabrał kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych Bartosz JĘDRZEJCZAK, 

cytuję: „Spróbuję po kolei odpowiedzieć na pytania Pani radnej. Jeżeli chodzi 

o przygotowania do zwirtualizowania konkursów, to one trwają nie od tego roku, tylko już od 

kilku lat i na wniosek Rady Działalności Pożytku Publicznego w dyskusjach poprzedniej 

kadencji, ale też w tej kadencji rady takie rozmowy były prowadzone. Opinia na piśmie rady 

reprezentującej środowisko pozarządowe była wystawiona w ubiegłym roku i my na 

podstawie tej opinii, o którą wystąpiliśmy, podjęliśmy dalsze kroki, czyli rozmawialiśmy 

z organizacjami pozarządowymi, pytaliśmy też środowisko urzędnicze, każdy z wydziałów 
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w naszym urzędzie, który prowadzi konkursy, został zapytany, czy oczekuje takiego 

udogodnienia i w tamtym roku w formie pisemnej takie potwierdzenie otrzymaliśmy. Tak że 

możemy oczywiście Pani radnej to przedstawić, czy zapraszamy do zapoznania się.  

Jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski. Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby na 

poziomie ogólnopolskim ten system wszędzie był spójny, natomiast sytuacja dzisiaj jest taka, 

że urzędy marszałkowskie i to też w różnych województwach zamawiają np. wykonanie 

takich programów u swoich informatyków i one nie są zgodne z tym, co już funkcjonuje na 

terenie miasta Poznania, albo w urzędzie wojewódzkim.  

Jeszcze inaczej to wygląda w przypadku narzędzi Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

(FIO), czy u operatorów prywatnych. Tak że będzie nam bardzo trudno kupić program, już 

mówię na dzisiaj, który pozwoli nam zmieścić wszystkie rzeczy w jednym programie. 

Natomiast jest tak, że mamy dzisiaj na rynku i taka jest sytuacja, czy takie narzędzia są 

dostępne, mamy dwa główne programy, z których korzystają samorządy i organizacje 

pozarządowe. One powstały w wyniku dofinansowania z Unii Europejskiej, są dwie firmy 

w Polsce, które takie oprogramowanie produkują. Jesteśmy już po zapoznaniu się z ofertą 

jednej firmy, on trwał w ubiegłym roku i w tym. Z ofertą drugiej firmy teraz zapoznajemy się, 

testuję to narzędzie tak jak mówiłem, jest testowane w wydziałach, które prowadzą konkursy. 

Oczywiście i w jednym i w drugim przypadku przewidziano szkolenie i dla pracowników 

urzędu i dla organizacji pozarządowych. Bardzo istotne jest to, jak wygląda później serwis 

i kwota, o którą wnioskowaliśmy w ubiegłym roku kilkunastu tysięcy złotych, była kwotą 

zaproponowaną nam przez pierwszego oferenta, druga oferta jak na razie jest tańsza 

i ciekawsza, jeżeli chodzi o usługi serwisowe i o wiele korzystniejsza, po wspólnej analizie 

z Wydziałem Informatyki, jak sądzimy dla Urzędu Miejskiego, dla naszego budżetu są 

rozwiązania przedstawiane przez tego drugiego oferenta. Ale chcielibyśmy po pierwsze 

zakończyć testowanie tego narzędzia, zobaczyć jak szybko będzie można w nim dodawać 

zmiany i czy jest to narzędzie spełniające nasze oczekiwania.  

Jesteśmy też po konsultacjach z innymi urzędami, między innymi na terenie 

wielkopolski, które korzystają z takiego oprogramowania jednej i drugiej firmy, i wybierzemy 

rozwiązanie najkorzystniejsze dla organizacji pozarządowych, najkorzystniejsze dla urzędu 

także finansowo. I zapewniam Państwa, że nim zostanie zakupiony ten program, jeszcze 

w trakcie konsultacji do programu współpracy, bo musimy mieć taką kolejność, będziemy 

rozmawiali z organizacjami pozarządowymi o tym rozwiązaniu. Wpiszemy to rozwiązanie do 

programu współpracy na rok 2019, a zakup zakładamy, że zostanie zrealizowany i wdrożenie 

pod koniec tego roku, tak, aby się nie spieszyć i żeby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla 

wszystkich stron.”  

 

 

Ad vocem głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Ja chciałem tylko 

dopytać, jaka jest liczba podmiotów, która skorzysta ewentualnie z tego programu i ile było 

wniosków w zeszłym roku, mniej więcej podobnych wniosków, które ten program 

w przyszłości obsłuży, było realizowanych i ile łącznie wniosków, i ile realizacji w ramach 

tych funduszy?” 

 

 

Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych Bartosz JĘDRZEJCZAK, cytuję: 

„Jeżeli chodzi o dane za rok ubiegły, to jeszcze zbierane są z wydziałów, dlatego, 

że sprawozdanie jest składane na początku wiosny, więc tutaj musimy na te dane poczekać, 

ale za rok 2016, żeby mieć jakąś skalę 28 konkursów, kwota ponad 7 mln zł została obsłużona 

w tych konkursach. Złożono 111 ofert w otwartych konkursach, a jeszcze trzeba pamiętać 

o trybie pozakonkursowym, gdzie było też kilkadziesiąt ofert. I tutaj jeszcze musielibyśmy 

dodać oferty sportowe, które są obsługiwane według innych przepisów i też chcemy je ująć 

w tych konkursach.”  
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Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Ja chciałbym wrócić do tematu, który był 

poruszony na Komisjach Finansów i Infrastruktury, ale również do sprawy, która jest 

w autopoprawkach, a mianowicie czasami w mediach publicznych lub w prasie, w telewizji, 

w radiu słyszy się pewne wiadomości i później są jakieś niedoinformowania. I chciałbym 

wyjaśnić jedną rzecz, ewentualnie prosić o wyjaśnienie Pana prezydenta Lorka, bo z tego, 

co wiem, to został upoważniony, aby tą sprawę przeprowadzić dobrze i do końca. 

O co chodzi? 22 grudnia 2017 roku przeznaczaliśmy 250 tys. zł na zakup i montaż pawilonów 

kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie. Został ogłoszony przetarg na 

koncepcję i tu od razu podkreślam koncepcję, a nie projekt na zagospodarowanie tego miejsca 

czy tych miejsc na bulwarach. I tu mamy tak, przypomnę 250 tys. zł było przeznaczone. 

W dziale 630 turystyka zmniejsza się o 200 tys. zł na zadaniu inwestycyjnym zakup i montaż 

pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie. Brakuje mi tutaj tych 

50 tys. zł.  

I druga rzecz. Zwiększa się plan wydatków o 200 tys. zł na zadaniu: „Adaptacja 

pomieszczeń Centrum Informacji Miejskiej przy ulicy Zofii Urbanowskiej 12 na potrzeby 

punktu gastronomicznego oraz urządzenie ogródków letnich na Bulwarze Nadwarciańskim 

w Koninie”. Teraz mam takie pytanie, odnośnie tego ostatniego - punktu gastronomicznego 

Panie prezydencie. Kto będzie w ogóle ten punkt obsługiwał, czy to będzie na zasadzie 

ajencji, czy to będzie wydzierżawione, jak to będzie wyglądało ze strony Urzędu 

Miejskiego?”  

 

 

Ponownie głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Ja wspominałem o tej 

sprawie, którą wywołał przed chwilą radny Jarosław Sidor, razem z radnym Nowakiem na 

komisji. Mianowicie oboje przecieraliśmy oczy ze zdumienia, jak się okazało, że nie może 

zostać zrealizowana koncepcja Pana projektanta Borowskiego w związku z tym, że owa 

koncepcja jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowani przestrzennego. 

I właściwie nasuwa się w tej sprawie takie jedno słowo „jawne”. Po prostu to jest jawna 

niegospodarność, że zleca się koncepcję i nie zapisuje się w konkursie, mianowicie jednego 

zdania - „projekt powinien być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego” całkowicie nie mieści mi się w głowie, to, że Pan projektant, który ten 

bulwar zaprojektował, nie zna się i nie sprawdził, jakie są warunki dotyczące zabudowy 

i planu zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie. I uważam, że te pieniądze zostały 

wyrzucone w błoto, ponieważ my z tej koncepcji nie skorzystamy, kontenerów na bulwarach 

nie będzie. I Pan Sebastian Łukaszewski na ostatniej komisji mnie zlekceważył i nie 

odpowiedział mi na to pytanie, mimo, że postawiłem je publicznie, dzisiaj stawiam je 

powtórnie na sesji. Pewne rzeczy mi się w głowie nie mieszczą i to skojarzenie z przeprawą, 

z pewnym niedbalstwem nad nadzorem inwestycyjnym, jest tutaj moim zdaniem zasadne.  

I odnosząc się do tego, co wspominał Pan radny Krystian Majewski jeszcze odnośnie 

przeprawy, że w pewnych sprawach w Koninie działania powinna podjąć prokuratura. 

Prawdopodobnie z urzędu, bo to są sprawy, które się odbijają w przestrzeni publicznej. I rolą 

prokuratury jest pewne rzeczy sprawdzać, ponieważ uważam, że wydawanie pieniędzy, które 

są niezrealizowane, to jest zwykła niegospodarność. I właściwie tyle w tym temacie.” 

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Za chwilę poproszę 

Pana prezydenta Lorka, żeby wyjaśnił wszystkie wątpliwości dotyczące tego, o czym mówił 

Pan radny Kotlarski i Pan radny Jarosław Sidor. Może niedobrze się stało, że przed 

wysłuchaniem tej informacji padły aż tak mocne słowa, bo one naprawdę do tych faktów, 

które przedstawimy, zupełnie nie przystają. Jeżeli Pan radny uważa, że dzisiaj można coś 

uzyskać za darmo, to ja mówię, że nie, takiej możliwości nie ma. Pomylił Pan pojęcia, 

bowiem przywołany architekt robił koncepcję, za chwilę damy pełną nazwę tego i pełen 
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zakres, co zostało wykonane. Nie mówimy tutaj o projekcie Panie radny, projekt to jest 

zupełnie coś innego. Jeżeli tak dla zaspokojenia Pana ciekawości powiem, że opracowanie 

projektu po rozmowach z naszymi pracowniami, to byłby wydatek rzędu 50 tys. zł. To nie jest 

kwestia, że 20 tys. zł można by, w jakimś Pana pojęciu, gospodarny sposób załatwić 

wszystko, co dotyczy sprawy związanej z ewentualną eksploatacją naszego bulwaru. Więc 

proponowałbym, żeby Pan radny, żebyście Państwo, Wysoka Rado wysłuchali tego, co mamy 

w tej sprawie do powiedzenia i dopiero potem będą się nasuwały jakieś być może, każdą 

uwagę przyjmujemy. Panie radny, to nie jest tak, a za to, że nie uzyskał Pan odpowiedzi od 

Pana prezydenta Łukaszewskiego przepraszam, bowiem odpowiedź taka czy inna powinna 

być Panu udzielona, ale nic straconego, dzisiaj za chwilę to uczynimy. Upoważniam Pana 

prezydenta Lorka do udzielenia odpowiedzi na te pytania.”  

 

 

Głos zabrał zastępca prezydenta miasta Konina Sławomir LOREK, cytuję: 

„Troszeczkę postaram się w takich żołnierskich słowach powiedzieć o faktach, a mianowicie 

ogłosiliśmy konkurs, a nazwa tego konkursu i tej oferty to: „Uatrakcyjnienie oferty 

rekreacyjno-usługowej na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie, w zakresie lokalizacji 

i zagospodarowania wybranych stref przestrzenno-użytkowych bulwaru. Koncepcja 

urbanistyczno-architektoniczna.” Ten dokument ma 37 stron. Ten dokument został zlecony 

i ten dokument był prezentowany na otwartym spotkaniu w COP. Tu ze strony Państwa 

radnych był Witold Nowak na tej prezentacji. Po tym dokumencie pojawiły się informacje 

pokazujące ten dokument, natomiast w momencie, kiedy pojawiło się zadanie i tak jak 

powiedział Pan radny Jarosław Sidor, w zadaniu budżetowym zostało to zadanie wpisane jako 

całość, zaczęliśmy realizować fragmenty koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.  

Ta koncepcja pokazała 5 obszarów, w sposób precyzyjny te obszary były 

zademonstrowane. Pokazywałem te obszary i zagospodarowanie tych 5 obszarów może 

uatrakcyjnić ofertę rekreacyjno-usługową na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie. 

Ta koncepcja, która była przedstawiona, wymagała również uzgodnień z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, konkretnie z szefem delegatury w Koninie i błąd myślę, bo ja też 

mam informację medialną, ale wyjątkowo nie mogłem być na tej komisji, bo Pan prezydent 

mnie oddelegował do Krakowa w tym dniu, ale uważam, że zostały tutaj pomylone pewne 

pojęcia. Czymś innym jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna, a czymś innym jest 

projekt. My tą koncepcję realizujemy. Ta koncepcja dzisiejszą autopoprawką zostaje rozbita 

w tym sensie, że realizujemy usadowienie kontenera i ten kontener ma być na wysokości 

budynku LOK i ta tymczasowość, o której tutaj mówi Pan Michał Kotlarski, tak potwierdzam, 

tylko tutaj zostały pomylone pojęcia. Jeżeli my mówimy o bulwarze, który pełni rolę również 

wału powodziowego, my nie możemy w tym bulwarze niczego kopać, czyli jeżeli coś 

posadowimy, to może to być na stałe, ale musi spełniać pewne wymagania i tu myślę, 

że w całej tej przestrzeni medialnej została ta informacja gdzieś niestety, ale przekręcona. 

Aktualnie po dzisiejszej uchwale rady miasta, jutro w formie zapytania zlecamy lokalnym 

architektom przełożenie tej koncepcji, którą chcemy, a mianowicie ogródek letni na 

wysokości już istniejącego ośrodka gastronomicznego, tego punktu gastronomicznego, 

bo mówimy o pizzerii, bo się zwrócił do Pana prezydenta, czyli architekt przygotuje 

w oparciu o miejsce z tej koncepcji aranżację, która będzie uzgodniona z konserwatorem.  

Drugi element to parter CIM. Chcemy go przerobić na całoroczną kawiarenkę i na 

wysokości parteru w CIM dwa ogródki, jeden ogródek bezpośrednio przy CIM, drugi ogródek 

na dwóch takich tarasach, które są. Trzeci element, to jest kontener na wysokości LOK, gdzie 

będzie posadowiony, gdzie będzie na stałe stał i jeszcze doszedł czwarty element i tego też 

w dyskusji medialnej nie było.  

W grudniu, kiedy został uchwalony budżet, pojawia się nowa przestrzeń w okolicach 

bulwaru, a mianowicie budowa hangaru i również uwzględniamy, kiedy powstanie hangar, 

a chcę Państwu powiedzieć, że bardzo szybko i to już jest taka informacja bezpośrednio do 
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radnych, jak Państwo wiecie, budżet był uchwalony 20 grudnia. Dzisiaj jesteśmy po jednym 

przetargu, który został unieważniony i jutro będzie ogłoszony drugi przetarg, bo zgłosił się 

jeden wykonawca i niestety o 1/3, a mamy kosztorys aktualny ze stycznia i robimy wszystko, 

ażeby ten hangar powstał. Jeżeli ten hangar powstanie, to on będzie skomunikowany. 

Ta koncepcja urbanistyczno-architektoniczna nie uwzględniała tego miejsca, a w tych 

konsultacjach, które były w tej prezentacji otwartej w COP jeden głos, który padł, to właśnie 

otwarcie bulwaru i możliwość wypożyczania kajaków i takie były postulaty mieszkańców, 

którzy przyszli na tę konsultację. Uzupełniamy właśnie ten postulat i takie miejsce będzie na 

wysokości boiska, które jest na terenie bulwarów.  

Od dwóch miesięcy jestem codziennie na bulwarze, od dwóch miesięcy spotykam się 

z architektami, spotykam się z inżynierami, spotykam się z konserwatorem zabytków, 

również po to, ażeby po dzisiejszej sesji i mam nadzieję, że Państwo te zmiany uchwalicie 

bardzo szybko, mieć projekt wykonawczy tego o czym ja mówię.”  

 

 

Ponownie głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Ja przyjmuję częściowo 

Pańską argumentację, rozumiem różnicę między koncepcją a projektem, natomiast nie 

zmieniam zdania, uważam, że w konkursie powinno być jasno zapisane, że owa koncepcja ma 

być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i tej dyskusji by dzisiaj 

nie było i byśmy mieli dzisiaj gotową koncepcję 1:1 do przełożenia, czy z drobnymi 

modyfikacjami na projekt i moglibyśmy uznać, że owa koncepcja została wykorzystana 

w zasadny sposób i te pieniądze nie zostały wydane na pewne „widzi mi się”. 

Natomiast mam jeszcze jedną uwagę. My dzisiaj przeznaczamy kolejne bodajże 

200 tys. zł na zagospodarowanie, proszę mnie poprawić jeśli się mylę. Przeznaczamy 

pieniądze dzisiaj częściowo na to, żeby zagospodarować CIM i to jest, chciałbym już zwrócić 

uwagę, że łącznie w ten budynek, bo ten budynek kosztował pierwotnie ponad milion złotych 

i wydajemy teraz kolejne kilkaset tysięcy złotych, czyli ponad 100 tys. zł i pytanie jest 

zasadne, czy ta inwestycja się nam w jakikolwiek sposób jako Miastu zwróci, czy tych 

pieniędzy nie powinien wydać przedsiębiorca, który chce ewentualnie w tym miejscu 

prowadzić działalność komercyjną. To też jest moim zdaniem zasadne pytanie 

o gospodarność w tej kwestii.”    

 

 

Ponownie głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Ja do tego samego, bo do mojej 

pierwszej wypowiedzi powrócę, a mianowicie przypomnę: dział 630 - 20 grudnia było 

250 tys. zł a w tej chwili jest 200 tys. zł. Brakuje mi 50 tys. zł. Gdzie one wyparowały, gdzie 

one są, dlaczego nie przeznaczamy całej tej kwoty? 

Druga rzecz, kto to będzie prowadził, bo ja nie wyobrażam sobie, czy to będzie 

otwarty konkurs na prowadzenie, czy to będzie wynajęte? Jak to będzie funkcjonowało?” 

 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Ten, kto będzie 

dzierżawił pomieszczenie przygotowane, będzie wyłoniony w otwartym konkursie. 

Tam sprecyzujemy, jakie będą nasze oczekiwania. Wybierzemy ofertę najlepszą.  

Chciałbym odnieść się do wypowiedzi Pana radnego Michała Kotlarskiego. 

Ja wyciągam wniosek zgoła odmienny od Pana wniosku, bowiem to, że ten budynek CIM 

został wykonany w takim stylu w jakim jest, daje nam możliwość dzisiaj tego prostego 

rozwiązania, że na dole tego budynku możemy zlokalizować punkt gastronomiczny, nie wiem 

czy to będzie kawiarnia, czy coś jeszcze, a CIM przenieść na wyższe piętro. Więc myślę, 

niech Pan spróbuje na to spojrzeć obiektywnie, bo ja rozumiem, że ma Pan zakorzeniony 

pogląd, że zrobiliśmy toalety za milion złotych, bowiem takie były tytuły, najlepiej, żeby się 

tego wyzbyć. Gdyby tego budynku dziś nie było, nie mielibyśmy możliwości, żeby w prosty 
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sposób wykonać ten projekt użytkowania bulwaru. Pomysł, żeby tak to zrobić w budynku 

CIM moim zdaniem jest pomysłem dobrym i będzie dobrze służył, bo są tam wszelkie 

warunki, żeby tę działalność gastronomiczną, czy inną tam prowadzić, więc mam taką prośbę 

do Pana radnego, żeby tak przyjaznym okiem na to spojrzał. Zobaczymy jak to zacznie 

funkcjonować, będziemy mogli dopiero wtedy to szczegółowo ocenić.”  

 

 

Ponownie głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Panie przewodniczący po raz 

trzeci zapytam się. Wydatki inwestycyjne było 250 tys. zł, tych pieniędzy żeśmy wcześniej 

nigdzie nie uszczuplali, a my przeznaczamy z 250 tys. zł 200 tys. zł. Brakuje mi 50 tys. zł. 

Gdzie one są?” 

 

 

Głos zabrał zastępca prezydenta miasta Konina Sławomir LOREK, cytuję: „W tej 

pierwszej wypowiedzi na to precyzyjnie nie odpowiedziałem. Teraz odpowiem. To 50 tys. zł 

jest dalej w budżecie i dalej jest zadanie, które dotyczy zakupu kontenera i to jest 50 tys. zł. 

Z tych 250 tys. zł 50 tys. zł zmieniamy pod inne zadanie i to jest też efekt naszej wiedzy, 

którą zdobyliśmy po tych rozmowach z architektami, z konstruktorami, z wykonawcami po 

to, ażeby to zadanie, jeszcze raz powtórzę, czyli uatrakcyjnić ofertę usługową na Bulwarze 

Nadwarciańskim w Koninie, wprowadzić.” 

 

 

Ponownie głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Chciałem się dowiedzieć, 

czy w związku z tą koncepcją zagospodarowania CIM, czy była prowadzona analiza, czy to 

miejsce się da wykorzystać do zagospodarowania gastronomicznego, czy sanepid się na to 

zgodzi, bo są to szczegółowe przepisy i dzisiaj możemy mieć taką fantazję o tym, że tam 

będzie piękna kawiarnia, natomiast są przepisy prawa, które dość jasno i restrykcyjnie to 

określają.” 

 

 

Głos zabrał zastępca prezydenta miasta Konina Sławomir LOREK, cytuję: 

„Odpowiem Panu Michałowi Kotlarskiemu. Tak, mamy wiedzę, spełnia to wymagania, ale 

tak jak powiedziałem, pozwólcie Państwo nam dzisiaj, po dzisiejszej sesji wyłonić w formie 

zapytania ofertowego architekta, który zrobi tą adaptację. Przez dwa miesiące zarówno ja sam 

osobiście, jak i Wydział Rozwoju Gospodarczego i Wydział Urbanistyki i Architektury 

bezpośrednio kontaktował się z sanepidem i innymi służbami odpowiedzialnymi za to. 

Odpowiadam z całą pewnością, można to zrobić zgodnie z wszystkimi wymaganiami, które 

są na prowadzenie działalności kawiarnianej czy gastronomicznej.” 

 

 

Ponownie głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Konkludując, Panie 

prezydencie spojrzę na tą inicjatywę przyjaznym okiem, tak jak Pan wnioskował, natomiast 

nie omieszkam po realizacji inwestycji porównać ją z koncepcją wymyśloną przez Pana 

Borowskiego i jeśli ta koncepcja nie będzie zrealizowana, w najmniejszej mierze nie będzie 

podobna, to uznam, że tam te pieniądze jednak zostały wyrzucone w błoto.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Ja pamiętam dyskusję o tym, że nie mogliśmy się 

doczekać, kiedy coś się będzie działo na bulwarach, bo wiedzieliśmy, że przepisy prawa nam 

nie pozwalają. Jak się może zadziać, to my szukamy przyczyny, czy może się jednak nie 

zadzieje. Dziwne, ale niech będzie.” 
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Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Dziękuję za zmianę 

optyki patrzenia na ten budynek. Panie radny zapraszam Pana, jak będzie już uruchomiony 

punkt, na kawę typu irish.  

  

 

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

 

 

DRUK Nr  705 

 

Stosunkiem głosów: 17 radnych „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta 

Konina na 2018 rok. 

 

Uchwała Nr 677 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

DRUK Nr  706 
 

Stosunkiem głosów: 17 radnych „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021. 

 

Uchwała Nr 678 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 
 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Koninie (druk nr 704). 
 

 

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

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie - druk nr 704. 

Proszę o przedstawienie opinii do projektu uchwały przewodniczącą Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu.” 

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA powiedziała, cytuję: „Komisja Edukacji, Kultury i Sportu na posiedzeniu 

w dniu 26 lutego zapoznała się i rozpatrzyła projekt nadania statutu MBP. Wyjaśnień udzielił 

Pan dyrektor Henryk Janasek. Pytań nie było. 9 głosami „za” komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

  

 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 
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Stosunkiem głosów: 19 radnych „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od 

głosowania - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Koninie. 

 

Uchwała Nr 679 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

12.  Przyjęcie Deklaracji Rady Miasta Konina w sprawie wyrażenia woli 

nadawania w 2018 roku nazw upamiętniających zasłużone postaci 

kobiet. 
 

 

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

Rady Miasta Konina w sprawie wyrażenia woli nadawania w 2018 roku nazw 

upamiętniających zasłużone postaci kobiet. 

Przypomnę Państwu radnym, że inicjatorem tego pomysłu jest nasza zasłużona radna, 

wcześniej posłanka Pani Elżbieta Streker-Dembińska, która chciała pójść za przykładem 

innych miast, które zwracają na to uwagę i choć w naszym mieście mamy ronda czy ulice 

o nazwie kobiet chciałaby, żebyśmy symbolicznie taką deklarację przyjęli.” 

  

 

 Głos zabrała radna Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Przede wszystkim 

bardzo dziękuję za przyjęcie do porządku obrad tego projektu deklaracji właśnie teraz, teraz, 

czyli w roku 100-lecia niepodległości, teraz, czyli w roku 100-lecia nadania praw wyborczych 

kobietom. 28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do 

sejmu ustawodawczego, w którym zapewniono kobietom zarówno czynne jak i bierne prawo 

wyborcze.  

Szanowni Państwo. Pomysł, aby poznać koninianki, które odcisnęły swoje piętno 

w działalności naszego miasta, Stowarzyszenie Otwarta-Nowoczesna-Aktywna w 2013 roku 

złożyło taki projekt, który miał dać odpowiedź na pytanie, jaka była, jaka jest, jaka była rola 

konińskich kobiet w rozwoju naszego miasta i w budowie naszego społeczeństwa. Spojrzenie 

w przeszłość pozwoliło nam na zidentyfikowanie kobiet, które miały znaczący wpływ. Często 

w cieniu swoich mężów, zasłużonych obywateli miasta, prowadziły lub doglądały spraw 

majątkowych, zajmowały się problemami koninian, służąc im pomocą i wsparciem. Jako 

przykład podam Panią Zemełkową, której męża Pana Zemełkę wszyscy znamy, natomiast 

o Pani Zemełkowej niewiele wiemy, a była to kobieta bardzo operatywna, bardzo 

zapobiegliwa, majętna, dbała o mieszkańców Konina, dbała o ich interesy, w związku z tym 

dobrze byłoby wiedzieć również i o tym. Tu obok naszej siedziby jest również apteka, którą 

wszyscy znamy „Apteka pod lwem”. To jest apteka, która była własnością Pani Beklewskiej, 

która również prowadząc aptekę bardzo przyczyniła się do wspomagania mieszkańców. 

Nie chciałabym używać stereotypowych pojęć dlatego, że one nie przystoją dzisiaj, bo dzisiaj 

kobiety chcą być traktowane, tak jak zawsze chciały być traktowane, a więc na równi, 

z równymi prawami. Przywołując 100 letnią historię myślę, że musimy o tym pamiętać. 

Projekt, który przygotowała Sylwia Frankowska nosił nazwę Koniński Szlak Kobiet. 

W ramach tego projektu przespacerowaliśmy się po Starówce, odwiedzając te miejsca, 

w których kobiety mieszkały lub prowadziły swoją działalność. 

Ponieważ to było dość spektakularne i dobrze odebrana inicjatywa, drugim projektem 

było spisanie historii kobiet, mieszkanek Konina - Opowiedz mi o swoim mieście. Projekt 

również przygotowała Sylwia Frankowska. To był projekt z 2014 roku i mieszkanki Konina, 

dzisiaj wiele z nich już nie żyje, bo te lata lecą, a te wspomnienia są coraz cenniejsze. 
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Mieszkanki Konina w formie rozmów, wywiadów z naszymi młodymi wolontariuszkami 

opowiadały o swoim mieście. Te historie są na stronie internetowej Konińskiego Szlaku 

Kobiet, są do odtworzenia w naszym archiwum. Na koniec podążając tym pomysłem 

zapytałyśmy, a jakie są współczesne koninianki? W ten sposób powstał najdłuższy szal szlaku 

kobiet. Na długim szalu spisywały koninianki w różnych miejscach miasta swoje krótkie 

wspomnienia, reminiscencje, skojarzenia, przeżycia związane z tymi miejscami.  

Efektem wszystkich trzech projektów jest przede wszystkim to, że odnalazłyśmy 

znaczące koninianki, otworzyłyśmy nową ścieżkę poszukiwań roli kobiet w naszym mieście, 

a materialnym efektem proszę Państwa jest książeczka, którą również jako projekt żeśmy 

wydały: „Razem w XXI wiek - z historią ku przyszłości”. Tu od historycznych wypowiedzi 

po te, które wiążą się z dzisiejszym dniem, te krótkie wspomnienia koninianek, to jest taka 

kwintesencja naszego dorobku i naszej pracy nad przywróceniem i przywołaniem 

odpowiedniego miejsca dla kobiet w naszym mieście. Takim przywołaniem i uznaniem jest 

również nadawanie nazw ulicom, skwerom, miejscom wyznaczonym również nazw kobiet 

zasłużonych dla naszego miasta. My nie możemy powiedzieć, że tych ulic nie ma, 

bo z naszego szlaku kobiet jest ulica Esse, jest ul. Urbanowskiej, w ostatnim czasie pojawiło 

się rondo Wenedy i tu znajdziecie Państwo jeszcze wiele nazwisk kobiet, ale to nie wszystko, 

to tylko jest nasz wstępny dorobek. Nasze koleżanki z innych organizacji, z innych 

stowarzyszeń otworzyły taką ogromną księgę, listę, tam można wpisywać nazwy, nazwiska 

zasługi kobiet, które są dla Konina ich zdaniem ważne. To jest swego rodzaju bank 

informacji. To jest miejsce, z którego będziemy mogli czerpać, kiedy będziemy się wahać, 

jakie nazwisko wybrać, której kobiety, bo rozumiem, że tu już nie będzie konkurencji w tym 

roku męsko-damskiej. To jest rok kobiet ogłoszony przez Sejm RP i to jest ukłon i honor 

oddany konińskim kobietom.  

Deklaracja ma tak, jak z samej istoty wynika, ma ten deklaratywny charakter. To nie 

jest uchwała, która do czegoś zobowiązuje. To jest wola, jaką radni dzisiaj mogą wyrazić, 

aby nadawać ulicom i placom oraz różnym innym miejscom i obiektom użyteczności 

publicznej nazw upamiętniających postaci zasłużonych kobiet dla dobra miasta, regionu 

i kraju. Podkreślam miasta, regionu i kraju, właśnie w takiej kolejności.  

Jeśli Państwo pozwolicie, poproszę Panią Ewę Jeżak - szefową, prezeskę Konińskiego 

Kongresu Kobiet. Jej członkinie również z nami współpracowały przy organizacji wielu 

naszych przedsięwzięć. Pani Ewa jest również szefową Konińskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego i proszę, żeby przekazała naszym radnym materiały. Dzisiejszą uchwałą 

inicjujemy nie tylko te obchody tych praw kobiet w 100-lecie niepodległości, ale również 

chcemy zwrócić Państwa uwagę. Wystawa związana z Konińskim Szlakiem Kobiet 

prezentowana będzie w Młodzieżowym Domu Kultury podczas kongresu kobiet. Ta wystawa 

została obejrzana przez ponad 2000 osób. Ona w roku 2013 i 2014 wędrowała po szkołach, 

gdzie dyskutowano przy tej okazji o tym, jak kobiety dopracowywały się swojej pozycji jeśli 

chodzi o czynne i bierne prawo wyborcze. Powiem tak. Nic nigdy nie jest dane na zawsze. 

Jeżeli mówimy, że mamy wolność, to pamiętajmy, że trzeba o nią dbać. Jeżeli mówimy, 

że mamy demokrację, to pamiętajmy, że trzeba o nią dbać. Jeżeli twierdzimy, że szanujemy 

prawa kobiet, to róbmy to na co dzień i bardzo dbajmy o to, aby nie trzeba było później o te 

prawa walczyć.  

Bardzo serdecznie dziękuję Panie przewodniczący za udzielenie głosu i w imieniu 

wszystkich kobiet, które przyczyniły się do tej inicjatywy bardzo Państwa proszę o przyjęcie 

tej deklaracji z pozytywnym wynikiem.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad deklaracją i powiedział, cytuję: 

„W imieniu Rady i Panów prezydentów dziękuję za inicjatywę, aktywność i wspólnie 

ustaliliśmy, że dobrze by było, żeby w przededniu święta kobiet, które wielkimi krokami się 

do nas zbliża taki akcent na naszych obradach się znalazł. Potraktujmy to jako element tak jak 
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Pani Elżbieta powiedziała na wstępnie, element mały, nasz lokalny, wpisujący się 

w całokształt obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i dobrze przy tej okazji 

wspomnieć, że te prawa wyborcze wtedy zostały nadane.  

Dziękujemy za tę inicjatywę i mam nadzieję, że będziemy się mogli w nią wpisać.” 

 

 

Do deklaracji radni nie mieli pytań.  

 

 

Stosunkiem głosów: 19 radnych „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina przyjęła Deklarację Rady Miasta Konina w sprawie 

wyrażenia woli nadawania w 2018 roku nazw upamiętniających zasłużone postaci kobiet. 

 

 

 

13.  Omówienie okręgów wyborczych w kontekście ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 

i kontrolowania niektórych organów publicznych. 
 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to punkt informacyjny, 

związany z tym, co tak naprawdę nas czeka na najbliżej sesji, bo w myśl kodeksu wyborczego 

właśnie do końca marca mamy czas, aby organ stanowiący wypowiedział się odnośnie 

okręgów, a do końca kwietnia odnośnie obwodów wyborczych. Najbardziej zaangażowany 

w pracę i koordynujący jest Pan Marek Zawidzki - Sekretarz Miasta Konina.  

Przypomnę, że w wielu miastach bardzo wiele się zadzieje, już nie tylko w myśl tego, 

co daje kodeks wyborczy, a tego, że zmieniają się ilości mieszkańców. W Poznaniu liczba 

radnych zmniejszy się o 3, ilość okręgów zmniejszy się z 7 do 6. Jak będzie u nas zobaczymy. 

Pan Marek Zawidzki przybliży, czego możemy się spodziewać, jak jest dzisiaj i co warto 

rozważyć, co będzie przyczynkiem, żeby ewentualnie jakieś konsultacje do sesji następnej się 

odbyły.” 

 

 

Głos zabrał sekretarz miasta Marek ZAWIDZKI, cytuję: „Chciałbym najpierw 

przypomnieć kilka zadań, które będą nas czekały, a później poprosić Państwa o ewentualny 

wybór formy konsultacji, które będą potrzebne jako konsultacje wstępne. Zgodnie z art. 12 

i 13 ustawy z 11 stycznia o zmianie niektórych ustaw, w celu zwiększenia udziału obywateli 

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 

oraz kodeksu wyborczego mamy takie punkty, które powinniśmy wykonać, mianowicie do 

1 kwietnia dokonać podziału miasta Konina na okręgi wyborcze, do 1 maja należy wykonać 

kolejne zadanie, dokonać podziału miasta na obwody głosowania.  

Kolejna rzecz, która wynika z zapisów oraz uchwał Państwowej Komisji Wyborczej 

mówi, że rada miasta może utrzymać dotychczasowy podział miasta na okręgi wyborcze, ale 

uchwała oddzielna i tak musi być podjęta.  

Kolejna rzecz, to obowiązek przedłożenia projektu uchwały należy do wójta, 

burmistrza, prezydenta i na jego wniosek rada uchwala podział na okręgi wyborcze, ustala 

granice itd., ale jak mówi uchwała PKW, ta propozycja nie jest wiążąca dla rady. Rada może 

dokonać korekt i zmian.  
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Kolejna rzecz, to jest zalecane przez PKW, aby przed przedłożeniem projektu uchwały 

Radzie Miasta Konina skonsultować ten projekt z komisarzem wyborczym. Komisarz 

w zasadzie powinien go zaakceptować.  

W związku z tym przechodzę do następnej już kwestii, że chodzi o to, że powinniśmy 

przedwstępną mieć opinię, przed samym procedowaniem zgodnie ze statutem tego projektu 

uchwały i ja proszę Pana przewodniczącego w imieniu Pana prezydenta, aby taki dzień 

wyznaczyć. Uważam, że powinien być on jak najbliższy dzisiejszemu dniu, żeby jak 

najszybciej to zrobić, żebyśmy mieli czas na konsultację, a do dyspozycji Państwa będzie 

zespół osób w mojej osobie, Pani Hanna Bryska, Pan Paweł Smogór, jeśli chodzi o podziały 

geodezyjne i inne i byśmy tę wstępną opinię, którą dobrze by było, żeby była przez Państwa 

potwierdzona, żeby taką dyskusję przeprowadzić w przyszłym tygodniu.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję za wstęp i moja sugestia jest taka, żeby było 

to ze strony rady po jednym przedstawicielu klubu, również jeśli niezależni Państwo radni 

chcą. Zakładam, że ze strony rady będzie to zespół od 3-5 osób, które wesprą sekretarza 

w tych pracach. Ustalicie to spotkanie z Panem sekretarzem, bo to on będzie za to 

odpowiedzialny, żebyśmy ułatwili sobie pracę, bo potem to, co wypracujemy, będzie 

przedłożone komisarzowi wyborczemu. Myślę, że w tym momencie nie ma potrzeby 

głosowania, bo w końcu to jest funkcja, którą jak Pan sekretarz wspomniał spoczęła na 

wójcie, burmistrzu i prezydencie. Państwo sami wielokrotnie zgłaszali takie uwagi, natomiast 

dawniej nie bardzo można było dokonywać tych zmian, a jedynym powodem, że można było 

zmieniać okręgi wyborcze, była zmieniająca się liczba mieszkańców. Teraz mamy nową 

ustawę w myśl której wszystkie samorządy będą musiały te uchwały podjąć. Jeśli Państwo 

radni mają na bieżąco jakieś uwagi, to bardzo proszę. Moja sugestia jest taka, możecie 

ewentualnie Państwo swoje propozycje zgłaszać. Tak to widzę, że po jednym przedstawicielu 

klubów. Jeśli są radni niezależni chętni, to też. Od 3 do 5 osób w zupełności wystarczy.” 

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja tylko o podstawową informację 

chciałbym poprosić, być może dla wszystkich radnych, jeśli jest taka możliwość, zwracam się 

do Pana prezydenta, albo do Pana sekretarza, żeby przygotować nam taką podstawową 

informację, jak obecnie wygląda ten podział, ile mandatów w danym okręgu, ile 

mieszkańców w danym okręgu i jednocześnie podział na obwody. Czy jest to gdzieś dostępne 

od ręki.” 

 

 

Głos zabrał sekretarz miasta Marek ZAWIDZKI, cytuję: „Przekażemy Państwu 

prawdopodobnie jutro albo w piątek zbiór dokumentów. Dzisiaj już będzie zamieszczony 

podział na okręgi dotychczasowe, bo on gdzieś zniknął, a powinien cały czas być i otrzymacie 

Państwo propozycję wyjściową, którą będą dotychczasowe okręgi wyborze. Dalej 

przeliczenia wszystkich okręgów, obwodów, ilu jest mieszkańców i granice, żebyście mogli 

ewentualnie sobie przeliczyć co by było, gdyby doszło do zmiany. Na koniec chcę 

powiedzieć, że ograniczają nas dwie rzeczy: norma przedstawicielska powinna być 

zachowana, żeby mandat miał tą samą siłę, albo bardzo zbliżoną, a po drugie okręgi mogą 

mieć od 5 do 8 mandatów i to należy brać pod uwagę przy analizie i szukaniu propozycji 

zmian.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Ponieważ widzę, że rozwija się dyskusja od razu 

chciałbym poprosić, nie starajmy się na sesji ustalać ilości mandatów i okręgów, bo to dzisiaj 

nie o to chodzi.  Ewentualnie pytania i sugestie tego, co powiedziałem na wstępie, czy 

Państwo zgadzacie się z pomysłem od 3 do 5 radnych, bo zakładam, że niekoniecznie musi 
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być tylu chętnych, więc myślę, że ograniczona ilość musi być przedstawicieli każdego 

z klubów, a mamy ich trzy i jeśli niezależni radni będą chcieli, to bardzo proszę.” 

 

 

Głos zabrał radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Żeby tak w miarę szybko uważam, 

że dzisiaj powinniśmy podjąć decyzję, kto z jakiego klubu będzie, to będzie łatwiej, 

bo jesteśmy wszyscy na miejscu i z naszego klubu PO proponuję Piotra Korytkowskiego, 

a innych przewodniczących też proszę o zabranie głosu i wskazanie kandydata i będzie to 

szybko, i sprawnie.”  

 

 

Radny Piotr Korytkowski wyraził zgodę na pracę w zespole. 

 

 

Głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Ja nie w imieniu klubu, a w ramach 

radnych niezależnych zgłaszam kandydaturę radnego Jarosława Sidora.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Tutaj sugestia Pana sekretarza była, że mogą wszyscy, 

ale nie ma takiej potrzeby.” 

 

 

Radny Jarosław Sidor wyraził zgodę na pracę w zespole. 

 

 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „W imieniu klubu PiS proponuję 

Pana radnego Jana Majdzińskiego.” 

 

 

Radny Jan Majdziński wyraził zgodę na pracę w zespole. 

 

 

Głos zabrała radna Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „W imieniu klubu SLD 

proponuję kandydaturę radnego Tadeusza Wojdyńskiego.” 

 

 

Radny Tadeusz Wojdyński wyraził zgodę na pracę w zespole. 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Mamy 4 chętnych, myślę, że to w zupełności 

wystarczy. Dziękuję Panu sekretarzowi, że wyraził otwartość na wszystkich Państwa, 

ale mam świadomość, że to nie uda się, nawet na sesji nie udaje się zbyt często. Myślę, 

że w takim zespole jesteśmy w stanie merytorycznie pracować. Zawsze jest tak, że ten 

przedstawiciel zbiera Państwa uwagi, co pozwala lepiej i sprawniej pracować. Myślę, że po 

sesji ustalimy z Panem sekretarzem, jaki dzień tygodnia Państwu odpowiada i wtedy ułatwi to 

pracę Panu prezydentowi, komisarzowi wyborczemu i będziemy mogli przystąpić do 

procedowania uchwały na sesji marcowej. Dziękuję sekretarzowi za te wstępne informację, 

dotyczące tego, co nas czeka w myśl kodeksu wyborczego, te punkty są ważne, a co z tego 

wyniknie zobaczymy po okresie roboczym.” 
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14.  Omówienie wezwania Wojewody Wielkopolskiego do podjęcia przez 

Radę Miasta Konina uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu radnego Pana Karola Skoczylasa.  
 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to omówienie wezwania 

Wojewody Wielkopolskiego do podjęcia przez Radę Miasta Konina uchwały w sprawie 

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Karola Skoczylasa, którego jak widzicie na 

sesji dzisiaj nie ma. 

Jak informowałem na wstępie na sesji dzisiejszej otrzymałem wczoraj jego 

oświadczenie, dotyczące rezygnacji z mandatu radnego, które Państwu odczytam: 

„Szanowni Państwo.  

W ostatnim czasie moja osoba stała się przedmiotem dyskusji publicznej. Często 

konkluzją tych wypowiedzi były opinie, które dla mnie osobiście jak i dla ugrupowania, które 

mam zaszczyt reprezentować są krzywdzące i wykorzystywane w bieżącym dyskursie 

politycznym. Chcąc przerwać to niepotrzebne zamieszanie, po gruntownym namyśle podjąłem 

decyzję o złożeniu mandatu radnego. Czynię to nie z poczucia winy czy z powodu błędów, 

które popełniłem. Wręcz przeciwnie. W aspekcie moralnym, który jest dla mnie najważniejszy, 

ale także w wymiarze formalnym nie mam sobie nic do zarzucenia.  

Każdy radny łączy lub wcześniej łączył zaangażowanie polityczne z pracą zawodową. 

Tak też jest w moim przypadku. Jeszcze przed wyborami skonsultowałem się z kancelarią 

prawną, jak również po objęciu funkcji radnego poprosiłem o opinię prawną radców 

prawnych Urzędu Miejskiego. Opinie te były spójne, zakreślały precyzyjnie formy mojej 

aktywności zawodowej w taki sposób, by były respektowane ograniczenia ustawowe w tym 

zakresie. Pogląd ten został ponad to potwierdzony w opinii radcy prawnego naszego miasta, 

z którą każdy z Państwa się zapoznał. Tak więc dla mnie, pod względem prawnym, sprawa 

była jasna.  

Niestety nie było mi dane zapoznać się z argumentacją prawną, która leży u podstaw 

decyzji Pana Wojewody. Myślę, że podejście Wojewody było bardzo restrykcyjne i sądzę, 

że niektórzy radni z naszego grona baczniej zaczną się zastanawiać nad tym, czy i ich 

aktywność społeczna i zawodowa nie może być podobnie oceniona. Nie mniej ze względów 

osobistych jak i ze względu na dobro formacji, którą reprezentuję podporządkuję się decyzji 

Wojewody. Wierzę, że ta decyzja pomoże w tym, by także w Koninie mogła dokonać się dobra 

zmiana.  

I na koniec. Miałem o tym nie mówić, ale zostałem przekonany przez bliskie mi osoby. 

W ostatnim czasie musiałem wysłuchać wielu złośliwości pod moim adresem. Mówiono, 

że to pazerność stała się przyczyną moich problemów. Szczególnie tym, którzy chcą 

krytykować moją aktywność samorządową pragnę powiedzieć, że zgodnie z obietnicą daną 

wyborcom - 50% swojej diety przeznaczałem na cele charytatywne, co daje kwotę ponad 

20 tyś. zł. Życzę szczególnie moim oponentom, by tak jak gorliwi są w ferowaniu wyroków byli 

równie hojni w świadczeniu pomocy innym. Odchodząc z tej rady pragnę podziękować 

Państwu za współpracę, za każdy, nawet najmniejszy przejaw zwykłej ludzkiej życzliwości. 

Dziękuję.”  

Szanowni Państwo. Formalnie zostaliśmy na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wezwani przez Wojewodę Województwa 

Wielkopolskiego jako Rada Miasta Konina do podjęcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

niniejszego wezwania, pod rygorem skutków określonych w art. 98a ust. 2 ustawy 

o samorządzie gminnym, uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 

Pana Karola Skoczylasa. To jest wszystko, co Pan wojewoda raczył napisać, mimo iż Pan 

wojewoda otrzymał wszystko, co rada w tym zakresie zrobiła, tzn. naszą uchwałę, wszystkie 

dokumenty, jakie Państwo mogliście również poznać, opinię radcy prawnego, inne opinie 



 

 

36 

 

prawne. Dlatego nie ukrywam, że mnie tak lakoniczne wezwanie lekko zdziwiło, a nawet 

zbulwersowało, bo uważam, że o ile mogę się zgodzić, że wojewoda jest organem 

kontrolnym, to nie jest organem zwierzchnim i co więcej, rada się w tej sprawie już 

wypowiedziała. Mówiliśmy wszyscy, że nie badaliśmy całości sprawy, badaliśmy tylko część, 

nie badaliśmy reszty, o czym Państwo wiecie. Te wszystkie materiały wojewoda otrzymał. 

Mało tego, wnioskodawcy byli informowani, że mogą do wojewody się zwrócić, 

co niniejszym się stało. Jakiej treści petycja do wojewody trafiła nie wiem, nie znam tego 

dokumentu, dlatego brakuje mi podstawy prawnej, na jakiej Pan wojewoda uważa, 

że powinniśmy mandat wygasić, ponieważ wtedy tak naprawdę radny, gdybyśmy mieli taką 

decyzję dzisiaj podjąć, miałby możliwość się odwołać. Nie mamy dokładnie wskazanych 

przepisów prawa, które według wojewody zostały złamane.  

Niniejszym jednakże, to, co dla Państwa jest najważniejsze w dniu dzisiejszym, to 

rezygnacja złożona przez Pana radnego powoduje, że tak naprawdę uruchamia się kolejna 

procedura prawna. Wynika ona z przepisów kodeksu wyborczego. W myśl art. 383 § 1 pkt 4 

mamy sytuację pisemnego zrzeczenia się mandatu radnego. Otrzymałem informację poza tą 

mailową, którą Państwu przekazałem, ustną informację, został pouczony Pan radny, jakie 

kroki musi podjąć, ponieważ w sytuacji, kiedy radny składa mandat, ten mandat zostaje 

wygaszany przez komisarza wyborczego, o czym mówi art. 2a: wygaszanie mandatu radnego 

z przyczyn pisemnego zrzeczenia mandatu stwierdza komisarz wyborczy w drodze 

postanowienia w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. 

Postanowienie komisarza wyborczego ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 

oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, a więc tak jak się 

stało w przypadku Pana radnego Kamila Szadkowskiego. Podobna procedura będzie w tym 

miejscu, czyli jeśli deklaracje Pana radnego są takie jakie Państwu przedstawiam, to wówczas 

na dzisiaj nie procedujemy uchwały, ponieważ w tej sytuacji mandat zostaje wygaszony przez 

komisarza wyborczego. W sytuacji, kiedy biegnie czas związany z wezwaniem wojewody 

i sytuacja taka by się nie stała, to wówczas zachodzi potrzeba zwołania sesji nadzwyczajnej. 

To jest wola Pana radnego, trzeba ją uszanować i poczekać na dalsze kroki, które będą po 

stronie komisarza wyborczego.  

To jest informacja techniczna, którą Państwu przekazuję. Jeśli Państwo w tym 

zakresie chcecie coś powiedzieć lub zapytać, co mogę więcej powiedzieć, jeśli chodzi 

o stronę prawną, to oczywiście Państwu powiem, natomiast dzisiaj ta informacja, która myślę, 

że jest nową dla wszystkich, którą przedstawiłem. To jest oświadczenie radnego.” 

 

 

Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Oczywiście temat taki gorący 

ostatnio był związany z wygaszaniem mandatu radnemu Skoczylasowi. Szanowni Państwo 

myśmy, aby zachować się bezstronnie i fair, aby nie być posądzonym, że głosami ugrupowań, 

które tworzą koalicję mandat radnego wygaszany jest i też nie mając pełnej wiedzy, 

dotyczącej prowadzenia przez niego działalności, gdyż Komisja Rewizyjna nie badała tego 

tematu, nie mając pełnej wiedzy oddaliśmy pole Panu wojewodzie. Pan wojewoda mając 

odpowiednie narzędzia prawne zbadał całość sprawy, wydając stosowne zarządzenie 

w postaci wezwania rady do wygaszenia mandatu.  

Szanowni Państwo my jako klub PO byliśmy dzisiaj, gdyby nie to, że została złożona 

rezygnacja przez radnego Skoczylasa, byliśmy dzisiaj w stanie głosować nad wygaszeniem 

tego mandatu. Chcemy być daleko od rozgrywek politycznych, które mają miejsce 

wewnętrznie w PiS.”  

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Najważniejsza jest wola radnego.” 
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Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Kolega Karol Skoczylas zachował 

się w sposób bardzo honorowy, wydał bardzo ważne oświadczenie, w którym jedno zdanie 

wydaje mi się, że jest warte podkreślenia, bo jedno zdanie było takim wezwaniem dla nas 

pozostałych radnych. Kolega Karol Skoczylas powiedział, że niektórzy radni będą musieli się 

bardziej przyglądać swojej działalności i uważam, że to wezwanie kolegi radnego Karola 

Skoczylasa warte jest szerszej dyskusji, żeby każdy radny, który zasiada w Radzie Miasta 

Konina tej kadencji miał przed wyborami, przed decyzją wyborców o wyborze kolejnej rady, 

pełne spektrum dotyczące kontaktów, czy to biznesowych, czy w jakimś sensie finansowych 

z Urzędem Miejskim. To każdy radny powinien dostać takie zapytanie dotyczące swojej 

działalności osobistej, prywatnej jakie otrzymał kolega Karol Skoczylas. Czy pozostali radni 

też może mają taki problem, czy zawierali umowy cywilno-prawne, czy jako osoby fizyczne, 

prawne, w zarządach spółek, stowarzyszeniach, w których zasiadają we władzach, czy mieli 

kontakt finansowy z miastem Koninem. I uważam, że dla czystości sprawy przed decyzją 

wyborców o kolejnej radzie miasta powinniśmy takie zapytanie złożyć, bo dlaczego ono ma 

się ograniczać do kolegi Karola Skoczylasa, który zachował się bardzo honorowo 

i w momencie, kiedy mimo, że opinia, którą on posiadał okazała się inna od opinii, którą miał 

wojewoda powiedział, że się z nią zgadza. I tego honoru życzę wszystkim nam radnym, kiedy 

zadamy pytanie o każdego z nas, jakie ma powiązania, czy wypełnia jakieś usługi na rzecz 

Rady Miasta Konina. Ja swoją osobą zaświadczam, że takie zapytanie do Urzędu Miejskiego 

złożę, dotyczące wszystkich radnych.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Takie pytanie było złożone wcześniej, jeśli dobrze 

pamiętam. To co Pan powiedział jest oczywistą oczywistością, każdy musi wiedzieć startując 

w szranki wyborcze, że te przepisy prawa musi przestrzegać i składa oświadczenie stosowne, 

natomiast Pan radny Karol Skoczylas wskazał na jeszcze jedną rzecz, którą miałem nadzieję 

że Pan powie, nie zgodził się z opinią wojewody w zakresie takim, że nie zna zarzutów 

stawianych mu formalnie. Bardzo ważne jest to, co powiedział Pan radny Piotr Korytkowski. 

Badaliśmy część sprawy, nie zbadaliśmy całości. Mówiliśmy od początku, że sprawa jest 

skomplikowana i nie mamy pewności, jak ją właściwie ocenić. Badaliśmy tylko tą jedną 

rzecz, która była poruszana i w tej kwestii była nasza uchwała. Proszę o tym pamiętać. 

Pan wojewoda mając wszystkie dokumenty mógł sam wydać zarządzenie zastępcze, 

natomiast nie wiem dlaczego i jest dla mnie niezrozumiałe, z powrotem przerzucił sprawę do 

rady. Jest to element jakieś gry. Nie wchodzę w to. Dzisiaj dla mnie najważniejsze jest, że jest 

oświadczenie radnego i trzeba to uhonorować, ale z tymi zastrzeżeniami, o których mówimy. 

Poczekamy na informacje, które spłyną do nas od komisarza. Jeżeli sprawa się dokona, 

to będzie oznaczało, że na kolejnej sesji będzie mógł złożyć ślubowanie kolejny radny, który 

w danym okręgu wyborczym z listy PiS uzyskał mandat, o czym Państwo już wiecie, bo tak 

działają te procedury. 

W związku z tym głosowanie nad uchwałą jest bezprzedmiotowe. Poczekamy na bieg 

wydarzeń wynikający z kodeksu wyborczego.” 

 

 

 

15. Wnioski i zapytania radnych.  
 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Sesja robocza następna wypada nam 28 marca. Pan 

radny Jarosław Sidor składał interpelacje. Czy Pan radny chce dopytać?” 
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Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Chciałem się ustosunkować do tych 

dwóch odpowiedzi na interpelacje. Najpierw pierwsza, dotycząca połączenia wschód-zachód, 

a mianowicie ul. Wyzwolenia-Paderewskiego.  

20 kwietnia 2016 roku odbyła się prezentacja w Ratuszu, gdzie były przedstawione 

różne plany, jeżeli chodzi o budowę dróg, projektów i planów przyszłościowych i na tej 

prezentacji również była przedstawiona sprawa połączenia ul. Wyzwolenia-Paderewskiego. 

Ja do tego wrócę, bo to jest bardzo ważne. Były wypracowane trzy koncepcję, w której 

pierwsza najtańsza koncepcja miała kosztować szacunkowy koszt 74 mln zł, druga 140 mln zł 

i trzecia 199 mln zł. Tak jak mówię połączenie Wyzwolenia-Paderewskiego ta trzecia 

koncepcja miała być na estakadzie górą, pod spodem ulica Przemysłowa, rozjazdy. Wiemy, 

jaka to jest kwota, czym może dysponować budżet i poszliśmy w tą najtańszą koncepcję, 

która nie wiadomo, projekt jeszcze nie jest zakończony, dopiero będzie wiadomo 

o kosztorysie prawdopodobnie w połowie lata. Tutaj właśnie o to chodzi, że wracamy do 

koncepcji, czy do połączenia, które było planowane w latach 70-tych i tak jak napisałem 

w interpelacji, w latach 70-tych, w 1976 roku w Koninie może było około 1000 samochodów 

do 3.5 tony, może, bo może nawet tyle nie było, a na rok 2014 samochodów do 3.5 tony 

w Koninie zarejestrowanych było 45.384 pojazdy. Jest to ważne z uwagi na to, że praktycznie 

nie poszliśmy w ciągu 40 lat do przodu, tylko zostaliśmy w tej koncepcji jaka jest. Tutaj 

w jednym z pytań Panie prezydencie zadawałem konkretne pytania. Chodziło o te przejazd, 

bo gdyby była estakada ruch samochodów na przejeździe kolejowym na wysokości 

ul. Torowej nie byłby blokowany. W chwili obecnej praktycznie wszystko będzie zależało od 

tego, jak będzie to wszystko skomunikowane. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać samochodów 

osobowych, które tam pojadą i będą one musiały stanąć, stać w korkach, ewentualnie w jakiś 

sposób gdzie indziej zwolnić, jeżeli w ogóle ten system w Koninie powstanie.  

Tylko mam takie pytanie, bo zadałem pytanie na temat dróg i dodatkowych łączników. 

Są tutaj wymienione drogi, które już praktycznie istnieją, które będą albo są albo będą 

remontowane lub są budowane czyli np. odcinek po śladzie ul. Brunatnej, ale żeby odciążyć 

centrum, konkretnie ul. Przemysłową na odcinku od ul. Gajowej, Matejki do tego ronda 

wielokrotnie, zarówno ja, jak i Pan radny Wiesław Wanjas mówiliśmy o sprawie 

ul. Marantowskiej i uważam, że te rozmowy już dawno powinny się toczyć z gminą Kramsk 

o możliwości wybudowania łącznika do ul. Staromorzysławskiej z uwagi na to, że granica 

miasta Konina, gdzie ten łącznik mógłby powstać jest w granicach administracyjnych gminy 

Kramsk. Nikt tego nie robi od wielu lat i ja tego również tutaj nie zauważyłem, a podkreślam 

byłoby to duże odciążenie ul. Przemysłowej dla osób, które przemieszczają się między 

Rudzicą, Wolą Podłężną, Kramskiem, pracują na północy Konina i będą jeździć przez tą 

przeprawę, czyli połączenie Wyzwolenia-Paderewskiego, a następnie ul. Przemysłową. W tej 

sytuacji już by tego nie było, te samochody ani rano, ani w godzinach popołudniowych nie 

korkowałyby tych ulic w centrum.  

Druga rzecz, która również była zgłaszana i jest to w Zarządzie Dróg Miejskich, był to 

wniosek, który był akceptowany, zresztą my tam byliśmy Panie prezydencie w 2010 roku 

razem z moim ojcem, to jest ul. Gajowa i połączenie wykonania łącznika od ul. Przemysłowej 

na wysokości ul. Gajowej do ul. Paderewskiego wzdłuż ogródków działkowych przed rondem 

WOŚP. Tylko i wyłączenie dla samochodów osobowych, które by po prostu w jakiś sposób 

odciążyło to centrum.  

Odpowiedź mam, zobaczymy jak to się wszystko sprawdzi Panie prezydencie 

w praktyce jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, które tutaj zostały zapisane i które mam 

w odpowiedzi. 

Kolejna odpowiedź na interpelację Panie prezydencie, to jest sprawa dostaw ciepła. 

Jak wszyscy wiemy, ja tą interpelację pisałem wcześniej, ale nastąpiło porozumienie 

18 stycznia z ZE PAK i miastem Konin, że umowa o dostarczenie ciepła dla miasta Konina 

jest przedłużona do końca czerwca 2020 roku czyli o kolejne dwa lata, a początkowo było do 

czerwca 2022. Ja wtedy właśnie pisałem tą interpelację jeszcze przed tą umową. O tym nie 
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słyszeliśmy, to się tak odbywało przy drzwiach zamkniętych. Mam tutaj w tym 

rozporządzeniu, które Pan wydał listę 12 nazwisk, którzy zasiadali w tym zespole roboczym 

i w związku z tymi odpowiedziami Panie prezydencie mam kolejne pytania, na które bym 

prosił o odpowiedź. Może najpierw zacytuję odpowiedź na punkt 3, część tej odpowiedzi: 

„Sposób dostawy i rozwiązania techniczne (koncepcja) pozostaną w gestii dostawcy, o ile 

zostaną spełnione warunki wymagane przez Spółkę.” Chciałbym zadać cztery pytania, na 

które prosiłbym o odpowiedź, a mianowicie, dlaczego w pierwszej kolejności nie. 

1. Dlaczego w pierwszej kolejności po ogłoszeniu zarządzenia i powołaniu komisji nie 

ogłoszono przetargu na koncepcje wielowariantową, gdzie specjaliści z danej dziedziny 

przedstawiliby optymalny wariant z punktu widzenia ceny dla odbiorcy?  

2. Kiedy odpowiednie służby miasta opracują i przyjmą do realizacji koncepcję techniczno – 

ekonomiczną i jakie skutki ekonomiczne poniesie odbiorca budowy nowego źródła ciepła? 

3. Dlaczego nie zrobiono tego do dziś? 

4. Jakie są ustalenia zawartego w dniu 18 stycznia 2018 roku porozumienia pomiędzy 

ZE PAK a miastem Konin?” 

 

 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Pierwszy wniosek jest to wniosek 

dotyczący stanu naszych placówek oświatowych na terenie miasta Konina. Zgodnie 

z wszystkimi ustawami jest to zadanie własne gminy, czyli zadanie, co do którego nie zdejmie 

odpowiedzialności z nas nikt, a wiemy, że ostatnie wydarzenia różnie pokazują i mówią 

o tym, że stan nie jest najlepszy. Szczególnie mówię to o niedawno II Liceum, później 

Przedszkole nr 16, ale wydaje mi się, że jest taka pilna potrzeba abyśmy sporządzili taki, o ile 

pozwoli na to pogoda, sporządzili taki aktualny stan, jak wygląda stan budynków 

oświatowych. Ponieważ naprawdę nie chciałbym się obudzić kiedyś i usłyszeć w radio, czy 

w telewizji, że z powodu zaniedbań, takich czy innych, coś się stało w naszej placówce 

oświatowej. Dlatego bardzo proszę i w miarę później pozyskiwania środków, żebyśmy 

ułożyli jakiś harmonogram wykonywania napraw tych placówek. To jest pierwszy wniosek 

ogólny, który myślę, że się rozkłada nie na krótkie działania, ale przynajmniej do końca roku. 

Oby tak się stało, to będzie bardzo dobrze. 

 Druga sprawa dotyczy chodnika przy ul. Rudzickiej. Tutaj są dwa tematy dotyczące 

chodnika. Pierwsze, nie wiem czy było dobrym pomysłem, nie znam się na tyle na 

budownictwie, ale jeżeli fachowcy to robili, to znaczy, że stan pogodny nie był zły na to, żeby 

robić. W każdym razie mam prośbę do dyrektora Grzegorza Pająka, aby sprawdził jeszcze raz 

fachowo stan położonej nawierzchni chodnika od ul. Jana Pawła II do końca tego chodnika, 

ponieważ byłem tam osobiście, rozmawiałem z mieszkańcami, mieszkańcy zwracali uwagę, 

że technologia kładzenia tego chodnika jest daleka od tej, którą przewiduje normalna 

technologia położenia powierzchni tego chodnika. 

 Druga sprawa. Rozmawiałem z mieszkańcami i zobowiązałem się do tego, że na 

dzisiejszej sesji złożę taki wniosek Panie prezydencie, ponieważ pieniędzy starczyło tylko na 

ten chodnik. Wiemy, że już w ubiegłym roku, czy dwa lata temu, ponieważ były takie prośby 

mieszkańców, żeby dzieci nie chodziły ulicą, Pan dyrektor Grzegorz Pająk zrobił to coś 

w formie takich frezów, ułożono chodnik i to już było takie ułatwienie. Ale teraz ten chodnik 

jest dalszym krokiem do przodu, ale nie ma już pieniędzy, a jest prośba taka, żeby we 

wszystkich wjazdach, czyli tam gdzie są obniżenia chodników, we wszystkich 

systematycznie, co jakiś czas robić tzw. podjazdy. To nie będą wyrzucane pieniądze, tylko 

gdy się znajdą pieniądze i czas na zrobienie ul. Rudzickiej, to już będzie mieli chodnik z tym 

wjazdem jako element gotowy. Czyli jak się znajdą pieniądze, żeby systematycznie do 

każdego domu zrobić ten wjazd i to możemy również rozłożyć na dłuższy czas. 

 Trzeci wniosek taki bardziej drobny, ale żeby zająć się obcięciem gałęzi drzew, które 

rosną przy ogrodzeniu, które dzieli plac PWSZ od parkingu przy bloku Wyszyńskiego 9, 

dlatego że uniemożliwia to wjazd samochodem niejednokrotnie.” 
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 Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Odniosę się do 

tego pierwszego wniosku dołożyłbym taki bardzo konkretny. Pan prezydent Lorek 

z pewnością jest zorientowany, że dach Gimnazjum nr 6 jest w stanie katastrofalnym, mam 

nadzieję, że będzie miał to na uwadze.” 

 

 

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Ja już, tak jak mój kolega 

Wiesław Wanjas powiedział o drzewach, to też poruszę temat drzew, a mianowicie od 

ul. Kolskiej wjeżdżając w ul. Świętojańską po prawej stronie jest skarpa. Tam rosną akacje 

i one bardzo dużo wystają na jezdnie, przy dużych wiatrach obłamują się gałęzie i spadają na 

samochody. Kiedyś one były obcinane, od paru lat nikt się tym nie zajmuje. Nie wiem do 

kogo to należy, czy do ZDM czy PGKiM? Bardzo prosiłbym w tym temacie o interwencję. 

Drugi temat, miałem już nie poruszać, bo to temat związany z mostem, ale interesuje 

mnie jedna rzecz. Ile nas to kosztuje, ekspertyza, dojazdy, to wszystko, jaka to jest kwota 

i kto nam za to zwróci?” 

Kolejno głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Mam jedno zapytanie, ono 

jest w formie interpelacji, ale chcę je teraz przeczytać i poproszę o odpowiedz w formie 

pisemnej. Zapytanie odnosi się do zarządzenia Prezydenta nr 155/2016 w sprawie 

powierzenia stanowiska Gimnazjum nr 6 w Koninie. Rozstrzygnięcie Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2017 roku stwierdziło nieważność tego zarządzenia, 

w związku z tym mam 12 pytań odnośnie tej sprawy, które poruszą taką sferę zatrudnienia, 

aspektów finansowych i organizacyjnych w związku z tym zarządzeniem: 

1. Kto i kiedy zatrudnił Pana Marcina Sypniewskiego oraz na jakiej podstawie prawnej 

w Gimnazjum nr 6 w Koninie? 

2. Kto i kiedy oraz na jakiej podstawie rozwiązał stosunek pracy z Panem Marcinem 

Sypniewskim w Gimnazjum nr 3 w Koninie? 

3. Kto i kiedy oraz na jakiej podstawie prawnej odwołał Pana Marcina Sypniewskiego 

z funkcji zastępcy dyrektora w Gimnazjum nr 3 w Koninie? 

4. Kto i kiedy oraz na jakiej podstawie prawnej ponownie zatrudnił Pana Marcina 

Sypniewskiego w Gimnazjum nr 3 w Koninie? 

5. Na jakie stanowisko Pan Marcin Sypniewski został ponownie zatrudniony w Gimnazjum 

nr 3 w Koninie? 

6. Jaka przesłanka prawna i faktyczna spowodowała, że Prezydent Miasta Konina 

Zarządzeniem nr 36 z roku 2017 odwołał Pana Marcina Sypniewskiego ze stanowiska 

dyrektora Gimnazjum nr 6 w Koninie, kiedy zgodnie z decyzją Wojewody 

Wielkopolskiego Pan Marcin Sypniewski nie był osobą uprawnioną do pełnienia 

stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 6 w Koninie? 

Teraz kilka pytań dotyczących finansów i organizacji: 

7.  Na jakiej przesłance faktycznej i podstawie prawnej Pan Marcin Sypniewski dokonał 

zmian w arkuszu organizacyjnym Gimnazjum nr 6 w Koninie od dnia 14 listopada 

2016 roku? 

8. Kto imiennie zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego uwzgledniający zmiany 

organizacyjne wynikające ze stanu faktycznego od dnia 14 listopada 2016 roku? 

9. Jakie skutki finansowe wynikały z zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego od 

dnia 14 listopada 2016 roku do dnia 1 marca 2017 roku? 

10. Na jakiej przesłance faktycznej i podstawie prawnej dyrektor Gimnazjum nr 3 dokonała 

zmian w arkuszu organizacyjnym z dnia 14 listopada 2016 roku? 

11. Kto imiennie zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Koninie? 

12. Jakie skutki finansowe wynikały z zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego 

od 14 listopada 2016 roku do 1 marca 2017 roku dla budżetu Gimnazjum nr 3 w Koninie? 

 Na te wszystkie pytania, które będą w formie interpelacji, którą prześlę elektronicznie, 

proszę o odpowiedź pisemną.” 



 

 

41 

 

 Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja w jednej kwestii. Na sesji 

20 grudnia był zatwierdzany Gminny Plan Ochrony Zabytków i wtedy była taka dyskusja, 

w której bardzo długo perorowałem na temat tego załącznika, który był zamieszczony w tym 

dokumencie, Gminnej Ewidencji Zabytków, gdzie wskazałem, że ponad 100 zabytków 

zostało w ostatnim czasie wykreślonych, z czego 33 na Starówce, nawet w ścisłej strefie 

ochrony zabytków. Rozmawialiśmy tam o tym, że powstanie jakiś zespół weryfikujący ten 

temat i Pan prezydent wypowiedział się, że warto aby taki zespół jak najrychlej rozpoczął 

swoje prace, a to było 20 grudnia. Ja tam deklarowałem, że mogę to sam zrobić w ciągu 

tygodnia i ewentualnie później z innymi osobami to zweryfikujemy. Mamy 28 lutego i nic się 

w tej sprawie nie wydarzyło, więc mam pytanie, bo jednak ten urzędnik, który ten dokument 

tworzył - Andrzej Łącki, jest też prezesem PTTK w Koninie. Czy może jakieś konsultacje się 

odbyły, czy może taki zespół działa, ale mnie w nim nie ma, a miałem być w nim ja i radny 

Piotr Korytkowski.” 

 

 

 Głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „W związku z tą zmianą optyki i z tą 

życzliwością, o której mówił Pan prezydent, mam prośbę i propozycję dotyczącą bulwarów. 

Poproszę o przeprowadzenie przeglądu zieleni na bulwarach i stanu technicznego 

nawierzchni, bo ona zaczyna się powoli, w niektórych miejscach wyszczerbiać, brakuje kostki 

brukowej. Jeśli chodzi o tą zieleń, to tam właściwie miałbym uwagi od początku do tego jak 

ta zieleń została posadzona, mianowicie moim zdaniem były tam pewne zaniedbania 

dotyczące nawierzchni, na której zieleń została posadzona, ale myślę, że już jest na to za 

późno.  

Natomiast jeśli chodzi o propozycję, to zgłaszam taki pomysł pod rozpatrzenie, żeby 

na okres letni przeznaczyć niewielką kwotę dla organizacji pozarządowych, powiedzmy niech 

to będzie 1000 zł, za takie mikro wydarzenia na bulwarach. W okresie najchętniej od maja do 

końca wakacji, żeby oprócz tego, że tam pojawią się jakieś możliwości konsumpcji, to żeby 

też były małe wydarzenia kulturalne, takie naprawdę małe. Niekiedy wystarczy odrobina 

dobrej woli, żeby zorganizować przykładem ościennych gmin choćby przysłowiowe „święto 

skrobania ziemniaka”. Rzucam to bardziej w formie żartu, natomiast i organizacje 

pozarządowe i mieszkańcy na pewno się ucieszą z takiej formy aktywizacji. 

Trzecia sprawa. Po wczorajszym powrocie z radnym Jarosławem Sidorem 

zauważyliśmy na ul. Wyzwolenia to, że lampy, a dokładnie te instalacje, one chyba należą do 

tej kaliskiej spółki, jeszcze betonowe, jest na pewno jedno miejsce, w którym puszka jest 

otwarta, więc niełatwo się domyśleć, że może dojść do tragedii. Chciałbym poprosić o to, 

żeby również przeprowadzić taki przegląd tych miejskich instalacji i jeśli nie mamy wpływu 

na instalacje spółki kaliskiej, to żeby miasto się zwróciło z prośbą, żeby ewentualne 

uszczerbki naprawić.” 

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja cztery sprawy tak szybko. Po pierwsze 

chciałem podziękować za szybką interwencję, jeśli chodzi o nieprzyzwoite napisy i malunki, 

które się pojawiły na konińskim skateparku. Dziękuję za to, że przy użyciu dostępnych nam 

elektronicznych narzędzi mogliśmy szybko się skomunikować z Panem prezydentem i temat 

został szybko podjęty, także przez koniński MOSiR.  

Skoro już jesteśmy w tej przestrzeni, to chciałbym zapytać, czy będą jakieś prace 

podjęte, dotyczące chodnika wokół jeziorka Zatorze, tego chodnika nowego, który został 

wykonany, a jednak pozostawia znaki zapytania, jeśli chodzi o jakość tego wykonania. I także 

tam przesłałem drogą elektroniczną, tzn. na messenger Panu prezydentowi Łukaszewskiemu 

zdjęcie lampy, która stoi przy schodach kierujących mieszkańców w stronę jeziorka Zatorze. 

Tam jest stłuczona ta lampa, być może od gałęzi, bo tak mi to wskazuje, więc bardzo proszę 

o interwencję w tej sprawie.  
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Ostatnia rzecz dotyczy Międzylesia. Tam rzecz zaczęła się po mało dziać. Na razie 

przymarzł temat, ale dzięki tej interwencji po poprzedniej radzie rzeczywiście ta woda w tych 

obszarach najbardziej zagrażających mieszkańcom opadła. Natomiast Panie prezydencie ja 

cały czas nie czuję się usatysfakcjonowany tym, o czym rozmawialiśmy trzykrotnie u Pana 

i tymi działaniami po tych naszych spotkaniach. Brakuje mi pewnych rzeczy, nie chcę na głos 

ich mówić. Mam nadzieję, że Pan prezydent, jako bardzo inteligentny człowiek, będzie 

wiedział, o co mi chodzi.”  

 

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Chciałbym się odnieść do jednej rzeczy. 

Ja już nie chciałem naciskać przycisku ad vocem, chodzi o temat zagospodarowania 

bulwarów, bo Pan przewodniczący powiedział, że próbujemy wywołać jakąś dyskusję, jacyś 

jesteśmy niechętni. Nie, kompletnie nie. Jesteśmy jak najbardziej za, tylko Panie 

przewodniczący pragnę podkreślić, że było na to 6 lat. Powiedział Pan Panie przewodniczący, 

że próbujemy jakąś negatywną dyskusję wywołać w związku z zagospodarowaniem 

bulwarów, a to nie jest tak. My troszczymy się o te bulwary, żeby było to zagospodarowane.” 

 

 

Przewodniczący radny, cytuję: „Moja uwaga była taka, że wszyscy się troszczymy 

i pytaliśmy jak była inwestycja realizowana, że nie można nic tam robić, wyjaśnienia zawsze 

były te same, że musi upłynąć 5 lat karencji od okresu, kiedy projekt został ukończony 

i dopiero wtedy będzie można było. Nie mogliśmy się doczekać i o to jest. Natomiast jak coś 

się zaczyna dziać to jednak mam wrażenie, że szukamy przeszkody co zrobić, żeby się nie 

zadziało. Jeśli było piętnowane to, że w tym obiekcie, który kosztował tak jak słusznie 

zauważył radny Kotlarski grube pieniądze, bo kosztował i jest koncepcja, żeby zrobić tak, 

żeby informację przenieść na górę, a na dole coś zrobić, to na chłopski rozum chyba to jest 

dobrze.” 

 

 

Kontynuując radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Przychylam się do tego, co powiedział 

Pan Witold Nowak, tylko Panie Witoldzie nie wszystko zależy od Pana prezydenta, ja tutaj 

będę coś cytował i gdyby tak było, to może by to inaczej wyglądało.  

Pierwsza rzecz. Wrócę do spraw z marca 2014 roku. Mówiłem wtedy, w lutym było 

oddawane rondo Lecha i Marii Kaczyńskich i ja wtedy pokazałem kilka zdjęć w związku 

z tym tematem (wyświetlono zdjęcia chodnik Zatorze). To był rok 2014, przy tej inwestycji 

nie wykonano chodnika, który połączyłby ulicę Kleczewską z chodnikiem na ulicy gdzie 

znajduje się chociażby zakład energetyczny, ja wtedy tłumaczyłem, że trzeba kilka razy 

przechodzić przez ruchliwą ulicę Chopina, Kleczewską. Dostałem wtedy odpowiedź, że 

Wydział Drogownictwa jest aktualnie w trakcie opracowywania wariantów rozwiązania 

problemu. Panie prezydencie czy taki wariant został wybrany, czy coś takiego będzie robione, 

bo minęły 4 lata? 

Kolejna rzecz, również 4 lata. Poproszę o zdjęcia (wyświetlono zdjęcia – rondo 

usterki). Od razu chciałbym podziękować za postawienie słupków na rondzie, gdzie 

nadawaliśmy nazwę w ubiegłym miesiącu, Spółdzielców. To również są zdjęcia sprzed 4 lat 

i zdjęcia wykonane w dniu wczorajszym. Cztery lata minęły i nic praktycznie w tym temacie 

nie zostało zrobione. Wiem, jaki jest problem. Za ostro są wyprofilowane zakręty 

i praktycznie długie samochody, autobusy przegubowe niestety niszczą i będą to niszczyły. 

Czy będzie jakieś rozwiązanie tego tematu na wszystkich wjazdach i wyjazdach na tym 

odcinku, bo tutaj nie chodzi tylko o ten odcinek. 

 Kolejna rzecz. Nie ma Pana prezydenta, to jest właśnie sprawa do Pana prezydenta, 

bo tutaj muszę coś przytoczyć. Marzec 2014 roku zgłaszałem pewne propozycje, chodziło 

o wykupy gruntów. Przytoczę krótką wypowiedz z sesji z 30 kwietnia 2014 roku i odpowiedź 
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Pana prezydenta i przejdę do tematu. Chodzi tutaj Panie prezydencie o te grunty przy 

ul. Witkiewicz, Gajowej i Matejki. „Pan osobiście o pewne rzeczy zabiega i jeździ i załatwia 

za urzędników. Panie prezydencie jak długo będzie w tym mieście trwało, że Pan, osoba 

poważna, będzie te rzeczy załatwiał za innych. Sprawy te, siedzi tutaj na sesji mój tato, 

są niezałatwione przez kilka do kilkunastu lat. Po raz kolejny może przepaść dokumentacja, 

bo już jedna przepadła, jak również pozwolenia na budowę kanalizację sanitarną 

w ul. Witkiewicza i Gajowej. Proszę o zdecydowane kroki Pana Panie prezydencie, aby to 

mogło dojść do realizacji tak, jak zostało rozpoczęte po mojej interwencji, gdyż tak jak 

mówiłem, ulica byłaby wykonana, a za pół roku byłoby wszystko rozwalane.” Wstawiłem 

niedawno zdjęcia na facebook, to wiadomo o co chodzi. Prace PWiK rozpoczął dużo 

wcześniej, przed robotami na ul. Matejki, czy dużo wcześniej i nie trzeba tej pracy psuć.  

 Co odpowiedział mi Pan prezydent Nowicki, przypomnę, kwiecień 2014 roku: 

„Szanowny Panie radny zapewniam, że będę podejmował w tej sprawie zdecydowane kroki.” 

I teraz wracam do tematu, poproszę o zdjęcia Matejki, Gajowa, Witkiewicza (wyświetlono 

zdjęcia). To zdjęcie na pewno Państwo znają, plan zagospodarowania przestrzennego mówi 

o tym, że ul. Wyspiańskiego powinna lecieć prosto. Wygląda jak wygląda. To jest teren 

prywatny, ale ten teren został kupiony, kiedy plan zagospodarowania przestrzennego już 

obowiązywał, to są właśnie układy i układziki. Na jakiej podstawie w ogóle pozwolono na 

postawienie takiego ogrodzenia? Nie będę tego drążył, chociaż mógłbym, to nie jest miejsce. 

Kolejne zdjęcie, w tej chwili są wykonywane prace, tutaj ta kanalizacji była już 

wykonana, nie trzeba pruć ulicy. W tym miejscu jest budowana kanalizacja sanitarna 

i wodociąg w kierunku ul. Przemysłowej i tutaj w kierunku ul. Witkiewicza, w kierunku lasu. 

Plan zagospodarowania przestrzennego jest bodajże od 20 lat. Przez 20 lat nie została 

załatwiona sprawa wykupów gruntów. To jest czwarta dokumentacja wykonywana przez 

PWiK, która jest robiona, ale tylko inwestycja jest skończona do tego miejsca, dlaczego? 

Były rozmowy z mieszkańcami, były pisma, mieszkańcy chcą to udostępnić na inwestycje, 

bo tak przewiduje plan zagospodarowania przestrzennego, ale najpierw muszą być wykupione 

grunty. To co czytałem 30 kwietnia 2014, praktycznie 4 lata, o tych sprawach wiedziano dużo 

wcześniej. Ja nieraz mówiłem o tym, Panowie radni z poprzedniej kadencji o tym wiedzą 

i również wtedy, kiedy był mój ojciec. Na zdjęciu satelitarnym widać, tak powinna iść ulica, 

ten płot, który pokazywałem. Tutaj jest ul Witkiewicza, Platan, stacja benzynowa, tu jest ten 

łącznik, praktycznie do tego miejsca jest zrobiona inwestycja. Plan zagospodarowania 

przestrzennego z tą ulicą obejmuje dalsze tereny, miasto przez 20 lat nie wykupiło 

gruntów…” 

 

 

Wtrącając radna Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA powiedziała, cytuję: „Może 

miasto nie ma pieniędzy?” 

 

 

Kontynuując radny Jarosław SIDOR, cytuję: „To mogę Pani pokazywać, jeżeli Pani 

się odezwała, to wykupujemy kawałki gruntów, gdzie nie są wykupione, a wykupujemy tutaj. 

To jest przykład innego planu gdzie wykupujemy grunt pod drogę, nie ma wykupionego tutaj 

gruntu, nie ma wykupionego tutaj, ktoś się stara o pozwolenie na budowę. Na jakiej 

podstawie on dostanie pozwolenie na budowę? Tak to działa Pani radna w mieście. Wiedzą 

o tym członkowie Komisji Infrastruktury i Komisji Finansów, komisje się często odbywają 

i tak to wygląda.  

W 2014 i 2015 roku odbywały się spotkanie z mieszkańcami właśnie tych terenów 

i były zapewnienia ze strony urzędników, że te grunty będą wykupione i co? I nic i tak to 

proszę Państwa działa. Szkoda, że nie ma Pana prezydenta, może sam się spotkam i jeszcze to 

wszystko przedstawię. 



 

 

44 

 

Kolejna rzecz, mamy tzw. grupę zakupową energii elektrycznej, ale chciałbym się 

odnieść do innej rzeczy. Wszystkie placówki oświatowe same muszą ubezpieczać swój 

majątek. Czy nie byłoby racjonalne, aby zrobić to w całości? Czy nie udałoby się pozyskać 

większych środków oszczędnościowych, gdyby to wykonywało jakieś ubezpieczenie, z uwagi 

na to, że majątek ubezpieczeniowy byłby większy. Czy nie można tego robić w całości? 

Czy musimy tę robotę zwalać na ręce dyrektorów. Tu nie chodzi tylko o szkołę, ale również 

inne instytucje, które muszą być ubezpieczone. Uważam, że tutaj można by było uzyskać 

duże oszczędności.  

Temat kolejny, o którym Państwo radni wiedzą (wyświetlono zdjęcia ul. Staffa). 

Ten temat już był ruszony prawie 4 lata temu, następnie powtórzony w 2015 roku. Panie 

prezydencie bardzo proszę o interwencję w tej sprawie, bo praktycznie nic się nie dzieje. 

Te zdjęcia przy Szkole nr 10 są wykonane w styczniu tego roku. Bardzo proszę o zajecie się 

tym tematem, tak jest na całej długości ul. Staffa. Ja jako radny wielokrotnie już pisałem do 

Agencji Nieruchomości Rolnych, praktycznie kilka pism, żadnych odpowiedzi. Panie 

prezydencie powiem więcej, niech Pan wystąpi do nich, tylko żeby wydali Panu zgodę na 

rozbiórkę, dlaczego? Bo ja od 2015 roku mam pismo z firmy konińskiej, która rozbierze to 

wszystko za darmo, tylko trzeba udostępnić miejsce, żeby nie musiała płacić za zajecie pasa 

drogowego. Firma już jest, zna Pan te osoby, mam odpowiedź, chętnie to zrobią. Temat 

można by załatwić bardzo szybko, tylko niestety ta biurokracja w Agencji Nieruchomości 

Rolnych nie trwała tak długo.  

Kolejna rzecz Panie prezydencie, to jest jedna ważna rzecz dlatego, że byłem za tym, 

aby pewne sprawy gruntowe robić krótko, zdecydowanie, chociażby tutaj przykład tego płotu, 

gdzie przez wiele lat nie można było nic zrobić. Radni miasta Konina 29 czerwca 2016 roku 

podjęli uchwałę w sprawie opłat za zajecie pasa drogowego - 2 grosze dziennie za metr 

kwadratowy i tutaj właśnie dochodzi do takiej sytuacji, tutaj dotyczy sprawa wystąpienia 

Pana Andrzeja Chmieleckiego na sali 28 listopada 2016 roku. Panie Piotrze Korytkowski jest 

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który opiera się na wyrokach Naczelnego 

Sądu Administracyjnego i dotyczy to zajętości terenów, które były przed wejściem ustawy. 

Jest to szeroki opis i wyrok tego sądu i mam takie pytanie. Czy rada miasta, czy służby 

odpowiedzialne przed Panem prezydentem będą i my jako radni będziemy zmieniać tą 

uchwałę, która została podjęta, a dotyczy szczególnie posesji, które były zajęte w latach 

80tych? Nie mówię tutaj o posesjach i gruntach miejskich, które były zajęte po wejściu 

ustawy w roku 1996 albo 1997, czy też miasto nic nie będzie w tym temacie robiło? 

Temat w Zarządzie Dróg Miejskich znany jest od listopada 2017 roku i czy można się 

spodziewać Panie prezydencie jakiś konkretnych odpowiedzi i działań w tym temacie. 

Jeżeli mogę prosić, jest Pan prezydent Nowicki. Poproszę o zdjęcia Matejki, Gajowa, 

Witkiewicza. Nie było Pana Panie prezydencie, a ja przytoczyłem sprawę wykupów gruntów 

na ul. Matejki i Witkiewicza. Temat Panu znany. Tutaj właśnie jest ten rozjazd. Ja się wtedy 

wypowiadałem, wtedy był mój ojciec na sesji, powiedziałem, że plan zagospodarowania ma 

ok. 20 lat i wtedy usłyszałem odpowiedź, że zapewnia Pan, że będzie podejmował w tej 

sprawie zdecydowane kroki. Tam w tej chwili PWiK wykonuje już roboty jak Pan wie 

i właśnie na odcinku do tego miejsca roboty są wykonane. Plan zagospodarowania 

przestrzennego jest do końca, aż do granicy miasta Konina i do dnia dzisiejszego te działki 

nie są wykupione. Przedsiębiorstwo musiało „okroić” projekt z uwagi na zaniechania, czy 

niekompetencje urzędników w związku z wykupem gruntów zgodnie z planem 

zagospodarowania przestrzennego.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Uwaga jedna na koniec mi się nasuwa, bo bardzo cenie 

aktywność Pana radnego Jarosława Sidora, jest bardzo aktywnym radnym, wręcz 

wzorcowym, tylko się zastanawiam, czy my ze wszystkim musimy we wnioskach 

i zapytaniach, czy nie możemy bezpośrednio dotrzeć do urzędnika? Ja tak robię, 
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ja bezpośrednio dzwonię i pytam, monitoruję, nie wszystkich Państwa zajmuję.  Myślę, 

że bardzo wiele by zyskał Pan Jarosław bezpośrednio naciskając, bo wtedy powie, 

że w drugim podejściu pójdzie do prezydenta. Myślę, że byłby bardzo efektywny. Bardzo 

cenię sobie aktywność jego aktywność, ale czy ze wszystkim musimy bezpośrednio na sesji? 

Takie mam pytanie retoryczne. ” 

 

 

Radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Panie przewodniczący, na to co Pan powiedział 

powinien już odpowiedzieć Panu mój ojciec, ale ja odpowiem. Panie przewodniczący Steinke, 

te sprawy to załatwiałem ja jako ojciec Jarka, kiedy ja byłem radnym i on jest radnym drugą 

kadencje i do dnia dzisiejszego nie są te sprawy załatwione.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Szanuję Pana i Pana ojca, także tutaj nie widzę 

związku.” 

 

 

 

16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
 

 

Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI, cytuję: „Odpowiem na niektóre pytania, 

co do innych poproszę i upoważniam Pana Sławomira Lorka, mojego pierwszego zastępcę 

i tradycyjnie Szanowni Państwo na bardzo szczegółowe pytania odpowiemy na piśmie.  

Po pierwsze chciałbym nawiązać do wypowiedzi Pana radnego Jarosława Sidora 

odnośnie do wiaduktu, tego projektu połączenia wiaduktu od ul. Paderewskiego 

i Wyzwolenia. Jesteśmy na ukończeniu prac kosztorysowo-projektowych i dziś możemy 

powiedzieć, że ten kosztorys będzie opiewał na ok. 97 mln zł. Podkreślam także, iż miasto 

partycypuje w budowie wiaduktu, jest to wartość blisko 13 mln zł. A więc te dwa elementy 

tego istotnego projektu - wiadukt i połączenie tego wiaduktu z jedną i z drugą ulicą, to jest 

110 mln zł wartości kosztorysowej.  

Panie radny ja dostrzegam to, co Pan wskazuje odnośnie do innych ulic, ale uważam, 

że jakieś wobec tego typu wyzwań, o takich wielkościach, jakąś kolejność powinniśmy 

ustalić. Jestem zdumiony tym faktem, że tak porzucił Pan swoje „dziecko”, a mianowicie 

projekt przebudowy ul. Przemysłowej od skrzyżowania ul. Matejki do skrzyżowania 

w Malińcu. To jest projekt, Pan wie o tym, Pan się o to nie dopomina, a to jest projekt 

wartości blisko 23 mln zł, czy 24 mln zł i w tym całym układzie, dotyczącym układu 

komunikacyjnego, wiadukt i ul. Paderewskiego i Wyzwolenia, ul. Przemysłowa jest 

priorytetem Panie radny. Więc odpowiadam Panu, że w tej chwili podejmujemy wszelkie 

możliwe działania, żeby zabezpieczyć w tej wysokości blisko 135 mln zł środki na te trzy 

zadania inwestycyjne. A jeśli tak, to od razu jest odpowiedź, jakie będą nasze możliwości, 

co do realizacji wskazanych przez Pana zadań, w tym kryje się odpowiedź na to pytanie. 

Coś jest priorytetem i tego powinniśmy przestrzegać.  

Powiem jeszcze Wysoka Rado, że w tej naszej projekcji, co do układu drogowego, 

chcielibyśmy, żeby po pozyskaniu środków i po ewentualnych przetargach, jeśli one byłyby 

w miarę korzystne i poniżej zakładanych kosztorysów, żeby do tych zadań włączyć jeszcze 

ul. Jana Pawła II od ronda turbinowego do mostu w Laskówcu. Bowiem ta ulica naszym 

zdaniem też powinna być w taki sposób potraktowana, a przypomnę, że kosztorys na jej 

remont tj. 8 mln zł. Więc proszę Panie radny by przyjąć tego typu założenia, że nie da się tak, 

że chcielibyśmy tak wszystkim i jeszcze coś. Jeśli coś robimy, jeśli coś ustanawiamy, że jest 

kluczowe w naszym układzie miasta, to bądźmy konsekwentni i już nie wrzucajmy już tych 
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projektów, co do których wiemy, które są nikłe szanse, albo żadne, żeby podjąć ich realizację 

w tych najbliższych latach. Myślę, że te wszystkie duże inwestycje, tu zwracam się do 

przewodniczącego Pana Wiesława Steinke, zaburzyły nam trochę ten kiedyś założony, takie 

rozwiązanie, że obok dużych inwestycji drogowych robimy także inwestycje na ulicach 

osiedlowych. Robimy to, ale nie w takim zakresie, żeby było to wystarczające, 

czy zadawalające. 

Odnośnie do sprawy związanej z ciepłem, na Pańską interpelację odpowiedziałem 

Panie radny tak jak było to możliwe. I nie zaspokoję Pana oczekiwań nawet przyjmując, 

że te wszystkie czynności potem retransmisyjne są jak najbardziej możliwe, ale nie mogę 

zaspokoić zawartych w Pana pytaniach treści, ze względu na to, że np. postępowanie, które 

w tej chwili jest prowadzone na dostawę ciepła, że kontrahenci uznaliby, że naruszyliśmy ich 

interes, gdybym ja dzisiaj publicznie mówił o tym jakie oferty zostały złożone, albo w jakim 

kierunku idą negocjacje z jednym, czy drugim kontrahentem. Więc prosiłbym, żeby Pan 

radny uwolnił mnie od tego obowiązku, bo ja Panu na to nie odpowiem, gdyż prawo mi 

zabrania. Istnieje obowiązek określonego zachowania przy takim postępowaniu, bowiem jest 

tutaj bardzo wąska ścieżka dotycząca konkurencyjności. I podobnie nie mogę Panu 

powiedzieć jakie są szczegóły umowy zawartej na dostawę ciepła, bowiem ta umowa może 

być w pewnych okolicznościach i pewnie będzie, istotnym czynnikiem co do ostatecznego 

wyniku prowadzonych postępowań na wyłonienie dostawcy ciepła na przyszłość, minimum 

na następne 15 lat.  

Chciałbym też jasno powiedzieć i to się wpisuje w to o czym Pan radny mówił, że to 

jest troska, którą słusznie Pan przejawia i pewnie każdy z nas, ale są dwa istotne elementy. 

Po pierwsze jaki jest nośnik energii przewidziany w składanej ofercie na dostawę ciepła, 

po drugie jaka jest ścieżka cenowa tego ciepła na 15 czy 20 lat, w zależności na jaki okres 

umowa będzie zawarta. I po trzecie wreszcie, to jest pewność trwałości dostaw tego ciepła. 

To są trzy podstawowe kryteria, według których będziemy ostatecznie oceniać przedłożone 

oferty. I proszę przyjąć Panie radny uprzejmie do wiadomości, że na tym poziomie ogólności 

ja muszę poprzestać, ja nie mogę naruszyć poufności tego postępowania.  

Odnośnie do kosztów ekspertyzy i innych kosztów. Panie radny, policzymy to, 

mówiłem wcześniej w swojej wypowiedzi, że będzie przez nas to policzone i skierowane 

oczekiwanie do wykonawców, by te koszty zostały miastu zwrócone. 

Odnośnie do pytania pana radnego Krystiana Majewskiego dotyczącego tych 

czynności zarządzenia prezydenta, uprzejmie informuję Pana radnego, że na wszystkie 

pytania otrzyma Pan odpowiedź, ale podobne pytania zostały nam zgłoszone przez urząd 

Pana wojewody i odpowiedzi na te pytania również przedłożymy. 

Teraz poproszę Panie przewodniczący o udzielenie głosy Panu prezydentowi 

Sławomirowi Lorkowi.”  

 

 

Z-ca prezydenta miasta Konina Sławomir LOREK, cytuję: „Bardzo dziękuję za to 

pytanie Pana przewodniczącego Wiesława Wanjasa. Natomiast chciałem powiadomić Pana 

przewodniczącego, że w 2013 roku na początku pełnienia funkcji zastępcy prezydenta 

wymyśliłem z inspektorem budowalnym coś co się nazywa „metryczką budynku”. Takie 

metryczki zostały wypełnione przez osoby, które zarządzają tymi budynkami, takie metryczki 

w wersji elektronicznej były wtedy w Wydziale Inwestycji, dzisiaj są w Wydziale Rozwoju 

Gospodarczego, są w Wydziale Oświaty, są w moim gabinecie zawsze do wglądu. Natomiast 

jak najbardziej, myślę że to jest ten moment, żeby dokonać już pewnej weryfikacji. Jeżeli 

komisja chciałaby z tymi materiałami się zapoznać, to ja uaktualnię te metryczki, będą na stan 

2018 roku, bo pewne remonty zostały zrobione. Zgadzam się, że są budynki, które wymagają 

inwestowania i te konieczne rzeczy staramy się, ażeby były uwzględnione w budżetach, ale 

chcę Państwa poinformować, że po uchwaleniu budżetu na 2018 rok z przedszkoli w ciągu 

2 miesięcy wpłynęło zapotrzebowania na różne sprawy remontowe na kwotę 1.041.742,00 zł, 
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natomiast ze szkół i placówek oświatowych w ciągu dwóch miesięcy wpłynęły 

zapotrzebowania na kwotę 2.222.000,00 zł, w tym jest dach, o którym mówi tutaj Pan 

przewodniczący. Mówimy o dachu budynku w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych na 

ul. Bydgoskiej. I jak najbardziej myślę, że warto by było poświęcić Komisję Edukacji, gdzie 

może z przedstawicielami dyrektorów byśmy szczegółowo o tych sprawach porozmawiali. 

Ja jestem w stanie Państwu myślę, że w ciągu 2 miesięcy zmodyfikować te metryczki, każdy 

z Państwa radnych może to otrzymać, jak również te zapotrzebowania.                 

Pan radny Tomasz Nowak poruszył sprawę zespołu. Była taka z mojej strony 

deklaracja i pan kierownik Tomasz Sękowski po dzisiejszej uwadze Pana radnego otrzymał 

jako priorytet, ażeby wniosek pojawił się na kierownictwie i żeby taki formalny zespół został 

przez Pana prezydenta powołany i myślę, że to będzie to w trybie niezwłocznym.  

Dziękuję Panu radnemu Jarosławowi Sidorowi za przywołanie grupy zakupowej 

energii elektrycznej. Może dobrze się składa, że ta grupa została dzisiaj przywołana, 

wprawdzie w kontekście grupy ubezpieczeniowej, ale chcę Państwa radnych powiadomić, 

że wczoraj w tej sali odbyła się narada wszystkich dyrektorów szkół, placówek, ale również 

instytucji, które są w naszej grupie zakupowej i został przedstawiony raport z funkcjonowania 

tej grupy zakupowej. Przypomnę tylko, ta grupa zakupowa energii funkcjonuje tak naprawdę 

od 1 stycznia 2014 roku, bo wtedy po raz pierwszy zamówiliśmy energię i to była grupa 

dziesięciomiesięczna. Potem mieliśmy już rok 2016-2017 i to była ta grupa 2-letnia. 

Aktualnie rozstrzygnęliśmy przetarg i od stycznia 2018 roku dostawcą energii jest PGE Obrót 

S.A. i ta grupa działa w cyklu też 2-letnim.  

I powiem Państwu, wczoraj dyrektorzy zostali zapoznani ze szczegółami tego raportu, 

natomiast widziałem ogromne zdziwienie dyrektorów i myślę, że to też warto, żebym to 

Państwu powiedział, że gdyby nie było grupy zakupowej jednym posunięciem, a mianowicie 

mamy dzisiaj możliwość, jak każdy odbiorca energii elektrycznej, zmienić taryfę. I pojawiła 

się nowa taryfa, ta taryfa to jest C23, a 16 podmiotów korzystało z taryfy C22B. Pojawiła się 

nowa taryfa i na samej zmienianie taryfy szacunkowa oszczędność brutto to jest 

157.859,00 zł. Tak, że na bieżąco analizujemy i cieszę się, że pytanie dzisiaj dotyczyło też 

grupy zakupowej energii elektrycznej.  

Natomiast jeżeli chodzi o ubezpieczenia, tak się składa, że każdy z dyrektorów jest 

zarządcą budynku. To co na pewno zrobiliśmy i to zrobiliśmy to w tym roku, mamy 

skatalogowany zakres wszystkich ubezpieczeń, które są we wszystkich placówkach 

oświatowych, od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych, widzimy dużą różnorodność 

i nie ukrywam jest to temat, bo wiem jak te polisy funkcjonują, w jakim są terminie i jest to 

temat do rozważenia, czy w przyszłości nie skorzystać z brokera, albo z innej procedury. 

Raczej dyrektorzy, jak Państwo wiedzą, też mają pewną autonomię i mówimy 

o ubezpieczaniach budynków i osoby, która zarządza budynkiem, ale również jest 

ubezpieczenia uczniów i tu jest jakby rola rady rodziców. To zestawienie, które zostało 

przygotowane, mam świeże zestawienie pokazało dużą różnorodność, a chcemy o ten interes 

majątku miasta jak najlepiej zadbać, będziemy nad tym szczegółowo pracować.”          

 

 

 

17.  Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Miasta Konina. 
 

 

Przewodniczący rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, stąd też 

zamknął XLVII Sesję Rady Miasta Konina, dziękując wszystkim za udział w obradach. 
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Obradom przewodniczył  

 

         Przewodniczący Rady Miasta Konina 

 
    

 Wiesław S T E I N K E  
 

Protokołowało: 

Biuro Rady Miasta Konina 


