
BR.0002.2.3.2018 

 

P R O T O K Ó Ł Nr XLVIII/2018 

 

z obrad XLVIII SESJI RADY MIASTA KONINA, 

 

która odbyła się 28 marca 2018 roku 

 

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

Sesja trwała od godz. 9.10 do godz. 13.00. 

 

 

W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, 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, Paweł KILIAŃCZYK Komendant Miejski Policji, Janusz DĘBOWSKI 

Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Marzena BIELECKA przedstawiciel 

Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kaliszu, Małgorzata KUDŁA Prokurator 

Rejonowy w Koninie, Agnieszka DYBAŁA-KAMIŃSKA Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny, Anna KWAŚNIEWSKA Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz 

przedstawiciele lokalnych mediów. 

 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 

 

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

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

przewodniczący Rady Miasta Konina – radny WIESŁAW STEINKE. 

 

 

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

uchwał. 

 

 

Radny nieobecny: Sławomir LACHOWICZ. 

 

 

Na sekretarza obrad sesji przewodniczący rady wyznaczył radną Urszulę 

MACIASZEK. 

 

 

Radna wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad.  

 

 

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

dzisiejszej sesji przekazałem Państwu Radnym porządek obrad wraz z materiałami. 

22 marca 2018 roku przekazałem Państwu uzupełniony porządek obrad. 

Na wniosek Prezydenta Miasta Konina uzupełniłem porządek obrad o punkt 11 - 

podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 645 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 
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2017 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym 

transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz 

określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów (druk nr 732). 

Jednocześnie na wniosek Komisji Infrastruktury, która wiele godzin obradowała 

w poniedziałek, za zgodą prezydenta zdejmuję z porządku obrad punkt 18 dotyczący podjęcia 

uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

(druk nr 717), a także w punkcie 20 projekt uchwały dotyczący zbycia nieruchomości 

(druk nr 712). Prezydent zaakceptował wniosek komisji, więc tych punktów nie będziemy 

dzisiaj omawiali. 

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

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

20 ustęp 1a ustawy o samorządzie gminnym. 

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

 

 

Radni nie mieli uwag. 

 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania Rada Miasta Konina przyjęła zaproponowany 

porządek obrad. 

 

Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu obrad XLVII sesji. 

3. Złożenie ślubowania przez radnego. 

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

5. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla miasta Konina na lata 

2016-2020” za rok 2017. 

6. Raport z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Konina za 2017 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 569 Rady Miasta Konina z dnia 

24 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Konińska Karta Rodziny 3+ 

(druk nr 710). 

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz 

przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania. 

9. Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2017 rok oraz przedstawienie potrzeb 

w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2018 rok. 

10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do 

spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy na terenie Miasta Konin oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

za 2017 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 645 Rady Miasta Konina z dnia 

20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego 

lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji 

w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów 

(druk nr 732). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 724). 
13. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok (druk nr 730); 
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b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 

(druk nr 731). 

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

granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych 

(druk nr 711). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych 

przy ul. Kolskiej 1 w Koninie (druk nr 708). 

16. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany nazwy ulic w mieście Koninie (druki nr 722 i 723). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Konina dla wybranych obszarów przy ul. Parowozownia oraz dla rejonu przy 

ul. Zakładowej, część wschodnia (druk nr 716). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach 

odszkodowania (druk nr 709). 

19. Podjęcie uchwały w sprawie: 

a) zbycia nieruchomości (druki nr 713, 720); 

b) nabycia nieruchomości (druk nr 715); 

c) zamiany nieruchomości (druk nr 718); 

d) sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu (druk nr 714). 

20. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 

(druk nr 719). 

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

(druk nr 729). 

22. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

(druk nr 721). 

23. Podjęcie uchwał w sprawie zmian uchwał Rady Miasta Konina: 

a) Nr 5 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

(druk nr 726). 

b) Nr 9 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej 

(druk nr 727). 

c) Nr 671 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych 

Komisji Rady Miasta Konina (druk nr 728). 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie 

(druk nr 725). 

25. Wnioski i zapytania radnych. 

26. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

27. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Konina. 

 

Obecnie przechodzimy do realizacji ustalonego porządku obrad.   

 

 

 

2. Przyjęcie protokołu obrad XLVII sesji. 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

sesji XLVII.  
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Przypominam również Państwu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami protokoły 

obrad są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.” 

 

 

 

3. Złożenie ślubowania przez radnego. 
 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „W związku z rezygnacją radnego Pana Karola 

Skoczylasa do rady może wstąpić nowy radny z tej samej listy i tym kandydatem jest Pan 

Jakub Eltman. Odczytam Państwu obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 19 marca 

2018 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Miasta Konina. 

 

 
 

Pan Jakub Eltman jest obecny i przed przystąpieniem do wykonywania mandatu 

radnego złoży ślubowanie. Proszę wszystkich o powstanie, odczytam Rotę Ślubowania, 

a radny wypowie słowo „ś l u b u j ę” lub zwrot  „ś l u b u j ę, tak mi dopomóż Bóg”.    

 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców”.” 

 

Pan radny Jakub ELTMAN wypowiedział słowa, cytuję: „Ś l u b u j ę, tak mi dopomóż 

Bóg”.    
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 Przewodniczący rady poinformował, że radny dopełnił ustawowego obowiązku 

i został uzupełniony skład rady.  

 

 

 

4. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie 

międzysesyjnym. 
 

 

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

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

z prac w okresie międzysesyjnym. Ten materiał jak zawsze otrzymali Państwo drogą 

elektroniczną. Są tam przyjęte wnioski, wydane zarządzenia i przyjęte projekty uchwał.  

Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie sprawozdania Prezydenta 

Miasta Konina z prac w okresie międzysesyjnym?”  

 

 

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

Miasta Konina przyjęła sprawozdanie Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

 

 

5. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego dla miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2017. 

 

 

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

cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2017. 

Treść sprawozdania – Państwo Radni otrzymali. 

Proszę o przedstawienie opinii przez przewodniczącego Komisji Praworządności 

Janusza Zawilskiego.” 

  

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: 

„Na posiedzeniu Komisji Praworządności w dniu 22 marca 2018 roku przyjęliśmy 

sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020” za 

rok 2017. Pan przewodniczący już przywitał przedstawicieli tych wszystkich organizacji, 

które ten dokument opracowywały i jest to, powiem tylko, że dokument ma ponad 170 stron. 

Całość tego materiału oczywiście przygotował, zebrał Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego. Na komisji dyskutowano prezentowano materiały, były pytania, trwało to 

ponad półtorej godziny, więc materiał ten został omówiony dość wyczerpująco i myślę, 

że wszystkiego nie będę tutaj cytował, wszystkich innych danych, jakie są zawarte. Jedna 

konkluzja na pewno się tutaj narzuca, że nasz stan bezpieczeństwa w Koninie z roku na rok 

się poprawia i to cząstkowe sprawozdanie jest tylko dlatego, że ono jest za 2017 rok, a mamy 

te wszystkie założenia przyjęte na lata 2016-2020. Ten program jest ciągle programem, który 

się dopisuje, modernizuje, zmienia się, dodaje różne rzeczy, także jest to taki dość żywy 
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program, ale nie mniej na pewno najważniejsze dla wszystkich mieszkańców jest to, że stan 

bezpieczeństwa mieszkańców na pewno się poprawia.”  

 

 

 Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem i powiedział, cytuję: 

„Materiał, który co roku jest przekazywany radzie i rzeczywiście służy temu, żebyśmy 

wyciągali wnioski, czy jest lepiej czy gorzej. Pan przewodniczący mówi, że wydaje się, 

że raczej lepiej w zakresie bezpieczeństwa obywateli. Myślę, że w zakresie również 

bezpieczeństwa zdrowotnego, jak chodzi o parametry ochrony środowiska też jest coraz 

lepiej. Wymogi unijne, które z racji naszego członkostwa musimy siłą rzeczy respektować, są 

respektowane przez największe zakłady naszego regionu, ale i nowo powstające również 

muszą je respektować. 

Warto wspomnieć o tych naszych zielonych płucach, które mamy w postaci 

rezerwatów przyrody, nie w samym mieście a w powiecie. One też korzystnie wpływają na 

jakość powietrza w naszym mieście. Stało się to regułą i myślę, że tak już będzie co roku, 

że przy okazji komunikatów pogodowych mamy informację o jakości powietrza w miastach 

w Polsce i widzimy, że z tym jest nie najlepiej. Można powiedzieć, że w naszej sytuacji te 

nasze walory, które kiedyś kontestowaliśmy z racji ciężkiego przemysłu, zupełnie inaczej 

prezentują się dzisiaj, jeśli porównamy się do wydawałoby się kurortów górskich, bo okazuje 

się, że to one mają problemy z czystością powietrza, chociażby z tego, że przy kiepskim 

wietrze ten smog między górami stoi, więc wcale nie jest tak źle z naszym powietrzem. 

Myślę, że tutaj wręcz możemy zachęcać do spędzania czasu wolnego na powietrzu dlatego, 

że rzeczywiście mamy urokliwe okolice miasta i powiatu w postaci rezerwatów. Myślę, 

że każdy z nas miał okazję tam przebywać i myślę, że jest tam zupełnie bezpiecznie, jeśli 

chodzi o walory zdrowotne.” 

 

 

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

Miasta Konina zapoznała się ze „Sprawozdaniem cząstkowym z realizacji „Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

dla Miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2017. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

 

 

6. Raport z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta 

Konina za 2017 rok. 
 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Następny punkt porządku obrad, to raport z realizacji 

programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Konina za 2017 rok. Materiał wiąże się 

z poprzednim sprawozdaniem, bo to też się wiąże z przestępczością w tym zakresie, 

bo dystrybucja i nie tylko. Proszę przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych o przedstawienie wypracowanej opinii.”  

 

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS 

powiedział, cytuję: „W dniu 22 marca 2018 roku na posiedzeniu dokument ten omawiała 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych. Komisja raport przyjęła informacyjnie.  

Chcę krótko powiedzieć, ponieważ to była dyskusja dość długa i nie wszyscy 

z Państwa uczestniczyli na komisji. Chcę Państwu, którzy są tutaj obecni kilka 

najważniejszych kwestii z tego raportu przedstawić, a więc wszystkie te działania, które 



7 

 

miasto proponuje wynikają z programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Konina na 

lata 2016-2019. Dla informacji wszystkich program ten finansowany jest ze środków 

uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

i w roku 2017, czyli ten raport, który omawiamy, był konsekwentnie realizowany w trzech 

zasadniczych obszarach działania, tj.:  

- profilaktyka, 

- leczenie, rehabilitacja, reintegracja i ograniczanie szkód zdrowotnych osób uzależnionych, 

- epidemiologia, monitoring, ewaluacja. 

Chcę również powiedzieć i poinformować, ludzie zainteresowani wiedzą, ale nie 

wszyscy, że przy konińskim Punkcie Konsultacyjnym MONAR funkcjonują:  

- otwarta grupa wsparcia dla rodziców osób uzależnionych.  

- otwarta grupa wsparcia dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję „Zgoda na 

siebie”. 

- otwarta grupa Klubu Środowiskowego Honorowych Dawców Krwi (w której działają osoby 

zdrowe i trzeźwiejące w trakcie terapii oraz postrehabilitacji).  

Przy Punkcie Konsultacyjnym MONAR od wielu już lat funkcjonuje hostel dla osób 

po zakończonym leczeniu stacjonarnym, z pomocy którego w 2017 roku skorzystało 9 osób 

w ramach programu postrehabilitacyjnego pod nazwą „Nazajutrz”.  

Jeszcze taka informacja na koniec, że wszystkie zadania wynikające właśnie z pomocy 

rodzinie osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizuje 

MOPR.  

W 2017 roku z pomocy MOPR korzystały 34 rodziny (39 osób), w których 

występował problem narkotykowy. Pracownicy ośrodka objęli te rodziny poradnictwem 

interdyscyplinarnym. Istotnym elementem pracy z rodziną była praca socjalna i kontrakt 

socjalny. Praca nad rodziną miała ją wzmocnić, a także pobudzić do aktywnego włączania się 

w przezwyciężanie trudnej sytuacji.  

Chcę powiedzieć, że właśnie z tej kwoty, tzw. „korkowego”, na program 

przeciwdziałania narkomanii dla miasta Konina w 2017 roku wydano kwotę 100.350,00 zł.” 

 

 

 Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad raportem i powiedział, cytuję: „Warto 

o tym wspomnieć, że jest to zjawisko tak najogólniej mówiąc w pewnym stopniu 

niedoszacowane, ponieważ nigdy nie wiemy, jakie są te sieci dystrybucji. Dobrze, że policja 

czuwa nad tym i zna tych, którzy się „dilerką” zajmują, natomiast wszyscy wiemy, że bardzo 

często ten pierwszy kontakt z narkotykiem jest zupełnie przypadkowy, na różnego rodzaju 

imprezach. Dopiero o zgrozo młody człowiek dowiaduje się po przypadkowym zażyciu, jakie 

skutki dla organizmu to powoduje. Niektórym zaczyna się to podobać i to jest pierwszy krok 

do uzależnienia.  

Jako lekarz mogę powiedzieć, że jest to znacznie gorsze niż uzależnienie od alkoholu. 

Znam wiele osób, nawet ze swojego środowiska, których narkotyki „złamały” doszczętnie i ci 

ludzie się nie podnieśli już nigdy. Dlatego należy swoim dzieciom mówić bez ogródek, żeby 

nie dać się tutaj omamić i eksperymentować, czy dla towarzystwa ulec presji swojego 

otoczenia, bo to się może bardzo źle skończyć. Dobrze się dzieje, że takie rodziny, które 

problemem są dotknięte, są objęte należytą pomocą przez MOPR, a i dzieci mają również 

szansę bycia zagospodarowanymi w naszych świetlicach socjoterapeutycznych, gdzie ta praca 

z dzieckiem jest ważna i ma szansę wyrwać się z tego środowiska i być może poprzez 

prawidłowe wzorce swoich rówieśników mieć szansę na to, by powrócić do normalności. 

Chcę o tym powiedzieć dlatego, że problem jest poważny i nawet nie zdajemy sobie 

sprawy, z jakimi problemami borykają się te rodziny, które mają takie dzieci i naprawdę 

ciężko jest tym ludziom pozbierać się i jestem przekonany, że często samodzielnie nie są 

sobie w stanie z tym problemem poradzić. Również Państwa proszę o wsparcie, bo dobre 

słowo z naszej strony, to nigdy za wiele dla tych, którzy się z tym problemem borykają, 

bo nawet jeśli rozmawiamy o tym w swoich rodzinach, to to działa jako przestroga dla tych 
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naszych podopiecznych, którzy nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak oni się przysłuchują 

i słuchają wszystkiego, więc parę zdań rozmowy w domu na ten temat może przynieść 

pozytywny skutek.” 

 

 

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

Konina rozpatrzyła i przyjęła Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 

miasta Konina za 2017 rok. 

 

Raport stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 569 Rady Miasta 

Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu 

Konińska Karta Rodziny 3+ (druk nr 710). 
 

 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr 569 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku 

w sprawie przyjęcia Programu Konińska Karta Rodziny 3+ - druk nr 710. Proszę 

o przedstawienie opinii do projektu uchwały przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych.” 

 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS 

powiedział, cytuję: „Dokładnie tak jak poprzedni raport, w dniu 22 marca 2018 roku Komisja 

Rodziny i Spraw Społecznych procedowała nad projektem uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 569 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia 

Programu Konińska Karta Rodziny 3+. Tak jak Pan przewodniczący w swoim wystąpieniu 

powiedział, to już 4 lata minęły, niedługo będzie 5 lat, odkąd działa w Koninie Karta Rodziny 

3+. Cieszy nas bardzo, że ten program ma dynamiczny rozwój, że wywołuje konieczność 

modyfikacji, zmian zachodzących w ofertach jego partnerów, firm, instytucji miejskich 

i prywatnych, które proponują ulgi i zniżki dla posiadaczy Konińskiej Karty Rodziny.  

Cieszy, że zwiększa się liczba instytucji, które chcą pomagać. I ta zmiana Panie 

przewodniczący wynika z tego, że te instytucje będą wyszczególnione w załączniku do 

uchwały i nie będą integralną częścią karty, w związku z tym nie będzie potrzeby co chwilę 

zmiany uchwały, która zawierała w sobie wymieniane instytucje. Po przeprowadzonej 

dyskusji i omówieniu tego projektu uchwały przez Panią kierownik Jolantę Stawrowską, 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 8 głosami 

„za”.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 

 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „To jest też taki 

moment, żeby spojrzeć z perspektywy czasu na funkcjonowanie tej Karty. Ja strasznie się 

cieszę, że tego rodzaju działania są podejmowane i tu nie chodzi nawet o to, że lista instytucji 

angażujących się w promocję tej karty poszerza się, stąd propozycja zmiany dzisiejszej 

uchwały. Wiemy, że lista tych instytucji ma być zamieszczona w aneksie, żeby nie trzeba 

było poprawiać za każdym razem tej uchwały. Chcę spojrzeć jeszcze na tę kartę z punktu 
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widzenia ogólnego. Ja się cieszę, że oprócz walorów czysto ekonomicznych 5, 10, 15 % 

zniżki, ten najważniejszy walor, to jest walor promujący rodzinę. Ja się cieszę, że mówimy 

o pewnej modzie na rodzinę, że doceniamy ten fakt i w tym widzę przede wszystkim dobro 

płynące z przyjęcia tej karty.” 

 
 

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

 

 

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

uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 569 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 

2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Konińska Karta Rodziny 3+. 

 

Uchwała Nr 680 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 

za 2017 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją 

zadania. 
 

 

9. Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu wynikających 

z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie 

za 2017 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy 

zastępczej na 2018 rok. 
 

 

10.  Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie miasta Konina 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2017 rok. 
 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejne punkty porządku obrad rozpatrzymy łącznie, 

a dotyczą: pkt. 8 - przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 

2017 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania, pkt. 9 - sprawozdanie 

z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej w Koninie za rok 2017 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie systemu 

pieczy zastępczej na 2018 rok oraz pkt. 10 - sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie miasta Konina oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania za 2017 rok. 
Proszę przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych o przedstawienie 

wypracowanej opinii do wszystkich sprawozdań.” 

 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS 

powiedział, cytuję: „W dniu 22 marca procedowaliśmy omawianie tych sprawozdań, które 

wynikają z harmonogramu pracy zarówno MOPR jak i Urzędu Miejskiego. Chcę 

ustosunkować się do pewnych rzeczy, a więc pełne sprawozdanie z realizacji zadań MOPR 



10 

 

będziemy mieli za miesiąc, bo w kwietniu będzie pełne sprawozdanie przedstawione przez 

Panią dyrektor z tego, co MOPR w 2017 zrobił, ale omawiamy pierwsze sprawozdanie 

z realizacji zadań wspierania rodziny.  

Chcę powiedzieć, że uruchomiony został nowy program przez MOPR to jest 

tzw. program „Za życiem”. Udało się znaleźć 10 osób, które będą 10 rodzinom pomagały 

w ich kłopotach, w ich trudnościach. Jest to coś nowego i kolejne słowa płynące ze strony 

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, ale i od wszystkich radnych i mieszkańców pod 

adresem MOPR i jej pracowników. Chcę powiedzieć jeszcze jedno będąc przy głosie, 

że jesteśmy dumni z tego, jak realizowana jest polityka socjalna, polityka rodzinna w naszym 

mieście. Co prawda momentami nachodzą nas różne refleksje czy to jest dobre, że ponad 

100 mln zł wydajemy na pomoc społeczną z budżetu miasta, ale póki co takie są potrzeby 

i dobrze, że nas stać na to, że możemy w takim, a nie innym zakresie pomagać. A z drugiej 

strony chciałoby się, żeby tych osób dotkniętych tą pomocą było mniej, wtedy można by te 

środki przeznaczyć na inne cele. 

Na zakończenie tej wypowiedzi chcę powiedzieć jedną rzecz, że Ci Państwo, którzy 

obserwują na co dzień życie codzienne naszego miasta, województwa zauważyli, że bardzo 

dobra praca MOPR przełożyła się również na wydawanie i rozliczanie świadczenia 500 plus. 

I tutaj kolejny ukłon w stronę pracowników MOPR, bo 120 tys. zł zostało i to nie wynikało ze 

złej pracy, tylko wynikało z oświadczeń, które złożyły te rodziny, ale bardzo mało, nie będę 

mówił, bo niektórzy z Państwa się orientują, jakie to były kwoty w innych miastach obok nas. 

Dlatego dziękuję wszystkim odpowiedzialnym za opiekę w mieście, organizacjom 

pozarządowym, które przyczyniają się do sprawowania tej pracy nad rodziną i nad tymi 

wszystkimi, którzy potrzebują pomocy.   

Jeśli chodzi o punkt 11, to powołam się na to, co kolega przewodniczący Janusz 

Zawilski powiedział, że w tej sprawie była powołana również Komisja Praworządności, która 

ten temat poruszała.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: 

„Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw 

realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na 

terenie miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2017 rok 

również było omówione na wspólnym posiedzeniu w dniu 22 marca. Całość tego zagadnienia 

przedstawiła dyrektor Anna Kwaśniewska. Komisja Praworządności sprawozdanie przyjęła 

informacyjnie.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad sprawozdaniami i powiedział, 

cytuję: „Tutaj wypada wspomnieć o tym, że nasz MOPR działa znakomicie, mimo, że tych 

zadań z zakresu polityki społecznej przybywa coraz więcej. To wiąże się z transferami 

socjalnymi do wielu potrzebujących, a mimo to daje radę. Potrzeby lokalowe są duże, więc 

cały czas trwa dyskusja na temat tego, co by tutaj można było poprawić, ażeby podopieczni 

mieli dobry dostęp, a pracownicy lepsze warunki pracy, bo to dla jednych i drugich jest 

bardzo ważne.” 

 

 

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

Konina rozpatrzyła i przyjęła do wiadomości: sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania; 

sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu, wynikających z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za rok 2017 oraz przedstawienie potrzeb 

w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2018 rok, a także sprawozdanie z działalności 

Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie ds. realizacji Programu Przeciwdziałania 
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Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie miasta Konina oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2017 rok.  

 

Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.  

 

 

 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 645 Rady Miasta 

Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia opłaty 

za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, 

świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz 

określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów 

(druk nr 732). 
 

 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr 645 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku 

w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem 

zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia 

uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów - druk nr 732. Proszę o przedstawienie 

opinii ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury przez 

przewodniczącego Komisji Infrastruktury Piotra Korytkowskiego.” 

 

   

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury odbyło się 26 marca. Jeśli 

chodzi o druk nr 732, to projekt został omówiony przez kierownika Wydziału Gospodarki 

Komunalnej Sławomira Matysiaka. Radni nie mieli żadnych uwag. Komisja Finansów 

jednogłośnie 7 głosami „za” zaopiniowała projekt uchwały.” 

 

 

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 zmiany Uchwały Nr 645 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 

2017 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym 

transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz 

określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 

 

Uchwała Nr 681 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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12.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

(druk nr 724). 
 

 

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

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - druk nr 724. Proszę przewodniczącego 

Komisji Finansów o przedstawienie wypracowanej opinii do omawianego projektu uchwały 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury.” 

  

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Jeśli chodzi o druk nr 724 dotyczący zaciągnięcia kredytu długoterminowego został on 

omówiony przez Skarbnika Miasta Panią Irenę Baranowską. Pytania zadawali Witold Nowak 

i  Jarosław Sidor. Odpowiedzi udzieliła Pani skarbnik. Komisja Finansów po wyjaśnieniach 

4 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie 

zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.”  

 

 

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

„Tak jak powiedziałem jest to trochę uchwała techniczna, wraca do nas, wynika z tego, że na 

polecenie Regionalnej Izby Obrachunkowej musieliśmy do tematu powrócić.”  

 

 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Ja chcę trochę na ten temat 

powiedzieć. Chcę ten temat potraktować trochę rozszerzająco, jako temat ogólnie zadłużania 

się samorządu. Ja zawsze swoje wypowiedzi staram się okrasić jakąś pewną historyczną 

anegdotą, teraz też spróbuję coś ułożyć. W 1716 roku pewien mnich napisał do Karola 

Wielkiego, który podejmował pewną decyzję, „Vox populi es Vox Dei” czyli „głos ludu jest 

głosem Boga”. I ja tak staram się w samorządzie zawsze przed sesją porozmawiać z ludźmi 

i dowiedzieć się co ich najbardziej boli, starać się im wyjaśnić pewne rzeczy. 

I rzeczywiście zauważyłem to, że problem zadłużenia się samorządu i ten dług 

wywołuje wśród mieszkańców, przynajmniej z tymi co ja rozmawiałem, dosyć duże emocje. 

Więc stwierdziłem, że warto tak rozszerzająco na ten temat parę słów na tej sali powiedzieć, 

bo czuję się do tego zobowiązany, bo jest to jednak demokracja przedstawicielska.  

Szanowni Państwo zaciągamy dług, jest to dług techniczny, ale zadłużanie się 

samorządu jest pewnym problemem, z którym my się musimy zderzyć, bo te nasze dochody 

cały czas spadają, bo spada też liczba mieszkańców Konina. To jest ogromny problem, przed 

którym my staniemy w przyszłości, bo można zaciągać kredyty z różnych powodów, można 

zaciągać kredyty inwestycyjne, można tak jak ten na pewną obsługę długu, spłacanie odsetek. 

Pytanie jest - przed jakimi problemami staną kolejne samorządy, kolejna kadencja Rady 

Miasta Konina, bo będziemy musieli się prawdopodobnie w przyszłości zastanowić co zrobić, 

jeżeli nasza sytuacja demograficzna nadal będzie spadać, nasze dochody będą spadać. Nagle 

się okaże, że nieruchomości będą wyprzedawane w Koninie, bo to jest możliwe i nasze 

dochody diametralnie zaczną spadać. I musimy zacząć się zastanawiać jak ten dług 

zmniejszać, bo nasz samorząd się zmniejsza.  

Ja daję to Państwu do namysłu, bo to jest coś, co ja przez ostatnie dwa, trzy tygodnie 

wypracowałem po rozmowach z mieszkańcami Konina, że to jest obawa, którą oni w sobie 

mają, co się stanie w przyszłości miasta, kiedy nasze dochody zaczną spadać, a my tak 

naprawdę zaciągamy kredyt i kredyt, i kredyt. I to jest słuszna obawa mieszkańców Konina, 

którą my musimy w szerokim gronie radnych i urzędu też zacząć o tym rozmawiać.” 
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Przewodniczący rady, cytuję: „Ja powiem trochę szerzej jeszcze, ponieważ jakby ktoś 

z Państwa czytał „Politykę”, a ja czytam co tydzień, to tam niestety parę tygodni temu Konin 

był przedmiotem bardzo ważnego artykułu dotyczącego kryzysu miast średniej wielkości, 

poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Artykuł bardzo kształcący, nie odkrywczy, bo żyjąc 

w takim mieście wiemy jakie są jego problemy, ale jakoś nikt nie ma cudownego lekarstwa 

jak je uzdrowić, bo wiemy co było siłą pociągową naszego miasta, która dzisiaj tak naprawdę 

gaśnie i jeszcze mamy do tego trudności, o czym wszyscy tutaj wiemy, bo apelujemy o to, 

żeby przemysł ciężki, energetyka węglowa mogła trwać w naszym mieście. Ale to jest tylko 

droga jedna, my musimy mieć alternatywną i z tym jest problem. Miejmy nadzieję, że te 

nowe perspektywy dla naszego miasta się otworzą. Wiążemy dużą nadzieję z geotermią. 

Jesteśmy na etapie, wreszcie bym powiedział, wyprostowania kwestii urzędowych 

związanych z planem zagospodarowania przestrzennego. Mamy zielone światło dotyczące 

współfinansowania naszej ciepłowni geotermalnej, bo dobrze wiemy, że to co się z tym 

wiąże, czyli ta komercja, jest tylko odpadem. Nie chcemy pozbyć się źródła ciepła, które 

będzie miasto ogrzewało. To co jest do rekreacji, co ewentualnie ma być szansą na nowe 

miejsca pracy, będzie niejako dodatkiem, będzie częścią komercyjną, ale ta druga część nie 

stanie się bez pierwszej.  

Ten przydługawy wstęp wynika z tego, że tak naprawdę, wracając do meritum, czyli 

kwestii zadłużania, to z punktu widzenia samorządowca powiem, wcale to źle nie wygląda, 

bo jeśli zobaczymy, że nasz poziom zadłużenia względem dochodów jest około 30%, to jak 

się porównamy chociażby do Poznania, czy też Łodzi, to wygląda dużo lepiej.  

Oczywiście Pan Krystian Majewski ma rację, wiedząc o tym, że tak naprawdę ważna 

jest perspektywa przyszłości, mieszkańców musi przybywać, a będzie przybywać tylko 

wtedy, kiedy będą nowe miejsca pracy. Problem wyludniania się miast w Polsce nie jest 

problemem naszego Konina, dotyczy to wszystkich miast, nawet tych wielkich, chociażby 

Poznania, który stracił taką liczbę mieszkańców, która skutkuje tym, że spadła ona poniżej 

pół miliona mieszkańców, trzeba zmienić ilość radnych w mieście.  

To jest też kwestia tego, że mieszkańcy jedni się bogacą, kupują nieruchomości poza 

granicami miasta, bo są tańsze. Natomiast my jako samorządowcy z miasta co możemy robić, 

żeby mieszkańców zatrzymać? Po pierwsze miejsca pracy, po drugie dawać im mieszkania 

i przekonywać, że nieruchomości budowane w mieście z szansę na infrastrukturę są dużo 

bardziej atrakcyjne. To są oczywiste oczywistości, które teraz opowiadam.  

Natomiast najważniejsze jest to, co powiedziałem na wstępie, musimy dać sobie 

szanse i tutaj tak naprawdę samorząd może tylko stwarzać warunki do inwestowania, 

natomiast samego inwestora nie wyręczy. Miejmy nadzieję, że coś się zadzieje w tym 

zakresie. Wypowiadał się Pan Krystian Majewski, więc nawiążę do tej sarkastycznej 

wypowiedzi związanej z chińczykami, którą niestety okrasił „memem” w mojej osobie, 

potem jakoś skrzętnie po wizycie Pana prezydenta RP nie widziałem „memów” na ten temat, 

a ze mnie zrobili Pan Kim Dzong Un’a. Powiem, że zabolało dlatego, że ja się napracowałem 

w tych Chinach i efekty tej pracy mam nadzieję, że będą niedługo widoczne, a Pan tego nie 

docenił, wręcz ośmieszył. Gdyby Pan był na miejscu miałby Pan inne zdanie na ten temat. 

Cokolwiek sadzimy o tym państwie jest to wielki potentat gospodarczy, u którego są 

zadłużeni wszyscy, przede wszystkim amerykanie, za przeproszeniem.  

Możemy się na to obrażać, możemy sądzić co innego na temat systemu w tym 

państwie panującego, ale nic nie zmieni faktu, że jeśli taki inwestor „zapuka do bram” tego 

miasta, to żaden rozsądny prezydent nie zamknie drzwi przed nim, bo jest to potentat. Więc 

jeśli będzie szansa na stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców tego miasta, ażeby tym 

samym zwiększyć jego dochody, to wszyscy przyklaśniemy temu. Będziemy mieli swoje 

zdanie na temat systemu politycznego jaki tam panuje, natomiast gospodarka jest gospodarką, 

nas interesuje przyszłość tego miasta i miejsca pracy dla jego mieszkańców, nie będą oni 

mieszkać w Chinach. Jeśli będą mieli miejsca pracy tutaj, to myślę, że i Pan radny też nie 

będzie się z tego śmiał, chyba że ma Pan inne zdanie na ten temat. Może Pan teraz 
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odpowiedzieć, co Pan sądzi na temat miejsc pracy, które stworzą Chińczycy w naszym 

mieście, jak przyjdą? Takie pytanie bym Panu zadał.”  

 

 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Chińczycy właśnie tworzą miejsca 

pracy we Wrocławiu, fabrykę baterii, wczoraj był taki news. Ja tylko powiem, że my mamy 

partnerstwo z Chinami, a Wrocław ma fabrykę baterii.”                                                                                     

  

 

 Przewodniczący rady, cytuję: „Mam nadzieję, że będzie okazja o tym kiedyś jeszcze 

rozmawiać w wymiarze pozytywnym i mam nadzieję, że wtedy Pan radny powie parę słów 

ciepłych na ten temat, bo rzeczywiście nie przeskoczymy machiny urzędniczej, która jest jaka 

jest. Można Państwu przypomnieć, że teraz parę dni temu minister z miasta Deyang 

przyjechał do nas przedstawiając dokument dotyczący parafowania na szczeblu najwyższym 

tej umowy partnerskiej, podpisanej dwa lata temu, która była pokłosiem naszej wizyty, 

wspólnej delegacji w Chinach, gdzie było forum gospodarcze, które prowadziliśmy. 

To, że tak to długo trwa kompletnie od nas nie zależy.  

 Ale jeśli z tego tytułu, np. teraz na forum czerwcowym Polsko-Chińskim, na którym 

jak sądzę będzie delegacja rządowa, bo to już jest przesadzone, gdzie nasz prezydent będzie 

jej członkiem, dojdzie do podpisania być może już konkretnych porozumień, bo na to liczę, 

to myślę, że wszyscy będziemy mieli okazję tutaj wypowiedzieć się jednak pozytywnie w tym 

duchu. Patrzmy jak dać sobie szansę, a zwłaszcza kolejnym pokoleniom, bo my tutaj żyjemy, 

pracujemy, ale ta przyszłość zależy od kolejnych pokoleń, my musimy dać im perspektywę. 

Jeśli w ten sposób uda się ją stworzyć, to myślę, że nic w tym złego. Ja przepraszam, że takie 

poboczne zagajenia, ale myślę, że Pan Krystian Majewski sam to sprowokował, mówiąc 

szeroko o sytuacji miasta. Myślę, że to jest taki przyczynek do dyskusji, co w tym mieście 

możemy zrobić by było lepiej.”  

  

 

 Kolejno głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Mnie w dyskusji na temat 

zaciągnięcia kredytu na spłatę innych zobowiązań nie poruszyło to o czym dyskutujemy 

dzisiaj, tylko jakby błąd, który naprawiamy.  

 Natomiast skoro jest ta dyskusja, to też bym chciał dwa słowa na ten temat 

powiedzieć. Wszystko chyba Panie Krystianie Majewski, Panie przewodniczący, zależy od 

tego jak spojrzymy na kredyt, czym jest dla nas kredyt. Bo myślę, że jeśli spojrzymy na to 

w kategorii rozwojowej, a trudno się rozwijać nie mając kredytów, to punkt widzenia, czy 

spojrzenia na to wygląda zupełnie inaczej. Po to są kredyty i po to je kiedyś ktoś wymyślił, 

żeby je brać. Po to również, szczególnie poprzedni rząd, na co mocno oburzały się 

samorządy, wprowadził, niektórzy mówili „kaganiec Rostowskiego”, żeby więcej samorządy 

się nie zadłużały, żeby nie przekraczały tego poziomu, tego wskaźnika, który jest 

niebezpieczny dla samorządów.  

 My jeszcze jesteśmy daleko od tego wskaźnika. Kwota zadłużenia na głowę 

mieszkańca jest do sprawdzenia w internecie w ciągu kilku minut. Jesteśmy w Polsce na 

411 miejscu za 2017 rok, więc nie jesteśmy w jakimś „czubie”. Wrocław, który tak cytujemy 

i na który się powołujemy, jest na 8 miejscu. Tam każdy mieszkaniec ma kwotę zadłużenia na 

poziomie 4 tys. na głowę.  

 To też pokazuje pewne rzeczy, tzn. nie wolno się bać kredytowania, czy nawet 

spłacania, bo przecież to jest kwestia tego, że bierzemy ten kredyt, żeby taniej jeszcze płacić 

za te raty, które wcześniej zaciągaliśmy. Jeżeli to ma służyć rozwojowi, jeżeli te inwestycje 

mają się przekładać na rozwój miasta, to ja zawsze będą „za”. Natomiast jeżeli byśmy mieli 

brać kredyt na budowę kolejnego basenu na przykład, które wiemy, że często dla samorządów 

bywają, szczególnie już jeśli jest ich za dużo, a budują aqua parki samorządy i później się 

okazuje, że taki aqua park jest dla samorządu raczej „skarbonką”, a nie przynosi rozwoju, 
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to tutaj bym się zastanawiał. Natomiast jeśli my mam płacić taniej za zobowiązania, które 

wcześniej podjęliśmy, jeżeli te pieniądze, które pożyczaliśmy idą na rozwój miasta, to zawsze 

będę to wspierał. Natomiast, tak jak mówię, możemy na to patrzeć dwojako. Zawsze ta 

perspektywa jest, mój głos w tej sprawie jest właśnie taki. Dziękuję.”  

 

 

 Przewodniczący rady, cytuję: „Taka dyskusja nam się zrobiła myślę dość ważna, 

bo mówimy o naszym mieście i to się siłą rzeczy wiąże.” 

 

 

Ponownie głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Jeżeli kontynuujemy 

dyskusję o długu i rzeczywiście w Koninie ten dług jest stosunkowo mały, to trzeba wziąć 

pod uwagę, że część tego długu ukrywamy w spółkach komunalnych, np. PWiK i tego ustawa 

o finansach publicznych nie przyjmuje i my dosyć duże inwestycje prowadzimy przez spółki 

komunalne, a nie z budżetu miasta. Więc gdybyśmy ten dług, o czym Instytut Sobieskiego 

bardzo jasno mówi - złączyli, czyli dług spółek komunalnych i dług jednostek samorządu 

terytorialnego, to by to się bardzo zwiększyło. I musimy też na to patrzeć w jakiej kondycji 

finansowej są nasze spółki komunalne, jeśli chcemy patrzeć na zadłużenie miasta w sposób 

globalny i całościowy.  

A poza tym jest też taka perspektywa, na ile zaciągany przez nas dług jest efektywny, 

na ile te inwestycje, które realizujemy są efektywne. W podobnej sytuacji przez wiele lat były 

Katowice, tam rządził bezpartyjny prezydent Piotr Uszok i zadłużenie Katowic jest na 

poziomie 36%. Oczywiście jest to stosunkowo większy budżet, ale na ile te inwestycje 

i zadłużenie Katowic sprawiły, że ten samorząd ruszył z miejsca, na ile my ruszyliśmy 

z miejsca przez ostatnie lata? Na ile nasze zadłużenie i inwestycje spowodowały, że my 

ruszyliśmy z miejsca? Czy to były trafione inwestycje, czy my się rozwijamy? To jest 

w pewnym sensie dyskusja retoryczna, bo wszyscy widzą efekty. Na ile my się zadłużaliśmy 

w przeszłości, żeby upiększyć nasze miasto, na ile zwiększyć tereny inwestycyjne? Dobrze 

wiemy, że tych terenów inwestycyjnych nie mamy wiele, bo tych kilkanaście hektarów, które 

mamy w stosunku do innych samorządów, w poprzednich latach, kiedy były strefy 

ekonomiczne, to nie jest dużo. Więc moglibyśmy długo dyskutować na temat zadłużania 

i efektywności tego zadłużania.” 

 

 

O głos poprosił radny Marek WASZKOWIAK, cytuję: „Radny Witold Nowak mówił 

o kredycie i rozwoju. Kredytu nie należy się bać. Kredyt to jest element finansowania 

inwestycji, ale inwestycja ma to do siebie, że musi być wyliczona w taki sposób, że kredyt się 

spłaci. Jeżeli się bierze kredyt na spłacanie poprzedniego kredytu, to świadczy o tym, że coś 

zostało zawalone, nie ma dwóch zdań.  

Ja ciągle powtarzam jedną rzecz, że co innego jest kupienie na kredyt samochodu 

i praca potem jako taksówkarz, a co innego jest wzięcie kredytu na to, żeby z żoną wyjechać 

na sylwestra do Paryża. Sylwester się skończy, a kredyt spłacać trzeba.  

I myślę, że tu powinniśmy patrzeć na to i nie dyskutować ogólnie, rozwój nie rozwój, 

to jest element finansów. Proszę popatrzeć jak PWiK bierze dotacje i kredyty na swój rozwój. 

Musi mieć ścieżkę finansową do spłacenia tego. Żaden bank nie powinien dawać kredytów po 

to, żeby ktoś się bawił. I myślę, że to jest nasze główne zadanie - bardzo rzetelnie 

przeanalizować podstawy do kredytowania. A artykuł wprowadzony przez Rostowskiego, tak, 

on próbuje blokować pewne rzeczy, aby elementy populistyczne nie zdominowały finansów 

publicznych, bo to prowadzi do tego, co się w Polsce działo już historycznie, że braliśmy 

kredyty na spłacanie kredytów i to obciążało całą polską gospodarkę. Dlatego zastanówmy się 

przy tego typu działaniach.” 
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Przewodniczący rady, cytuję: „Ja się w pełni zgadzam z Panem Markiem 

Waszkowiakiem i przerzucę to na życie potencjalnego mieszkańca i nawiążę do innej 

instytucji, która mogłaby być w Polsce zakazana, w postaci parabanków wiele lat temu, które 

niestety powodują, że dzisiaj nasi mieszkańcy są pozadłużani, zwłaszcza starsze osoby. 

W tym systemie brania pożyczki na spłatę kolejnej pożyczki dzisiaj „siedzą” na tych ludziach 

komornicy, dożywotnio de facto. Gdyby wtedy na to nie pozwolono, to tego by nie było, 

bo banki nie dadzą kredytu w sytuacji, kiedy człowiek nie ma żadnej zdolności, a parabank 

da, bo wie, że to jest najlepszy klient, tzn. wnusio, a potem babcia, która dożywotnio z renty, 

czy z emerytury będzie obciążona przez komornika. To jest najlepszy klient i to można 

wyczytać w wielu artykułach, które podejmują analizy, a problem jest ogromny społecznie, 

bo dotyczy wielu setek tysięcy mieszkańców w Polsce.  

Pan Marek Waszkowiak miał rację, że w przypadku samorządu to musi być tak, 

że inwestycja, która ma konkretne ramy, gwarancje spłaty to, że do tego nie będziemy 

dokładali.” 

 

 

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały poddał 

pod głosowanie. 

 

 

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

„wstrzymujących się” od głosowania - Rada Miasta Konina podjęła Uchwałę Nr 682 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Uchwała Nr 682 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

13.  Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok (druk nr 730),  

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 

2018 – 2021 (druk nr 731). 
 

 

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

uchwał w sprawie: zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok - druk nr 730 oraz zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018 – 2021 - druk nr 731. 

Opinię do obu projektów uchwał przedstawi przewodniczący Piotr Korytkowski, 

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

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Druki nr 730 i 731 z zastrzeżeniem, że przed autopoprawkami, które wpłynęły w dniu 

wczorajszym Komisja Finansów dyskutowała na wspólnym posiedzeniu z Komisją 

Infrastruktury. Projekty zostały omówione przez Panią skarbnik Irenę Baranowską. 

Po dyskusji oraz wyjaśnieniach, które udzielali Pani skarbnik, z-ca prezydenta Sławomir 

Lorek, oraz z-ca dyrektora ZDM Andrzej Szczepański, jeśli chodzi o druk nr 730 i 731, 

bo to w takim samym stosunku głosów, Komisja Finansów 5 głosami „za”, przy 1 głosie 

„przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała przedstawione 

projekty uchwały.” 
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Głos zabrała skarbnik miasta Irena BARANOWSKA, cytuję: „Autopoprawka 

Prezydenta Miasta Konina do druku nr 730 - zmiany w budżecie miasta Konina na 2018 rok. 

Budżet gminy: 

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.219,45 zł w dz.600 – Transport i łączność z tytułu 

zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu pt. „Stworzenie 

zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” - Wielkopolskiego 

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

Rozwoju Regionalnego. 

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę  32.808,31 zł, w tym: 

  - dz.600 – Transport i łączność o 22.860,31 zł - wydatki inwestycyjne w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego 

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

systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”. 

- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 5.948 zł – zakup usług pozostałych 

 - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 4.000 zł – wydatki bieżące.   

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę  76.071,05 zł, w tym: 

   - dz.600 – Transport i łączność o 66.123,05 zł - wydatki inwestycyjne w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego 

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

systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”. 

   - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 5.948 zł – wydatki bieżące na 

utrzymanie zieleni w mieście. 

  - dz.926 – Kultura fizyczna o 4.000 zł - dotacja dla stowarzyszeń na „organizację imprez 

sportowo-rekreacyjnych- propagowanie postaw patriotycznych”.   

Budżet powiatu: 

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 88.043,29 zł w dz.758 – Różne rozliczenia - rezerwa 

celowa oświatowa. 

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 82.000 zł w dz.801 – Oświata i wychowanie na 

wydatkach inwestycyjnych na zadaniu pn. „Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie”. 

Autopoprawka Prezydenta Miasta Konina do druku nr 731 - zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021. 

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian na przedsięwzięciu - wydatki bieżące: 

„Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną 

Mini ZOO” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się 

 - łączne nakłady finansowe o kwotę 6.017,00 zł do kwoty 2.364.800,00 zł 

- limit wydatków w roku 2018 o kwotę 6.017,00 do kwoty 1.964.800,00 zł 

- limit zobowiązań o kwotę 6.017,00 zł do kwoty 2.364.800,00 zł.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał.   

 

 

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

 

 

DRUK Nr  730 

 

Stosunkiem głosów: 13 radnych „za”, 0 „przeciw”, 7 „wstrzymujących się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta 

Konina na 2018 rok. 

 

Uchwała Nr 683 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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DRUK Nr  731 

 

Stosunkiem głosów: 12 radnych „za”, 0 „przeciw”, 7 „wstrzymujących się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021.. 

 

Uchwała Nr 684 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Konina na okręgi 

wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych 

wybieranych w okręgach wyborczych ( druk 711). 
 

 

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

w sprawie podziału miasta Konina na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz 

ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych - druk nr 711. Ponieważ 

materiał jest ważny i dotyczy organu, który reprezentujemy bezpośrednio, a więc naszą 

kompetencją jest zapis z art. 12 ust. 1 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, Rada Miasta Konina 

zobowiązana została do dokonania podziału Miasta na okręgi wyborcze w wyborach do Rady 

Miasta Konina w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 

2018 roku. Z tych kompetencji korzystamy. Jeśli byśmy nie wykonali tego, co możemy 

wykonać, w naszym imieniu, poza nami, komisarz wyborczy podjąłby decyzję, o podziale 

naszego miasta na okręgi wyborcze. Państwo pamiętacie, że temat wywołaliśmy odpowiednio 

wcześnie, dzięki czemu został przez Pana prezydenta powołany zespół, kierowany przez Pana 

sekretarza Marka Zawidzkiego, z udziałem przedstawicieli wszystkich klubów naszej rady. 

On przepracował materiał i zaproponował pewną drobną zmianę, która na początku spotkała 

się z akceptacją komisarza, a potem jednak w związku z interpretacją przepisów prawa, gdzie 

nie ma takich przesłanek, które zawsze w ustawie były, które dotyczyły dużej zmiany liczby 

mieszkańców, granic miasta, tych przesłanek nie było i Pan komisarz jednak w kolejnym 

piśmie uznał, że proponowałby utrzymać to, co jest. A przypomnę, że w myśl ustawy kodeks 

wyborczy, to organ wykonawczy przedkłada radzie projekt uchwały, rada natomiast 

podejmuje decyzję w głosowaniu, i co najważniejsze, dzisiaj te nasze konsultacje się odbyły 

przed sesją. Pan mecenas potwierdził, że co prawda organ wykonawczy, a więc wójt, 

burmistrz, prezydent przedkłada radzie wniosek konkretny z podziałem na takie a nie inne 

okręgi wyborcze, natomiast kompetencją organu stanowiącego jest dokonać zmian w tym 

dokumencie i z tego prawa rada może skorzystać i Państwo już zabierali głos uczestnicząc 

w pracach zespołu kierowanego przez Pana sekretarza. Była pewna propozycja. Udzielę głosu 

tym, którzy w tych pracach uczestniczyli, by Państwu przybliżyli zmianę proponowaną, 

bo nie jest ona tak duża jak np. w Poznaniu, gdzie liczba mieszańców spadła poniżej pół 

miliona, zmniejsza się liczba radnych o 3 i tam prezydent przedłożył radzie duże zmiany, 

bo zmniejszenie okręgów wyborczych z 7 do 6. A więc Szanowni Państwo tutaj propozycja 

padła, ażeby przesunąć jeden mandat z jednego okręgu do drugiego. Udzielę głosu Piotrowi 

Korytkowskiemu, który w racach zespołu uczestniczył.”  

 

 

Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Historia dotycząca postulowania 

zmian dotyczących nowego podziału na okręgi wyborcze w Koninie sięga aż do 2002 roku, 

wtedy, kiedy de facto został ten podział ustalony, bo od tego momentu jest to kontestowane. 
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Wiele razy na ten temat przy okazji zbliżających się wyborów dyskutowaliśmy. 

Parlamentarzyści w tym roku dali nam takie narzędzie, aby umożliwić rzeczywiście 

dokonanie takiego podziału, jaki będziemy uważali za słuszny, tak by się wydawało. 

Chciałbym przytoczyć łacińską sentencję, która tu już padła z ust Pana Krystiana 

Majewskiego „Vox populi es Vox Dei”, a właśnie taki głos został wypracowany 7 marca na 

wspólnym spotkaniu zespołu składającego się z radnych, z urzędników, z Pani kierownik 

Biura Rady, która jeszcze jednocześnie jest urzędnikiem wyborczym i doszliśmy do wniosku, 

że jest potrzebna mała korekta między okręgami wyborczymi II a III. Nie chcemy 

wprowadzać żadnej rewolucji związanej z całkowitym podziałem nowym na okręgi 

wyborcze. Chcemy i zasygnalizowaliśmy to i osiągnęliśmy konsensus jednogłośnie, że jest to 

rzeczywiście słuszne, bo proszę Państwa, jaka to jest logika w tym, żeby część społeczeństwa 

V osiedla została wykrojona i przypisana do już bardzo dużego okręgu wyborczego II, czyli 

przejście z III okręgu do II okręgu tychże wyborców. Jest to nienaturalny podział, czyli 

występuje czynnik społeczny, konieczny do tego, aby taką regulację dokonać. 

Poza tym przecież od 2002 roku do 2018 roku zmieniła się liczba mieszkańców. 

Konin stracił kilka tysięcy mieszkańców. Jest to też przesłanka. (wyświetlono okręgi 

wyborcze). Tym „jezorkiem” II okręg wyborczy jak takimi „pazernymi rączkami” sięga 

w głąb V osiedla kradnąc wyborców V osiedla. Poza tym jest to naturalny podział na okręgi. 

Wydawałoby się, żeby ta granica przebiegała wzdłuż ul. Przemysłowej. Jest to również 

bardzo istotne, że tutaj będzie oddany pewien naturalny podział między II a III okręgiem 

wyborczym i nastąpi pewne wyrównanie siły okręgów wyborczych, bo do tej pory mieliśmy 

sytuację tego rodzaju, że w II okręgu wyborczym było wielokrotnie więcej wyborców, gdzie 

wybierano 7 radnych, natomiast w okręgu III stosownie mniejsza ilość wyborców i wybierano 

5 radnych, ale to właśnie dzięki temu wykrojonemu kawałkowi miało miejsce. 

Przyporządkowując ten kawałek do III okręgu wyborczego, wyrównujemy te siły między 

tymi okręgami.  

Proszę Państwa tym bardziej jest to zasadne, że porozmawialiśmy i uzyskaliśmy 

wspólne wnioski, które zostały przedstawione Panu prezydentowi. Pan prezydent przedstawił 

ten wniosek Panu komisarzowi wyborczemu, który to wniosek dotyczący tylko podziału 

został zaakceptowany przez Pana komisarza wyborczego 12 marca 2018 roku. Byliśmy 

szczęśliwi, że został ten głos usłyszany - ten „Vox populi”. Nie wiem co się stało, oczywiście 

mamy tutaj jakieś pisma, które zostały przesłane do Pana prezydenta z załącznikami, które 

trafiły do Pana komisarza z PKW, że jednak rada może podzielić na nowe okręgi wyborcze 

miasto, ale w sumie, to lepiej niech tego nie robi. To z jednej strony daje się nam to narzędzie, 

a z drugiej strony nie. Jest takie pytanie, czy rada miasta ma być maszynką do głosowania? 

Ustanawiania czegoś, co już jest? Ten podział już jest i mamy formalność spełnić, żeby 

podnieść rękę, czy może rzeczywiście jednak przyjrzeć się temu, co zrobiliśmy, żeby 

logicznie podzielić to miasto na okręgi wyborcze. Oczywiście jest tutaj w tym momencie taka 

sytuacja, że Pan prezydent zmienił pierwotnie to, co zostało przedstawione Panu 

komisarzowi, przygotował, bo przecież to rada dokonuje podziału gmin na okręgi wyborcze 

wyłącznie na wniosek właściwego wójta lub prezydenta miasta i taki właśnie wniosek 

przedstawił nam prezydent, gdzie zapalono „czerwone światło” u Pana komisarza, że lepiej 

tego nie zmieniać.  

Jednakże jest inny, dalszy zapis w kodeksie wyborczym, że rada gminy może podjąć 

uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi, lecz wniosek prezydenta nie jest dla niej 

wiążący. Jeżeli nie jest wiążący, to my przyjmujemy i zgłaszam to tutaj wszystkim radnym, 

że my przyjmiemy ten wniosek Pana prezydenta, ale wprowadzimy tą korektę, która została 

ustalona na zespole 7 marca, bo nie może być tak, że z jednej strony chcemy, aby obywatel 

miał większy wpływ na proces wyborczy, bo przecież mamy piękną nazwę tej ustawy, dzięki 

której musimy dokonać tego głosowania, dotyczącej zwiększenia wpływu wyborców na 

proces wyborczy, a z drugiej strony nic się nie dzieje. 

Panie przewodniczący ja zgłaszam wiosek formalny, abyśmy nie zmieniając treści 

uchwały, zmienili uzasadnienie w części, która będzie opisywała sytuację związaną z tą 
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zmianą, czyli to zestawienie tego, co Pan prezydent nam zaproponował, natomiast jeżeli 

oczywiście radni się przychylą do tego, wprowadzenie opisu sytuacji dotyczącej tego, co się 

wydarzy tutaj na sali oraz zmiany załącznika do tej uchwały na taki, który pierwotnie został 

wysłany do Pana komisarza i który został przez niego zaakceptowany. Przecież Szanowni 

Państwo od tego momentu prawo się nie zmieniło, zmieniła się tylko decyzja komisarza. 

Dlaczego? Pozostawiam wielki znak zapytania.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dla uporządkowania sprawy przypomnę, że prezydent 

był pozytywnie ustosunkowany do tego, aby tych zmian dokonać, natomiast na 

korespondencję, którą wymienił z komisarzem wyborczym nie może pozostać obojętny. 

Skoro otrzymał Pan prezydent 15 marca pismo od komisarza wyborczego, że biorąc 

powyższe pod uwagę Rada Miasta Konina powinna podjąć uchwałę w sprawie, która będzie 

określać takie same granice okręgów jak obowiązujące dotychczas. Proszę o przestawienie 

stosownej uchwały. Pan prezydent wykonał zalecenia komisarza, ale to, co przywołał Pan 

Piotr Korytkowski i uzyskaliśmy potwierdzenie u Pana mecenasa, jest to wniosek, który 

przedkłada Pan prezydent, natomiast kompetencją organu stanowiącego jest dokonać zmiany 

w tym wniosku i z tych uprawnień Pan Piotr Korytkowski chce skorzystać. Zanim dokonamy 

zmian w uchwale poddam pod głosowanie stosowny wniosek, który jest Państwu znany, bo to 

jest rzecz, która wielokrotnie powracała. Ci, którzy zasiadają w radzie od wielu kadencji 

wiedzą o tym, że to jest postulat od wielu kadencji zgłaszany, więc nie nowy, więc zanim 

dokonamy zmian w uchwale, najpierw ten wiosek formalny przegłosuję, ale najpierw udzielę 

głosu zastępcy prezydenta Sławomirowi Lorkowi.” 

 

 

Głos zabrał zastępca prezydenta miasta Sławomir LOREK, cytuję: „Chciałbym tylko 

dopowiedzieć, że Pan prezydent został również powiadomiony wyjaśnieniami z 12 marca 

Państwowej Komisji Wyborczej, która dokonała interpretacji art 12 ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania itd. To nie tylko komisarz wyborczy, ale również PKW, bo ona 

jest nadrzędna w stosunku do komisarza.  

Druga rzecz, tu właśnie rozmawialiśmy z Panem mecenasem i jeżeli jest to formalny 

wniosek. Nie wiem, proszę o udzielenie głosu Panu mecenasowi, czy my nie powinniśmy 

najpierw przegłosować tej treści, która nie uzyska akceptacji, a potem wprowadzić 

w uchwale, bo mam wątpliwość i prosiłbym, żeby Pan mecenas się wypowiedział.”  

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Treści uchwały w ogóle nie zmieniamy. Zmieniamy 

w sensie takim, że zmieniamy załącznik. Pan mecenas jest osobą, która jak najbardziej musi 

się wypowiedzieć.” 

 

 

Głos zabrał radca prawny Ryszard GRANDE, cytuję: „Najpierw powinniśmy 

przegłosować uchwałę w wersji przedstawionej nam przez Pana prezydenta, później wniosek. 

Jeśli zostanie odrzucony ten wniosek, to wtedy ewentualnie wniosek, który przedstawił Pan 

radny Piotr Korytkowski.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Tu się z Panem nie zgodzę jako doświadczony radny. 

Wniosek formalny, który składa Pan radny można głosować od razu. Natomiast co innego jest 

głosowanie uchwały. Tu się zgodzę, że najpierw musimy głosować taką, jaką Pan prezydent, 

ale wniosek formalny zawsze mogę i powinienem głosować przed głosowaniem uchwał, 

to jest rzecz oczywista.” 
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Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „To coś się zmieniło w stosunku do 

tych ustaleń, które były 10 minut temu Panie mecenasie. Proszę Państwa, chciałem tylko 

powiedzieć pewną rzecz, że my w tej chwili wprowadzając zmianę do tego, co nam 

przedłożył Pan prezydent nie uchybiamy prawu, bo takie prawo dotyczące formułowania 

treści uchwał posiadamy, natomiast, jeżeli my zagłosujemy przeciwko uchwale, którą 

zaproponował nam prezydent i złożymy swoją, to już nie będzie uchwała, która jest 

przedstawiona radzie przez Pana prezydenta, więc wydaje mi się, że chyba z mocy prawa ta 

uchwała nie będzie mogła być uchwałą, która wejdzie w życie i zostanie ona nam uchylona. 

Tak logicznie myśląc Panie mecenasie.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Mam wątpliwość Panie mecenasie, bo z jednej strony 

zinterpretował Pan, że we wniosku, który przedkłada organ wykonawczy, organ stanowiący 

może wprowadzić zmiany, to jest Pan niekonsekwentny.” 

 

 

Radca prawny Ryszard GRANDE, cytuję: „Myśmy na ten temat do końca nie 

rozmawiali. Myśmy tylko stwierdzili, w jaki sposób wprowadzić zmiany, które Państwo 

proponujecie.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Panie mecenasie jeśli procedujemy dokument, 

to procedowanie nad nim nie polega na tym, że będzie Pan głosował nad dwoma 

dokumentami, bo to jest nielogiczne, niezgodne z prawem. Skoro Pan wprowadza zmiany, 

to zapis, o którym Pan mówi służy temu, żeby Pan w nim wprowadził zmiany.” 

 

 

Radca prawny Ryszard GRANDE, cytuję: „Ale jest wniosek prezydenta, który wynika 

z przepisów i ten wniosek jest określonej treści, a załączniki, te załączniki mają określoną 

treść. Następnie jest wniosek radnego, żeby zmienić nie samą treść uchwały, tylko załącznik.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Panie mecenasie Pan doświadczony człowiek jest. 

Powiem oczywistą oczywistość.  W sytuacji, kiedy poddam teraz pod głosowanie wniosek 

formalny o zmianie, o której mówił Pan radny, to w tym momencie głosowanie wniosku 

prezydenta jest bezzasadne. Jest to dalej idący wniosek. Szanowni Państwo porządkując 

wg mnie głosowanie wniosku prezydenta w sytuacji, kiedy został postawiony wniosek 

formalny i uzyska on akceptację rady jest bezzasadny i głosuje się raz jeden projekt uchwały 

po zmianach.” 

 

 

Radca prawny Ryszard GRANDE, cytuję: „Wraz ze zmianami, które zostały 

wprowadzone.” 

 

 

Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Chciałem zapytać odnośnie tej propozycji 

Pana radnego Korytkowskiego. Dlaczego nie jest rozważany ten trzeci wariant, czyli 

przeniesienie 35 obwodu do III okręgu gdy przelicznik wyjdzie 5,44, a z racji tego, 

że w radzie miasta mamy 23 mandaty, to przelicznik w okręgu IV wynosi 5,44 i wciąż 

powinien przysługiwać 6 mandat.” 
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Przewodniczący rady, cytuję: „Tak, tylko ta zmiana kończyłaby się z tym, że liczba 

radnych spadłaby o jeden mandat. Była rozważana ta zmiana dotycząca przeniesienia jednego 

obwodu z Zatorza do okręgu III.” 

 

 

Dopytując radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Czy liczba mieszkańców nie określa 

liczby mandatów?” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Tak śmiesznie wygląda, że to przeliczenie tak wygląda. 

Taka jest interpretacja przepisów wg przeliczenia systemu, Miasto traci wtedy 1 mandat 

w radzie miasta.” 

 

 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Ja tak gwoli uzupełnienia, żeby ten 

głos wybrzmiał bardziej. Zmiana, która została wypracowana przez radę miasta, ona jest jak 

najbardziej logiczna, słuszna i aż się niesie na usta, żeby ją wprowadzić. Ale musimy i mówię 

to tylko dlatego, żeby to dotarło szerzej do mieszkańców, że to jednak wola komisarza jest 

wolą nadrzędną i jeśli on nie zmieni zdania, to zostanie tak jak było. I musimy to bardzo 

akcentować w dyskusji, że my jesteśmy sygnatariuszami pewnych decyzji komisarza, na 

które nie mamy wpływu, bez względu na to, jak dobra jest wola wszystkich i tu mam 

wątpliwość co zrobi komisarz.” 

 

 

 Przewodniczący rady, cytuję: „Nie wiemy jaki będzie skutek. Zobaczymy.” 

 

 

 Głos zabrał radny Jan MAJDZIŃSKI, cytuję: „Ja chciałbym dopowiedzieć do 

wątpliwości Pana radnego Jakuba Eltmana. Słuszna ta uwaga jest i dobrze by było, żeby ona 

w jakiś sposób była wyeksponowana. To jest też w rozumieniu mieszkańców część V osiedla 

z tym, że według rysunku jaki oglądamy, zarysu tego obwodu nr 35, on graficznie 

przedstawiony jest jako obszarowo dużo większy niż ten drugi wykrój z centrum V osiedla, 

natomiast liczba mieszkańców tam jest stosunkowo mniejsza i ten teren ul. Działkowej 

i części tego Zakola pozostaje w okręgu IV po to, żeby nie burzyć tej proporcji. 

A druga sprawa, nie wiem, my biorąc pod uwagę wniesienie tej zmiany, wielu radnych 

właśnie kierowało się odczuciami społecznymi, wielu wyborców zwracało na to uwagę, że to 

powinno być skorygowane. Nie słyszałem wielu uwag z tego terenu ul. Działkowej i części 

Zakola, żeby tutaj jakieś wnioski były. Może Pan radny Sidor by też tę sprawę w jakiś sposób 

potwierdził czy zdementował, natomiast większość tego zarysu, jaki tutaj jest, jest terenem 

niezabudowanym. To obejmuje teren działek pracowniczych, cmentarza komunalnego, 

a właściwie ten obwód, to jest takim obrzeżem wzdłuż torów kolejowych.” 

 

 

 Ad vocem głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Ja może powiem tak 

humorystycznie. Ten wątek nigdy nie był zgłaszany, dlaczego Panie Majdziński? Dlatego, 

że jedynym aktywnym radnym w mieście Koninie, który tam jest, to jestem ja i ludzie chcą 

głosować na radnego z IV okręgu o nazwisku Jarosław Sidor i dlatego chcą, żeby ten wycinek 

został w okręgu IV.” 

 

 

 Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Jak to mówią prawnicy, 

z ostrożności procesowej chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć i zabezpieczyć na to, 

co się stanie po głosowaniach. Jeżeli przejdzie wniosek i zostanie wysłany, jednak on zostanie 
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uchylony przez komisarza, gdzie będzie stwierdzona jakaś wada, bądź też nie uzyska ten 

wniosek formalny akceptacji wśród radnych i będziemy musieli głosować nad 

przedstawionym przez Pana prezydenta wnioskiem i on również nie przejdzie, to prosiłbym 

i to też jest wniosek mój, aby, jeżeli on oczywiście uzyska akceptację radnych, żeby Pan 

przewodniczący zwrócił się do Pana komisarza wyborczego, nie wiem czy jeszcze aktualnego 

czy nowego, bo komisarz wyborczy zmieni się na początku kwietnia, o to, aby stanowisko 

rady miasta przedstawić. Takie stanowisko rady, które zostało sformułowane na wspólnym 

posiedzeniu radnych, urzędników w zespole 7 marca.”    

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Chodzi o to, że w sytuacji, gdyby wniosek formalny 

nie przeszedł, a w konsekwencji wniosek przedłożony przez prezydenta również nie uzyska 

większości głosów rady oznacza to, że rada nie podjęła decyzji i siłą rzeczy decyzja zostaje 

scedowana na komisarza i wówczas takie pismo mogę skierować do komisarza informujące 

o wnioskach wypracowanych przez zespół.” 

 

 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Piotra 

Korytkowskiego, dotyczący przesunięcia granic, a tym samym obwodu głosowania 22 i 23 

z okręgu wyborczego nr II do okręgu nr III. 

 

 

Stosunkiem głosów: 19 radnych „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” 

od głosowania – Rada Miasta Konina zaopiniowała pozytywnie powyższy wniosek formalny.  

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Tym samym bezprzedmiotowe staje się głosowanie 

projektu uchwały z wnioskiem Pana prezydenta. Zanim poddam pod głosowanie, pokażę 

Państwu treść, bo treść uchwały nie ulega zmianie, ulega zmianie uzasadnienie, które teraz 

przedstawimy. Pierwsza część się nie zmienia, a więc przywołanie kompetencji organu 

stanowiącego, a te kompetencje oznaczają określenie okręgów wyborczych do dnia 

1 kwietnia.  

W drugim akapicie przywołujemy dotychczasowy podział oraz bardzo ważna 

sentencja, wynikająca z wniosku Pana prezydenta, że Prezydent Miasta Konina proponował 

utrzymać dotychczasowy podział miasta na okręgi wyborcze. 

Dalsze informacje są już związane z tymi właśnie wnioskami wypracowanymi przez 

zespół i właśnie o tym mówimy, co przed chwilą przegłosowaliśmy we wniosku formalnym, 

o przesunięciu obwodu 22 i 23 z okręgu nr II do okręgu nr III i zmienia się w związku z tym 

podział okręgów wyborczych na mandaty. Jest to wyliczone, bo ta materia była przygotowana 

już wcześniej, stąd nie musieliśmy długo pracować. Te rzeczy były wyliczone wcześniej, 

bo zespół pod kierownictwem Pana sekretarza już to przepracował, a więc zmiany są 

w uzasadnieniu niewielkie, aczkolwiek w tym przypadku, bo w pierwotnym projekcie 

uchwały pod uzasadnieniem podpisał się Pan prezydent, w tym przypadku dokonując zmian 

podpisuje się przewodniczący.  

 Czy macie Państwo uwagi do tego uzasadnienia?” 

 

 

Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Czy uchwała obejmuje moją 

autopoprawkę?” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Jak najbardziej, tutaj Pan radny mnie uprzedził. 

Pan prezydent do swojego wniosku zgłosił autopoprawkę, chodzi o nazwę w okręgu nr IV 
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z ul. 150-lecia, na ul. 150-lecia Cukrownictwa. Tą autopoprawkę uwzględniamy i co 

zmieniamy jeszcze w treści uchwały? Załącznik, o którym wspomniał wnioskodawca Piotr 

Korytkowski - przesunięcie obwodów 22 i 23 do okręgu nr III oznacza zmiany ulic, które też 

się przesuwają. Ten dokument też był gotowy i wstępnie w pierwszym kroku akceptację 

komisarza uzyskał, ale potem interpretacja była już inna. Zmianie nie ulega główna część 

uchwały, zmienia się uzasadnienie oraz załącznik, który też omówiłem.” 

 

 

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

 

 

Stosunkiem głosów: 20 radnych „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie podziału miasta Konina na 

okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych 

w okręgach wyborczych. 

 

Uchwała Nr 685 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 Przewodniczący rady, cytuję: „Uchwała została przyjęta. Poczekamy teraz na decyzję 

komisarza i zobaczymy, czy on zaakceptuje tą naszą propozycję czy nie. Poinformuję 

Państwa, jak tylko będziemy znać decyzję komisarza wyborczego.” 

 

 

 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Technicznych 

i Hutniczych przy ul. Kolskiej 1 w Koninie (druk nr 708).   
 

 

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

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych przy ul. Kolskiej 1 

w Koninie - druk nr 708. Proszę o przedstawienie opinii 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 22 marca tego roku zapoznała się z projektem uchwały. Komisja wysłuchała 

argumentacji, która wynikała z oczekiwań środowiska szkoły, aby zmienić nazwę szkoły 

z Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych na Zespół Szkół Technicznych. Komisja projekt 

uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami „za”.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

 

 

Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Muszę coś powiedzieć, bo jestem 

absolwentem tej szkoły i ta szkoła coraz bardziej traci nazwę tą, z którą  miałem do czynienia.  

- Zespół Szkół Hutniczych, potem Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych. W tej chwili 

mamy technicznych. Jakiś czas temu podejmowaliśmy uchwałę dotyczącą zmiany przez 

dodanie tego członu technicznych. Wtedy, już tak szczerze mówiąc, można było zostawić tą 

nazwę, która w tej chwili jest proponowana i będzie uchwalana przez nas i zaproponować. 

Wtedy pewnie też byśmy zagłosowali, natomiast oczywiście jako absolwent, życzę szkole, 
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która ma nową nazwę tego, aby rozwijała się i była szkołą, która będzie widoczna na terenie 

miasta Konina jako szkoła kształcąca absolwentów, którzy wyniki w nauce osiągają wybitne, 

a niekoniecznie tak, jak miało to miejsce w ostatnim roku.” 

 

 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Powód zabrania głosu jest ten sam, 

co mojego przedmówcy. Również jestem absolwentem tej szkoły. Mnie boli jedna rzecz, 

bo ta zmiana według mnie następuje w złym momencie, bo co się dzieje. Od września rusza 

klasa, która będzie w innej placówce oświatowej, która będzie szkoliła operatorów walcarek. 

Dlaczego nie można było tego zrobić w dotychczasowej placówce oświatowej, to już niech 

sobie odpowiedzą ci, co taką decyzję podjęli. Według mnie, od dłuższego czasu jest tam coś 

nie tak, jak powinno być. Oczywiście możemy się tłumaczyć tym, że są warunki jakie są, 

bo wiemy doskonale jakie są warunki. Jestem jednym z pierwszych absolwentów tej szkoły. 

My jeszcze kończyliśmy szkołę w Hucie. Na terenie Huty i na holu mieliśmy siatkę 

zaczepianą, gdzie na holu lekcje w-f odbywały się i co chwilę piłka uderzała w drzwi i takie 

były warunki i do tej pory warunki się nie zmieniły. Teraz się gra na podwórzu, nie ma sali 

gimnastycznej i nic. Nie jest to splot jednej, powiedzmy że ktoś się do czegoś przyczynił, 

tylko nie ma ta szkoła szczęścia. I tak jak powiedział kolega Piotr Korytkowski, życzę 

również jako jeden z pierwszych absolwentów szkoły, żeby ta szkoła naprawdę doczekała się 

chociażby takiego skoku, jaki ma w tej chwili Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia 

Zawodowego. To jest naprawdę rzecz godna podkreślenia.” 

 

 

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

 

 

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

uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych przy 

ul. Kolskiej 1 w Koninie. 

 

Uchwała Nr 686 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 Głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Edyta TRUSZKOWSKA, cytuję: 

„Dziękuję radzie miasta za tę decyzję. Chcemy, żeby szkoła rozwijała się i myślę, że zmiana 

nazwy wpłynie na to, że prędzej, łatwiej będzie nam dostosować naszą ofertę do tego, jaki 

mamy tutaj rynek i co będziemy proponować. Proponujemy wiele kierunków, które są 

potrzebne na naszym obszarze powiatu konińskiego. Nasi uczniowie znajdują tutaj pracę. 

Chcemy poszerzać naszą ofertę i nie do końca nazwa szkoły odpowiadała temu, co obecnie 

proponujemy. Myślę, że nazwa szkoły jest bardziej ogólna i będzie nam umożliwiała 

przygotowanie takiej oferty, która będzie odpowiadała potrzebom rynku.” 

 

 

 Głos zabrał zastępca prezydenta miasta Sławomir LOREK, cytuję: „Nie będę się 

wypowiadał, jeżeli chodzi o nazwę szkoły, ale ponieważ zbliżamy się do godziny 

12 i zostałem przez prezydenta poproszony, abym w okolicy godziny 12 zaprosił Państwa na 

śniadanie Wielkanocne, które będzie jutro na Placu Wolności, bo wiem, że nie do każdego 

dotarła informacja. Mamy 24 godziny i Pan prezydent zaprasza Państwa na spotkanie 

Wielkanocne 29 marca w samo południe.”   

 

 

 



26 

 

16.  Podjęcie uchwał w sprawie zmiany nazwy ulic w mieście Koninie (druki 

nr 722 i 723). 
 

 

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

uchwał w sprawie zmiany nazwy ulic w mieście Koninie - druki nr 722 i 723. Proszę 

o zabranie głosu przez przewodniczącego Komisji Praworządności i przedstawienie 

wypracowanej opinii.” 

 

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI powiedział, cytuję: 

„Komisja Praworządności druk nr 722 zaopiniowała pozytywnie 5 głosami „za”, natomiast 

druk nr 723 zaopiniowała negatywnie: 4 radnych „wstrzymało się” od głosu, a 1 radny był 

„przeciw”.”  

 

 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektem uchwały. 

 

 

Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Będę kontynuował, bo ja 

sprowokowałem tą pewną propozycję, dotyczącą zmiany nazwy ulicy na Świętego 

Maksymiliana Kolbego. Jest to krótka ulica. Wszystkie instytucje używają nazwę Świętego, 

natomiast Jana Pawła II pojawiło się w trakcie dyskusji i zostało to usłyszane przez Pana 

prezydenta. Rzeczywiście ja niekoniecznie bym się upierał, bo widzę, że w rozmowach 

kuluarowych jak je toczyłem, nie do końca radni sprzyjają tym wnioskom Pana prezydenta, 

dotyczącym zmiany nazewnictwa ulic, jeśli chodzi o ulicę Jana Pawła II i tam bym się nie 

upierał, bo dużo mieszkańców tam mieszka i musieliby tą świętość dodać do tej nazwy ulicy. 

Papież Jan Paweł II, to jest jego imię Jana Pawła II. W tym momencie niekoniecznie to musi 

być nadane, natomiast jeżeli chodzi o błogosławionego Maksymiliana Kolbego, nie ma 

takiego błogosławionego i to jest po prostu powód mojego wystąpienia parę sesji wcześniej, 

żebyśmy doprowadzili do zmiany, tym bardziej, że instytucje powszechnie stosują nazwę 

Świętego Maksymiliana Kolbego, tak że to już zostawiam do decyzji i rozstrzygnięcia 

Państwa radnych.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Wyszło tak, że jeden temat wyszedł koło drugiego, 

a nie wiem, czy myśmy wystarczająco przepytali mieszkańców, bo oni dowiedzą się po fakcie 

i to dopiero dotrze do nas, bo tam jest sporo mieszkańców.” 

 

 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Ja przyznam, że rozmawiałem na 

ten temat z pewnym etykiem, co prawda nie z naszego województwa, takim moim zaufanym 

księdzem. Prosiłem go o opinię, co on na ten temat myśli i on mi podał przykład pewnego 

miasta w województwie kujawsko-pomorskim, które jako jedno z pierwszych dało honorowe 

obywatelstwo Janowi Pawłowi II jeszcze za życia i w tym mieście rozegrała się taka wielka 

dyskusja na temat kościoła i padło wiele negatywnych i pozytywnych opinii i ten ksiądz 

powiedział, że jest to zabawne, bo jeszcze niedawno tytuł papieża, jeszcze w XIX wieku był 

tak wielkim tytułem, że żadne honorowe obywatelstwa ani żadne zasługi nie były papieżowi 

potrzebne, bo samo miano papieża było wyższe niż cesarza kiedyś, więc myślę, że to, czy ta 

nazwa ulicy jest świętego czy bez świętego dla kogoś, kto była papieżem i kto jest wielkim 

Polakiem i to takim papieżem… Ja ostatnio robię pielgrzymki po katedrach i przed każdą 

wielką katedrą europejską jest jego pomnik, tylko jego, nie ma innych papieży. Był to wielki 

człowiek i czy ulica ma świętego, czy nie, ma to znaczenie drugorzędne, a jeżeli mieszkańcy 
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mają teraz droczyć się i ma u nich to wywołać jakiś wybuch nienawiści w stosunku do 

kościoła katolickiego, papieża, czy do nas radnych, to myślę, że możemy nad tym spuścić 

zasłonę milczenia, bo wiadomo, że papież był święty.” 

 

 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Uważam, 

że w jednym jak i w drugim przypadku powinniśmy postąpić analogicznie. Ja rozumiem 

argument następujący, że przy jednej ulicy jest kilka osób zameldowanych, przy drugiej to są 

może tysiące osób, natomiast z punktu widzenia pojedynczego obywatela, który musi 

dokonywać zmian, to nie ma znaczenia. Mój punkt widzenia jest następujący: albo zmieniam 

nazwy jednej i drugiej ulicy albo pozostawiam tak jak było.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Każdy sam musi wewnętrznie to rozważyć, bo nie ma 

sensu nikogo przekonywać. Każdy zrobi to we własnym sumieniu.” 

 

 

Głos zabrał zastępca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Chciałem nawiązać do 

wypowiedzi Pana Piotra Korytkowskiego, ponieważ ten temat był wywołany i wnioski, które 

są złożone przez Pana prezydenta, to jest odpowiedź na Państwa dyskusję, która się toczyła 

w korespondencji i podczas sesji, dlatego tak to wygląda. Pan prezydent wypełnił Państwa 

oczekiwanie, co do uporządkowania pewnych sytuacji, jeżeli chodzi o mapę naszego miasta, 

stąd te wnioski zostały złożone jako dwa odrębne wnioski, ale tak naprawdę dotyczą tego 

samego zagadnienia.” 

 

 

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

 

 

DRUK Nr  722  

 

Stosunkiem głosów: 16 radnych „za”, 2 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście 

Koninie (Św. Maksymiliana Kolbego). 

 

Uchwała Nr 687 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

DRUK Nr  723  

 

Stosunkiem głosów: 4 radnych „za”, 12 „przeciw”, 6 „wstrzymujących się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina nie podjęła uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 

w mieście Koninie. 
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17.  Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów przy 

ul. Parowozownia oraz dla rejonu przy ul. Zakładowej, część wschodnia 

(druk nr 716). 
 

 

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

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla 

wybranych obszarów przy ul. Parowozownia oraz dla rejonu przy ul. Zakładowej, część 

wschodnia - druk nr 716. Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji 

Infrastruktury.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Druk nr 716 został podczas wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Komisji 

Finansów omówiony został przez Panią kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury 

Małgorzatę Sztubę. Komisja Infrastruktury 8 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących 

się” pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt uchwały.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

 

 

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

 

 

Stosunkiem głosów: 20 radnych „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów przy 

ul. Parowozownia oraz dla rejonu przy ul. Zakładowej, część wschodnia.  

 

Uchwała Nr 688 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia prawa własności 

nieruchomości w ramach odszkodowania (druk nr 709). 
 

 

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

w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania – 

druk nr 709. Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji Infrastruktury.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Druk nr 709 został omówiony przez Pana kierownika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Tadeusza Jakubka. Radni mieli pytania, zostały odpowiedzi udzielone. 

Komisja Infrastruktury 10 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie 

zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  
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Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 

 

 

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

uchwałę w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania – 

obręb Pawłówek.  

 

Uchwała Nr 689 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

19.  Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zbycia nieruchomości (druki nr  713, 720) 

b) nabycia nieruchomości (druk nr 715) 

c) zamiany nieruchomości (druk nr 718), 

d) sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu 

(druk nr 714). 
 

 

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

uchwał w sprawie zbycia nieruchomości - druki 713 i 720, nabycia nieruchomości – 

druk nr 715, zamiany nieruchomości - druk nr 718 i sprzedaży nieruchomości użytkownikowi 

wieczystemu - druk nr 714. Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji 

Infrastruktury.” 

 

  

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „ 

„Druki nr 713, 720, 715, 718 i 714 zostały omówione przez Pana kierownika Jakubka. 

Wyjaśnień udzielał również Pan prezydent Sebastian Łukaszewski. Wymienię, jakie było 

głosowanie w poszczególnych punktach: Druk nr 713 - Komisje Finansów i Infrastruktury 

jednogłośnie 14 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Druk nr 720 - 

Komisje Finansów i Infrastruktury jednogłośnie 12 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały. Druk nr 715 - Komisje Finansów i Infrastruktury jednogłośnie 11 głosami 

„za”, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Druk nr 718 - Komisje Finansów 

i Infrastruktury jednogłośnie 11 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Druk nr 714 - Komisje Finansów i Infrastruktury jednogłośnie 11 głosami „za”, pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały.”  

 

 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję na wszystkimi projektami uchwał.  

 

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Do jednego druku nie mogłem się 

wypowiedzieć, chodzi dokładnie o druk nr 715 sprawa nabycia ul. Okólna. Jest to temat, 

który wraca z 25 października 2017 roku, a był to wtedy druk nr 613. Ja bym bardzo poprosił 

o wyświetlenie mapki, która został załączona do projektu uchwały w sprawie planu 

zagospodarowania przestrzennego. Praktycznie mówimy o tej drodze, która została 

wytyczona w planie zagospodarowania przestrzennego i po 18 latach właściciel żąda wykupu 

dopiero pierwszego kawałka, żeby można było coś tutaj zrobić. Przypomnę, plan 
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zagospodarowania przestrzennego 1999 rok, to już praktycznie 19 lat, my dopiero mamy 

zamiar wykupić, bo właściciel wystąpił z żądaniem.  

Następuje pytanie, co dalej z pozostałymi kawałkami? 31 maja Pan prezydent Nowicki 

wycofał się z uchwały o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, w załączniku 

nr 5 również był pokazany ten cały pas, a tam była likwidacja tego pasa zieleni, co również 

było na ostatniej komisji w uchwale 717, o ile się nie mylę, która została po prostu zdjęta. 

I do czego teraz dochodzimy? Chodzi o ten kawałek.  

Bardzo proszę teraz o zdjęcia, abyście Państwo mieli świadomość nad czym 

głosujemy. Ta droga jest w użytkowaniu wieczystym PKP nie wiem od kiedy, ale cały czas. 

Miasto Konin podobno składało ofertę PKP, aby przejąć to na własność miasta. Co się 

okazuje, powtarzam, nie jest to droga miasta, nikt za nią można powiedzieć nie odpowiada, 

choć bardzo często muszę o to prosić. Dlaczego? Obok powinna iść droga, która jest w planie 

zagospodarowania przestrzennego (wyświetlono zdjęcia). Budynki, to są wszyscy ludzie, 

których znam. W tym miejscu mówimy o tej nieruchomości, której dotyczy wniosek 

o wykup, do tego miejsca jest plan, tu powinna być zatoczka.  

I tu postawię już pytania. Droga nie jest miasta, na jakiej podstawie, bo czytając to 

uzasadnienie to jest dla mnie po prostu śmieszne, nie chcę nikomu zaszkodzić, na jakiej 

podstawie mieszkańcy korzystają z tej drogi? Na jakiej podstawie inne osoby mają możliwość 

prowadzenia działalności gospodarczej? Na jakiej podstawie zostały wybudowane tam 

garaże? Czy ktoś o tym wie? W jaki sposób oni dojeżdżają do tego miejsca? Czy ktokolwiek 

wie co w tym mieście się po prostu dzieje w tym obszarze? Więcej, dzieje się i teraz już 

wiedzą, bo pokazałem zdjęcia.  

Druga rzecz, dlaczego Panie prezydencie przez tyle lat miasto Konin nie podjęło 

rozmów chociażby nawet w ostatniej sprawie, bo jako miasto podejmowaliśmy tutaj uchwałę 

o przekazaniu terenu w związku z zagospodarowaniem dworca PKP, aby przejąć istniejący 

teren tej drogi, która istnieje. Dlaczego przez tyle lat tego nie zrobiono?  

Poproszę dalej (kolejne zdjęcia) i tu mamy dalszy pas drogowy, zakład blacharstwo 

samochodowe, dojazd do siedziby firmy PKP Energa, następny teren prywatny, ogrodzone 

garaże i akurat jak jest początek lasu, to jest granica miasta Konina.  

I teraz nasuwa się pytanie, odniosę się do tych uzasadnień. Uzasadnienie 

z października, bo to jest bardzo ważne w związku z planem zagospodarowania 

przestrzennego z 1999 roku „przed ukończeniem prac budowlanych został uchwalony plan 

zagospodarowania terenu z dnia 26 maja 1999 roku, zgodnie z którym część nieruchomości 

przeznaczona została pod drogę publiczną.” Mówię o tej nieruchomości, która ma być 

wykupiona „Z tego powodu właściciel nigdy nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie tej 

nieruchomości.” Jest to nieprawda, nie wiem czy tutaj są prowadzone odpowiednie ewidencje 

w Urzędzie Miejskim, ale na tym terenie działała firma Wodan Sp. z o. o. z siedzibą 

w Warszawie ul. Bałtycka 26 i w tym miejscu do 2014 roku działała hurtownia tej firmy, 

między innymi, przynajmniej 15 lat. Wiele osób kupowało tam materiały, również ja, to jest 

faktura z 2002 roku, kopia. Czy to uzasadnienie jest prawdziwe, jeżeli tutaj pisze, że nie mógł 

prowadzić działalności gospodarczej? Dla mnie jest to fikcja.  

Tutaj mógłbym się odnieść do wielu innych uchwał, gdzie po prostu bez sprawdzania, 

czytania tylko i sprawdzania, podnosimy rączki i za pewnymi sprawami głosujemy.  

Kolejna rzecz, z uchwały z października właściciel tej nieruchomości żądał 

odszkodowania 380 tys. zł, tak jak mówię za 18 lat, bez możliwości korzystania z tej 

nieruchomości. I teraz mam pytanie do Wydziału Urbanistyki i Architektury, do Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami, do Wydziału Podatków i Opłat, czy ktokolwiek wiedział, 

że tam jest działalność gospodarcza? Urząd Skarbowy może nie, bo firma była zrejestrowana 

w Warszawie, a tutaj była tylko hurtownia i podatki na pewno były odprowadzane 

w Warszawie, a nie w Koninie. Czy ktoś w tym mieście nad tym wszystkim panuje? 

Nie wiem czy ktokolwiek jest mi w stanie odpowiedzieć na te pytania, które zadałem?”  
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Głos zabrał z-ca prezydenta Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: „Ta sprawa powraca 

kolejny raz. Aktualnie mamy sprawę sądową i sąd nie będzie podejmował decyzji za radę. 

Ja poproszę by kierownik Jakubek wytłumaczył jeszcze raz o co chodzi w tej sprawie. 

Natomiast chciałbym Państwu radnym wytłumaczyć, że wykup nieruchomości, czy 

dogadanie się z PKP na zamianę nieruchomości jest niezmiernie długotrwałe i trudne, dlatego 

że zmieniają się negocjatorzy. Chcę powiedzieć, że przy okazji zamiany na działki, przy 

uzgadnianiu zamiany na działki z PKP, dotyczącej dworca PKP, sprawa jeszcze nie jest 

dograna i zakończona decyzją. Chodzi o to, że już rozpoczęliśmy proces wyceniania tych 

nieruchomości i wrzucanie w ten „jeden worek” innych nieruchomości spowodowałoby to, 

że na każdą jedną nieruchomość trzeba mieć odrębne uprawnienia. Jest niesamowita ilość 

spółek PKP i to wydłuża nam bardzo proces. Także to nie jest wina czy nieudolność 

pracowników, tylko zmieniających się osób, którzy reprezentują tą spółkę i każdy musi mieć 

kolejne pełnomocnictwa.”  

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Prezydent powiedział ważną rzecz na wstępie, 

że sprawa jest w sądzie i to też ma ogromne znaczenie, bo to niewątpliwe ma znaczenie, 

bo tych nieruchomości w tej sytuacji jest znacznie więcej.”  

 

 

Głos zabrał Tadeusz JAKUBEK kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 

cytuję: „Gwoli wyjaśnienia, albo uzupełnienia tego co powiedział prezydent Sebastian 

Łukaszewski. My występowaliśmy do PKP w sprawie tej konkretnej działki, to był 

2013/2014 rok, dokładnie nie pamiętam. PKP powiedziało, że nie jest możliwa w tym 

momencie zamiana działki z uwagi na to, że ta działka była objęta projektem unijnym, do 

czasu zakończenia projektu unijnego ta działka nie może być poddana jakiejkolwiek 

zamianie. Stąd też nie włączaliśmy jej potem do zamiany, żeby nie komplikować sprawy. 

To było nasze pierwsze działanie.  

Wracając do tej sytuacji, my mówimy teraz ponownie o tym temacie po trzech 

miesiącach, tak jak powiedział prezydent Łukaszewski, sąd oczekuje stanowiska rady - 

pozytywnego, negatywnego.  

Natomiast uzupełnię, zresztą mówiłem już o tym w październiku Państwu, właściciele 

tej nieruchomości prowadzili działalność, zresztą przypuszczam, że w ewidencji działalności 

gospodarczej nie ma możliwości sprawdzenia czy ktoś podaje do ewidencji adres 

wykonywania działalności zgodnie z prawem, czy nie, oni deklaratywnie przyjmują. Poza 

tym ktoś mógł zadeklarować siedzibę działalności tam i tego nie można weryfikować, od tego 

są inne służby. Jest nadzór budowlany, inspektor sanitarny itd., właściciele tej nieruchomości 

płacili podatek za działalność gospodarczą do 2014 roku, potem wyrejestrowali ją. Służby 

nasze podatkowe dokonały kontroli, faktycznie działalność od tego czasu nie jest prowadzona 

i płacą teraz podatek od pozostałej działalności, czyli ten niższy. To tyle w kwestii 

wyjaśnienia.”  

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Wsłuchując się w informacje, które przedstawił Pan Jarosław Sidor, ale też biorąc pod 

uwagę to, że rzeczywiście w sprawie tej nieruchomości toczy się sprawa w sądzie i sąd 

zawiesił swoje postępowanie do momentu podjęcia decyzji stosownej przez radę miasta, 

przypominam, że jest to zgoda na to, aby Miasto nabyło ten teren. W tym momencie ja 

zaczynam mieć wątpliwości, czy rzeczywiście powinniśmy my przesądzać w tych kwestiach, 

tym bardziej, że będzie to decyzja, która będzie skutkowała pewnymi finansami dla Miasta. 

A biorąc pod uwagę to, że sprawa toczy się w sądzie, to mimo tego, że komisja początkowo, 

ale też nie mając pewnych wyjaśnień, które Pan Jarosław Sidor przedstawił, nie miała tej 

informacji, ja bym apelował o to, żeby nie podejmować tej uchwały, w sensie głosować 
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„przeciw”, a rozstrzygnie sąd. Sąd rozstrzygnie, wtedy będzie takie, a nie inne zachowanie 

prezydenta.” 

 

 

Radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Chciałbym się odnieść do tego co powiedział Pan 

kierownik Jakubek. Kierownik powiedział, że chyba była prowadzona działalność do 

2014 roku, to dlaczego w uzasadnieniu z października jest wpisane coś takiego „w związku 

z tym cała nieruchomość jest pozbawiona możliwości użytkowania zgodnie z pierwotnymi 

założeniami właściciela. Właściciel wystąpił z wezwaniem przedsądowym żądającym wykupu 

nieruchomości i wypłaty odszkodowania za brak możliwości korzystania z niej przez okres 

18 lat.” To teraz jest pytanie – płacił, korzystał, czy nie płacił? Bo ja przed chwileczką 

usłyszałem, że prawdopodobnie płacił do 2014 roku. To korzystał? A w pierwszej uchwale 

pisze, że nie korzystał.  

Druga rzecz, ostatnie zdanie w uchwale „Sąd zawiesił jednakże postępowanie w tej 

sprawie do czasu zajęcia stanowiska przez Radę Miasta Konina.”   

Proszę Państwa w związku z powyższym wnioskuję tak jak Pan przewodniczący 

Korytkowski o odrzucenie tej uchwały, albo zajęcie stanowiska według własnego sumienia.”  

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „To jest skomplikowane, dlatego jest w sądzie. Myślę, 

że się wyjaśniło w czasie dyskusji, która pokazuje coraz więcej problemów dlatego, że sprawa 

jest procedowana przez sąd.”  

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Chcę powiedzieć, że sprawa, tak jak 

powiedział radny Sidor, jest znana już od dłuższego czasu. Ja też miałem możliwość 

spotykania się Panem, który jest zainteresowany w tej sprawie. Zresztą nawet jesienią, kiedy 

dyskutowaliśmy z radnym Sidorem na ten temat, udało się zorganizować spotkanie z Panem 

prezydentem i tego właśnie zainteresowanego mieszkańca, na mój wniosek i rzeczywiście po 

tamtym spotkaniu Pan prezydent doszedł do wniosku, żeby mieszkaniec, jeśli chce dochodzić 

swoich spraw, żeby skierował sprawę do sądu. On to zrobił. Trochę mnie dziwi teraz, że my 

mamy tę uchwałę, ale rozumiem, że mamy na wniosek sądu, bardziej niż na wniosek Urzędu 

Miejskiego. Uważam, że mamy zająć stanowisko, bo sąd się tego domaga i zgodnie z tym co 

powiedział Pan przewodniczący Korytkowski rzeczywiście zajmiemy stanowisko. Według 

mnie, ja będę głosował „przeciw” i uważam, że wtedy rada wyrazi się w sposób 

jednoznaczny.”  

 

 

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

 

 

DRUK Nr  713 

 

Stosunkiem głosów: 19 radnych „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości – obręb 

Niesłusz.   

 

Uchwała Nr 690 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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DRUK Nr 720  

 

 

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

uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości – obręb Chorzeń. 

 

Uchwała Nr 691 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

DRUK Nr   715 

 

W jednomyślnym głosowaniu: 0 radnych „za”, 22 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się” 

od głosowania - Rada Miasta Konina nie podjęła uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – 

obręb Niesłusz. 

 

 

DRUK Nr  718  

 

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

uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości – obręb Przydziałki/obręb Chorzeń. 

 

Uchwała Nr 692 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

DRUK Nr 714    

 

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

uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu – obręb Wilków. 

 

Uchwała Nr 693 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

20.  Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością 

gruntową (druk nr 719). 
 

 

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

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową - druk nr 719. Proszę 

o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji Infrastruktury.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały zawarty w druku nr 719 został omówiony przez Pana kierownika Tadeusza 

Jakubka. Radni nie mieli uwag. Komisja Infrastruktury jednogłośnie 8 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.” 

  

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

 

 

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

uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową – obręby 

Maliniec/Starówka. 

 

Uchwała Nr 694 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

21.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta 

Konina (druk nr 729). 
 

 

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

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Konina - druk nr 729. Proszę 

o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji Infrastruktury.” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Pan przewodniczący wyznaczył Komisję Infrastruktury do tego, aby była wiodącą do 

rozpatrzenia skargi złożonej na Pana prezydenta. Projekt tejże uchwały omówiony został 

przez Pana kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusza Jakubka. Głos 

zabrał również Pan Kazimierz Kieszniewski, a więc wnioskodawca, skarżący. Pytania mieli 

również radni. Odpowiedzi udzielał Pan prezydent Sebastian Łukaszewski. Po dyskusji 

Komisja Infrastruktury 5 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uznając skargę za bezzasadną.” 

 

 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

 

 

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

 

 

Stosunkiem głosów: 18 radnych „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Prezydenta Miasta Konina. 

 

Uchwała Nr 695 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

22.  Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnego do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 721). 
 

 

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

w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - druk nr 721. 

Uchwała ta wynika z rezygnacji z mandatu radnego Karola Skoczylasa i wakatem na 

stanowiskach w komisjach, w których zasiadał. Poproszę przewodniczącego Klubu Prawa 

i Sprawiedliwości radnego Krystiana Majewskiego, aby przedstawił kolejnego kandydata.” 
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Głos zabrał przewodniczący Klubu Radnych PiS radny Krystian Majewski, cytuję: 

„W imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłaszam swoją kandydaturę.” 

 

 

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

 

 

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

uchwałę w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

Uchwała Nr 696 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

23.  Podjęcie uchwał w sprawie zmian uchwał Rady Miasta Konina: 

a) Nr 5 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

(druk nr 726), 

b) Nr 9 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej 

(druk nr 727), 

c) Nr 671 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych 

stałych Komisji Rady Miasta Konina (druk nr 728). 

 

 

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

w sprawie zmian uchwał Rady Miasta Konina: Nr 5 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej, Nr 9 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania 

Komisji Statutowej, Nr 671 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia składów 

osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina - druki nr 726, 727, 728. Projekty uchwał 

wynikają z przystąpienia do naszej rady Pana radnego Jakuba Eltmana, który wyraził pewną 

deklarację dotyczącą członkostwa w komisjach, ale ponieważ szefem klubu jest Krystian 

Majewski, a powstały wakaty w Komisji Rewizyjnej, która musi uzupełnić swój skład. 

Podobną sytuację mamy w Komisji Statutowej, a także w komisjach stałych.” 

 

   

Głos zabrał przewodniczący Klubu Radnych PiS radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: 

„Chciałbym zgłosić kandydaturę naszego nowego radnego do Komisji Rewizyjnej, natomiast 

do Komisji Statutowej moja skromna osoba.” 

 

 

Głos zabrał radny Jakub Eltman, cytuję: „Wyrażam zgodę na pracę w Komisji 

Rewizyjnej. Deklaruję swoje uczestnictwo do prac w Komisji Edukacji i Kultury, Komisji 

Rodziny i Spraw Społecznych i do Komisji Infrastruktury.”  

 

 

Do projektów uchwał radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania. 

 

  

DRUK Nr 726   

 

 

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

uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej. 
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Uchwała Nr 697 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

DRUK Nr 727  

 

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

uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 9 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania 

Komisji Statutowej. 

 

Uchwała Nr 698 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

DRUK Nr 728  

 

Stosunkiem głosów: 21 radnych „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 671 z dnia 

31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta 

Konina. 

 

Uchwała Nr 699 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

24.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego 

w Koninie (druk nr 725). 
 

 

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

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie – druk nr 725. Od razu udzielę 

głosu Panu radnemu Januszowi Zawilskiemu - przewodniczącemu Zespołu do opiniowania 

kandydatów na ławników w celu przedstawienia sprawozdania z prac Zespołu..” 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników radny 

Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Do przewodniczącego Rady Miasta Konina w dniu 6 marca 

2018 roku wpłynęło pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie, w którym poinformował on 

przewodniczącego rady, że mandat jednego ławnika - wybranego przez Radę Miasta Konina 

na kadencję 2016-2019 - wygasł.  

W związku z koniecznością uzupełnienia wymaganej liczby ławników, prezes Sądu 

Okręgowego na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych zwrócił się do Rady Miasta Konina o dokonanie uzupełnienia listy i wybranie 

nowego ławnika w sposób określony w ww. ustawie.  

Przewodniczący Rady Miasta Konina w dniu 8 marca br. ogłosił nabór kandydatów na 

ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie. Ustalił termin zgłaszania kandydatów na ławnika 

do 19 marca 2018 roku.  

Zgłoszenia na ławnika dokonała jedna kandydatka: Pani Elżbieta Monika Urbaniak.  

Zespół dokonał weryfikacji zgłoszenia na posiedzeniu w dniu 20 marca br. 

Stwierdzono, że kandydatka dołączyła wszystkie wymagane prawem dokumenty, a jej 

kandydatura spełnia wymogi ustawowe.  

 Ponadto w związku z tym, że zgodnie z art. 162 § 9 Ustawy Prawo o ustroju sądów 

powszechnych - rady gmin zasięgają od Komendanta Wojewódzkiego Policji albo 

Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników – zostało 
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wystosowane pismo w tej sprawie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji 

w Poznaniu. 

W dniu 23 marca 2018 roku wpłynęło do przewodniczącego zespołu do opiniowania 

kandydatów na ławników pismo od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu 

informujące, że kandydatka na ławnika nie figuruje w centralnej bazie danych Krajowego 

Systemu Informacyjnego Policji.  

Zespół do opiniowania kandydatów na ławników rekomenduje jedną kandydatkę na 

ławnika: Panią Elżbietę Monikę Urbaniak. 

Regulamin głosowania Państwo radni dostali. Głosowanie jest tajne. Radni głosują na 

„KARCIE DO GŁOSOWANIA” opatrzoną pieczęcią Rady Miasta Konina. Radny otrzymuje 

1 kartę do głosowania. Karta zawiera nazwisko zgłoszonego kandydata. Radny wybiera 

1 ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie. Głos „za” oznacza postawienie znaku „x” 

w kratce na karcie do głosowania przy nazwisku danego kandydata na ławnika. Postawienie 

na karcie do głosowania więcej znaków „x” niż wynosi liczba wybieranego ławnika – 

oznacza głos nieważny. Niepostawienie na karcie do głosowania żadnego znaku „x” przy 

nazwisku kandydata na ławnika - oznacza głos nieważny. Wybór ławnika następuje zwykłą 

większością głosów. 
Wnioskuję do Pana przewodniczącego o powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu 

przeprowadzenia procedury wyborów.  

 

 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący trzyosobowego 

składu Komisji Skrutacyjnej.  

 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” – Rada Miasta Konina 

zaakceptowała propozycję trzyosobowego składu Komisji Skrutacyjnej.  

 

 

Przewodniczący rady poprosił o przedstawienie kandydatów na członków Komisji 

Skrutacyjnej. Zaproponował po jednej osobie z każdego Klubu Radnych.  

 

  

Przewodniczący Klubu Radnych PO Piotr KORYTKOWSKI zgłosił kandydaturę 

radnego Janusza Zawilskiego 

 

Radny Janusz Zawilski wyraził zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.  

 

 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS Krystian MAJEWSKI zgłosił kandydaturę 

radnego Jakuba Eltmana.  

 

Radny Jakub Eltman wyraził zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.  

 

 

Przewodnicząca Klubu Radnych SLD Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA zgłosiła 

swoją kandydaturę. 

 

 

 Rada Miasta Konina powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: radny Janusz 

Zawilski, radna Elżbieta Streker-Dembińska, radny Jakub Eltman. 

 

 



38 

 

 Przewodniczący rady poprosił Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się, 

a następnie przystąpił do głosowania nad regulaminem głosowania przy wyborze ławników.  

 

 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” – Rada Miasta Konina 

przyjęła regulamin głosowania przy wyborze ławników.  

 

 

Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą. 

 

 

Przewodniczący rady zaproponował, aby w trakcie liczenia głosów przez Komisję 

Skrutacyjną obradować nad kolejnym punktem porządku obrad. 

 

 

Przewodniczący rady poinformował, że zakończyło się liczenie głosów. 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej poprosił o odczytanie protokołu głosowania. 

 

 

Głos zabrał przewodniczący Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników radny 

Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Sesji Rady Miasta 

Konina w dniu 28 marca 2018 roku z przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie 

wyboru 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.  

Komisja Skrutacyjna w składzie: przewodniczący - radny Janusz Zawilski, 

członkowie: radna Elżbieta Streker-Dembińska, radny Jakub Eltman 

stwierdza, że na stan 23 radnych Rady Miasta Konina, w sesji wzięło udział 21 radnych, 

którzy w głosowaniu tajnym oddali 21 kart do głosowania, w tym 21 kart ważnych i 0 kart 

nieważnych. Zaproponowana kandydatka Elżbieta Monika Urbaniak otrzymała 21 głosów.  

Komisja stwierdza, że Rada Miasta Konina, zwykłą większością głosów wybrała 

Panią Elżbietę Monikę Urbaniak na ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.” 

 

Uchwała Nr 700 oraz protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

 

 

25.  Wnioski i zapytania radnych.  
 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Najważniejszy komunikat, to oświadczenia majątkowe, 

które należy wypełnić do końca kwietnia oraz załączyć do nich zeznanie o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2017. 

Kolejne komunikaty dotyczą interpelacji przekazanych do Pana prezydenta, na które 

zostały udzielone odpowiedzi. Były to interpelacje radnego Krystiana Majewskiego 

i Sławomira Lachowicza. 

Sesja kolejna 25 kwietnia. 

Sesję absolutoryjną będziemy tutaj ustalali do końca kwietnia. Zagaję tylko wstępnie, 

ponieważ koniec maja się bardzo komplikuje w sensie takim, że mamy Boże Ciało, długi 

weekend i jeszcze temat najważniejszy, bo od niego powinienem zacząć, chcemy 

przygotować absolutorium, więc żeby nie było na „łapu capu” zaproponujemy przesunięcie 

sesji absolutoryjnej z ostatniej środy maja na pierwszą środę czerwca. Tym samym w czerwcu 

byłyby dwie sesje. W pierwszą i ostatnią środę miesiąca. Ostateczny komunikat będzie na 

sesji kwietniowej.” 
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Głos zabrał radny Sebastian GÓRECKI, cytuję: „W imieniu dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 4, który organizuje turniej 1001 gry, prosi nas jak co roku o wsparcie, 

żebyśmy wystawili drużynę sportową radnych. Pytał, czy jesteśmy w stanie się zorganizować 

i jak co roku reprezentować radę miasta?” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Myślę, że są osoby, które w tym brały udział. Dobrze, 

że jest Sebastian Górecki, który się w ten temat zaangażował, więc rozumiem, że na zasadzie 

kontaktów indywidualnych uda się lepiej albo gorzej. Ta deklaracja nasza coroczna, 

dotycząca wsparcia szkół, jest to rzecz do przegadania. Skoro jest wolą, aby kontynuować to 

przedsięwzięcie, jest potencjał, to nie gaśmy tego. Dobrze, że Pan Krystian Majewski 

i Sebastian Górecki pamiętają o tym.” 

 

 

Przewodniczący rady udzielił głosu radnym w kolejności zgłoszeń.  

 

 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Mam takie 

zgłoszenie dotyczące ul. Reformackiej 23 – zawalająca się studzienka. Tylko tyle i aż tyle. 

Tam jest poważne to zagłębienie i to staje się niebezpieczne. Ja wiem, że takie drobne sprawy 

powinienem ad hoc zgłaszać, natomiast to nie moja sprawa, mnie poproszono, żebym 

pośredniczył.” 

 

 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Ja chcę zgłosić wniosek, ale taki 

wniosek, który rozpocznie pewną dyskusję, nie tylko naszą, ale też z mieszkańcami 

i chciałem taką deklarację prezydenta, jak by się on do tego ustosunkował, bo jak wiadomo 

ustawodawca dał nam możliwość pewnego większego decydowania w sprawie ustawy 

o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i teraz samorządy mogą zamykać sklepy monopolowe po 

godzinie 22 i to jest jedna sprawa i rzeczywiście jak mam przyznać, bo jestem z takiego 

okręgu, gdzie jest dużo sklepów osiedlowych i to jest jeden z takich bardzo palących 

mieszkańców problemów, bo te sklepy monopolowe po pewnej godzinie generują zagrożenie. 

Jest duża ilość sklepów, które utrzymują się tylko z handlu alkoholem i to sprawia 

szczególnie osobom starszym, które mieszkają na tych starszych osiedlach pewien problem 

i moglibyśmy się zastanowić nad zakazem handlu alkoholem po godzinie 22, ale myślę, 

że można też się zastanowić nad liberalizacją pewnego przepisu dotyczącego spożywania 

alkoholu. My bardzo dużo dyskutujemy na temat ożywienia bulwarów i zastanawiam się, czy 

najtańszym sposobem na ożywienie bulwarów nie jest tam eksperymentalne pozwolenie na 

spożywanie alkoholu czy piwa i tak, jak w Poznaniu teraz jest to procedowane, stworzenie 

takiego miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby grillować, żeby to było zabezpieczone. 

Moglibyśmy to wprowadzić w sposób eksperymentalny, zobaczyć jak mieszkańcy na to 

zareagują w wakacje, kiedy jest taki okres grillowy, kiedy każdy będzie mógł przyjść 

z piwem na bulwary. Ja myślę, że nad tym trzeba się zastanowić, porozmawiać i zapytać 

mieszkańców o zdanie. Uważam, że w tym samym czasie podjęta inicjatywa zamknięcia 

sklepów monopolowych i pozwolenie w pewnym punkcie miasta na spożywanie alkoholu, 

jest takim racjonalnym rozważeniem pewnego problemu, który w Koninie jest, dotyczący 

sprzedawania alkoholu i jego spożywania na osiedlach. Moglibyśmy się zastanowić, jak 

ucywilizować spożywanie alkoholu w naszym mieście.”  

 

 

Głos zabrał radny Jan MAJDZIŃSKI, cytuję: „Mam trzy wnioski do złożenia. 

Pierwszy, to chciałbym zgłosić, przekazać sprawę pilnej naprawy pomnika Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego na V osiedlu. Ten pomnik już kilkanaście lat temu powstał, bardzo ładnie 
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został wykonany. W tej chwili okazuje się, że te płyty marmurowe, które tam otaczają cokół 

jak i podstawę, są w tej chwili w rozsypce. Niektóre popękały i wymagają bardzo szybkiej 

ingerencji, naprawy tego całego obiektu, chociażby z tego względu, że jest to bardzo ważny 

punkt dla miasta Konina i obiekt tak samo. 

Drugą sprawę mam odnośnie pilnej potrzeby ustawienia wiaty przystankowej na 

osiedlu Laskówiec. Ja ten wniosek składałem już na początku jesieni, miałem obiecane, 

że tam jakaś wiata będzie naprawiona i ustawiona, zima przeszła, nie udało się tego 

obiecanego punktu zrealizować. Ponawiam go z tego względu, że jest to przystanek, który 

może jest niedoceniany, ale w tym miejscu właśnie bardzo dużo ludzi po nabożeństwach w 

kościele oczekuje na dojazd do Grójca czy do Rudzicy, jadąc od Morzysławia po prawej 

stronie blisko pawilonu ogrodniczego. Tam nawet właściciel tego pawilonu okazał dobry gest 

w stosunku do oczekujących tam często osób na przystanku i wystawił im ławeczkę. To jest 

dobry gest, ale niewystarczający. Ja myślę, że Miasto jednak skłoni się ku temu, aby ta wiata 

tam została zamontowana.  

 Mam jeszcze następny temat zgłoszony od mieszkańców, żeby był potraktowany, jako 

pilny. Chodzi o przejście dla pieszych w ciągu ulicy Jana Pawła II i rozjazd na ul. Rudzicką 

i Grójecką. Ten punkt jest szczególnie newralgiczny, bo przybywa dzieci. Wysiadają 

z autobusu, natomiast nadmierne dociążenie tej ulicy pojazdami, jak i nieprzestrzeganie, 

niezachowywanie prędkości powoduje często zagrożenie dla dzieci zaniepokojonych 

o bezpieczeństwo swoich pociech. Zostałem zobowiązany przez mieszkańców, żeby ten temat 

przekazać władzom miasta, szczególnie tutaj ukłon do dyrektora Pająka, żeby jakieś 

rozwiązanie przynajmniej łagodzące znaleźć na czas, kiedy tam to skrzyżowanie nie zostanie 

przebudowane w sposób bezpieczny.” 

 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Jak słusznie zauważył Pan radny Jan 

Majdziński zima przeszła i tego będę się trzymał bez względu na prognozy, które są przed 

nami, ale skoro zima przeszła, to ja już zdecydowałem się, nie wiem jak moi starsi i młodsi 

koledzy, pojeździć rowerem po mieście i widok jest nienajlepszy mówiąc szczerze. O ile 

fajnie, że dużo wcześniej niż w ubiegłym roku na konińskie ulice wyjechały pojazdy 

czyszczące te ulice, to chodniki wyglądają dramatycznie. Przykład pierwszy z brzegu, który 

rzucił mi się w oczy, to chodnik i ścieżka rowerowa, najnowocześniejsza w mieście, czyli 

ul. Rumiankowa na Chorzniu. Myślę, że piasku wystarczyłoby na niejeden dobry podkład na 

inwestycji. Bardzo bym prosił o sprzątnięcie piachu z chodników w mieście. Proszę nie 

zapominać o chodnikach i ścieżkach rowerowych. O ile dla pieszych ten piach nie jest zbyt 

uciążliwy, o tyle dla rowerzystów na ścieżkach rowerowych to jest często przyczyna 

wypadków. Już pomijam auta, które zdarza się, że stają na tej ścieżce rowerowej 

ul. Rumiankowej i doprowadzają mnie do gorączki, ale z tym sobie jakoś radzę.  

Jeśli chodzi o zimę i o krajobraz po zimie, to bez wątpienia rzuca się w oczy krajobraz 

w okolicach żłobka na V Osiedlu i ilości drzew, która zniknęła w tamtej okolicy. Możemy 

sobie dyskutować o smogach, o strefach, o pomiarze czystości powietrza, gdzie je 

umieszczać. Wszystko możemy robić, żeby mniej było smogu. Jeżeli będziemy wycinać 

drzewa, to i tak tego smogu będzie więcej. Być może, zakładam, że te drzewa były 

przeznaczone do wycinki, bo zagrażały czemuś. Jestem w stanie zrozumieć tę argumentację, 

natomiast mój wniosek i tutaj stawiam pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, ile drzew nasadza 

się za jedno wycięte drzewo i czy to jest w jakiś sposób później kontrolowane, tzn. czy po 

dwóch, trzech, pięciu latach ktoś sprawdza, jakie to są drzewa, bo jeśli drzewo rosło 50 lat, 

a mniemam, że tamte w okolicach żłobka mogły tyle rosnąć, ja tyle czasu nie pamiętam, ale 

mniemam, że jak urosło drzewo pięćdziesięcioletnie, to nasadzenie dwóch, trzech drzewek 

w ogóle nie zmienia sytuacji, jeśli chodzi o jakość powietrza i oczyszczanie tego powietrza. 

Nic tak nie oczyszcza powietrza, jak zieleń w mieście, więc proszę o informację, ile drzew 

trzeba zasadzać, czy są jakieś regulacje w tej sprawie. Jakie podejmujemy działania i czy one 

są sprawdzane. 
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Jeśli chodzi o powietrze, chciałbym poprosić o informację, gdzie, tzn. dokładnie, 

na jakich osiedlach odbyły się kontrole wykonywane przez Straż Miejską dotyczące tego, 

czym mieszkańcy palą w piecach do końca marca 2018 roku. Myślę, że może to być po trzech 

miesiącach i odpowiedź w kwietniu, gdzie Straż Miejska się porusza i na jakich osiedlach 

kontroluje to, czym palą mieszkańcy. 

Czy w wydziale Urbanistyki i Architektury, bądź ewentualnie Panowie prezydenci, też 

niestety przy dużej wycince drzew, ale tam rozumiem, że też są przygotowywane miejsca do 

czegoś, w związku z tym moje pytanie, czy przy ul. Przemysłowej po brykietowni, gdzie 

znajdowało się dużo drzew, planowana jest jakaś inwestycja? Czy jakiś inwestor złożył 

wniosek o budowę, czy złożył wniosek o wycinkę? Pytam, bo tam jest dwóch właścicieli 

z tego co wiem, jeden to jedna ze spółek PAK, a drugi to właściciel prywatny, więc chciałem 

zapytać, czy na jednej bądź drugiej z tych działek planowana jest jakaś inwestycja?” 

 

 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję:  „Mam jedno zapytanie odnośnie 

inwestycji na skrzyżowaniu ulicy Kolskiej z ulicą Warszawską. Tam po stronie cmentarza 

przy ulicy Kolskiej na narożniku stoi taki budynek z czerwonej cegły, taka stara piętrówka 

i z tego, co się dowiedziałem, ona nie jest przeznaczona do rozbiórki, a miasto ją przejęło 

jakiś czas temu. Wiem, że przy poprzednim projekcie tego skrzyżowania, ten budynek był 

przeznaczony do rozbiórki ale teraz nie jest, i mam pytanie, czy on będzie tam straszył, 

bo z jednej strony robimy piękny wiadukt i rozjazd, a jednocześnie będzie tam stała taka stara 

rudera i czy tego rzeczywiście nie można za jednym zamachem załatwić, bo to już jest teraz 

ziemia i budynek miejski, a z tego co wiem, to budynek ma nie być rozebrany. 

 W drugiej sprawie chciałbym podziękować Panu prezydentowi, ponieważ 15 marca 

został powołany zespół roboczy, na mój wniosek z poprzedniej sesji, że powstała grupa 

robocza, która będzie analizować propozycję aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków, więc 

od grudnia kiedy to zgłaszałem minęło sporo czasu, ta sprawa mogła być już załatwiona 

w styczniu, ja się deklarowałem, myślę, że w kwietniu damy sobie z tym radę 

i poinformujemy Państwa radnych.” 

 

 

Głos zabrała radna Anna KURZAWA, cytuję: „Chciałam poruszyć sprawę Jana Pawła 

II, a dokładnie odcinek 100 metrowej skarpy znajdującej się przy moście kanału Warta-Gopło 

łączącym mieszkańców osiedla Laskówiec z mieszkańcami osiedla Morzysław. Sprawę 

poruszam ze względów bezpieczeństwa - (wyświetlono zdjęcia). Na zdjęciach ewidentnie 

widać, że jest to odcinek niebezpieczny dla pieszych, rowerzystów, matek z dziećmi, 

a szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Przejście, które powinno być chodnikiem jest 

wydeptaną ścieżką znajdującą się na skarpie z wystającymi kamieniami. Ona jest bardzo 

niebezpieczna. Chciałabym prosić o interwencję w tej sprawie, najlepiej byłoby zbudować 

chodnik, uszeregowanie tego wszystkiego w sposób prawidłowy na spadzie skarpy.” 

 

 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję „Tylko do tego, co powiedziała koleżanka 

Anna Kurzawa. Ja na ten temat rozmawiałem z dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 10 

Karolem Fritz, też mi na to zwracał uwagę i powiedziałem mu w ten sposób: Karol nie 

przejmuj się, za kilka lat będzie okazja się czymś pochwalić, chociaż dla mnie już dawno 

powinno to być wykonane. Tak jak tutaj kolega radny Wiesław Wanjas mówi z remontem 

tego mostu nad kanałem Warta-Gopło, ale jest jak jest. 

Była sprawa poruszona topoli. Ja dziękuję za interwencję przy cmentarzu 

komunalnym. Topole zostały zaznaczone, nie wiem, czy uda się wykonać do końca marca, ale 

mam nadzieję, że temat ten zostanie załatwiony i będą nowe nasadzenia. Jeżeli nie teraz, 

to jeszcze w tym roku, ale martwi mnie Panie prezydencie jedna rzecz, gdyż tak, jak mówiłem 

to w grudniu 2012 roku składałem wniosek o wycięcie topoli od cmentarza parafialnego do 
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cmentarza komunalnego. Na ten temat nie dostałem żadnej odpowiedzi. Te topole nadal będą 

psuły coraz bardziej ten chodnik, który powstał w 2013 roku i tak jak podkreślam, ta sprawa 

powinna być już dawno załatwiona i nadal nie mam konkretnej odpowiedzi, czy to będzie 

wykonane i usunięte, bo niestety szkody te korzenie robią coraz większe. 

Poruszałem tutaj temat ulicy Okólnej, uchwały. Proszę Państwa, Panie prezydencie ja 

mam oficjalny wniosek, aby przygotować zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, 

zgodnie z załącznikiem nr 5 w uchwale, która była z 31 maja 2017 roku (wyświetlono mapkę) 

z jednoczesnym przychyleniem się do wniosku o likwidację pasa zieleni, który złożyli 

mieszkańcy w tym miejscu. Ten wniosek był, dotyczy to sprawy druku nr 717, który został 

zdjęty z porządku obrad sesji. Tutaj jest pas zieleni, nie wiem, kilka metrów, który 

automatycznie ogranicza możliwość zabudowy mieszkańcom, a droga dojazdowa jest tutaj 

w tym miejscu. Tak jak powtarzam, 31 maja 2017 roku było zdjęte, jeżeli jest to możliwe, aby 

do tego tematu powrócić i jednocześnie Panie prezydencie w związku z tą sytuacją, czyli tą 

drogą, bardzo bym prosił o kontynuowanie, ewentualnie wznowienie rozmów z PKP 

o możliwość korzystania z tej drogi przez miasto Konin. Niedługo przebudowa się skończy 

i możliwe, że będzie można ten odcinek wykorzystać i wiązałoby się to automatycznie ze 

zmianą tego planu zagospodarowania przestrzennego. Tak jak Państwu mówiłem, tutaj idzie 

droga według tamtego planu. Uważam, że to nie ma sensu z uwagi na to, że do lasu nie ma 

żadnego połączenia. Ten plan kiedyś został w ogóle źle zrobiony.” 

 

 

Głos zabrała radna Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Ja tylko krótko do 

Pana dyrektora Pająka pytanie o tą barierę wzdłuż ulicy Przemysłowej, betonowa bariera na 

wysokości FUGO, oczyszczona, pięknie w tej chwili wycięte wszystkie chaszcze, uprzątnięte 

i odsłoniła nam się po raz kolejny bariera, na której chyba tylko można napisać Konin witaj. 

Wtedy już mamy pełnię szczęścia, po prostu bardzo proszę albo ją zdemontować albo ją 

naprawić, albo ją zostawić, albo zasłonić, albo napisać Konin witaj i wystawić sobie najlepszą 

wizytówkę.” 

 

 

Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Mam pytanie do Pana prezydenta, 

może bardziej do Pani kierownik Małgorzaty Sztuby. Chciałem się zapytać, jaki był powód 

zmian planu zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic Westerplatte i Mickiewicza. 

Jakiś czas temu rada miasta, przypomnę, dotyczy to terenu już byłej Szkoły Talmudycznej, 

która została wyburzona w naszym mieście, rada miasta określiła już to, co by chciała, aby 

zostało wybudowane w tym miejscu. Jakiś czas temu w mediach pojawił się projekt budynku, 

który miał być tam wybudowany, kontrowersyjny krótko rzecz biorąc, taki, który nie 

koresponduje z otoczeniem budynków i trochę odstaje od architektury Starówki. 

Ja chciałem przypomnieć, że my umówiliśmy się z inwestorem na pewne rzeczy 

dotyczące tego, co tam miało być, na pewno nie na wyburzenie Szkoły Talmudycznej. To już 

jest jakby pierwsze złamanie ustaleń. Ten obszar obejmuje również Synagogę, która kiedyś, 

przypomnę radnym, mieszkańcom była miejscem, w którym była biblioteka, która była 

wykorzystywana przez Miasto, ale i też było możliwe jej zwiedzanie, bo Miasto poczyniło 

wielkie nakłady, aby dbać o ten obiekt kultury żydowskiej, która była bardzo związana 

z miastem Konin przed wojną. W tej chwili nie wiemy, co jest w środku, Synagoga jest 

zamknięta, nie jest ogrzewana, tak że można domniemać, że ten budynek popada w ruinę, 

a jeszcze zapowiedzi, że w planie zagospodarowania przestrzennego umożliwia się 

budowanie budynku u zbiegu ulic Westerplatte i Mickiewicza, który będzie sięgał do 

wysokości 9-11 metrów troszeczkę mnie przeraża. Chciałbym uzyskać informację, co się 

dzieje w tym kwartale? Czy to, co było ustalone, już nie pamiętam kiedy, ale parę lat temu, 

znowu się coś zmienia? Czy znowu będzie ten teren powodem do jakichś dyskusji wśród 

mieszkańców Konina, że znowu będą jakieś kontrowersje w tym miejscu? Ja chciałbym się 

dowiedzieć, jaką wiedzę na temat tego kwartału posiada Miasto. Co inwestor zamierza tam 
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robić, bo w tej chwili wiemy, że się pozbyliśmy jednego z budynków, który był w wykazie, 

w miejskim wykazie zabytków. Prosiłbym, aby ktoś odpowiedział na to pytanie.”   

 

 

 

26.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
 

 

Głos zabrał z-ca prezydenta miasta Sławomir LOREK, cytuję: „Ja tutaj na część pytań 

postaram się odpowiedzieć. Już jest taka tradycja, że od Pana prezydenta Józefa Nowickiego 

Państwo otrzymacie szczegółowe odpowiedzi na piśmie i tak jest po każdej sesji.  

Pan Krystian Majewski, jeżeli chodzi o pomysł, Pana wniosek dotyczący sprawy 

związanej ze sprzedażą alkoholu. Działa u nas komisja, prosiłbym o formalne sformułowanie 

tego wniosku i w ramach pracy, pod kierunkiem Pani kierownik Jolanty Stawrowskiej, 

komisja, która zajmuje się opiniowaniem, całym programem do tego wniosku się ustosunkuje.  

Jeżeli chodzi o bulwar, informowałem Państwa, jesteśmy na etapie stworzenia 

warunków na powołanie kawiarenki, która będzie na bulwarze, jak również postawienia 

pawilonu handlowego i ogródków. To są pewne elementy, które się pojawią na bulwarze. 

Natomiast też sprawdzę prawnie jak to jest, czy można wydzielić takie miejsce, nazwijmy to 

na ognisko itd. Tylko nie chciałbym, żebyśmy po każdym pomyśle trochę zmieniali 

koncepcję, o której też Państwa na bieżąco informowaliśmy. Tak jak powiedziałem, dzisiejszą 

decyzją rozpoczniemy budowę hangaru, który będzie 15 czerwca, teren w tej części koło 

CKU będzie inaczej zagospodarowany. Tam powstanie również taki mały ogródek. Mamy 

lokal gastronomiczny, któremu wydamy zgodę, pokażemy, gdzie może postawić swój 

ogródek, mamy okolice CIM-u, gdzie będzie ogródek i okolice, gdzie my postawimy pawilon 

handlowy i będziemy szukać przedsiębiorcy, który będzie tam chciał prowadzić działalność 

na bulwarze. I tak naprawdę zostało takie miejsce blisko parku, wracając do tego pomysłu 

Pana.  

Jeżeli chodzi o Pana radnego Jana Majdzińskiego, o tej wiacie pamiętam, była 

rozmowa, jest nowy budżet. Ja tutaj poproszę, ażeby Pan kierownik Matysiak albo z budżetu, 

który posiada, albo przygotował formalny wniosek, bo taka deklaracja była Pana prezydenta, 

że właśnie w tym miejscu w Laskówcu ta wiata MZK ma być. Była dzisiaj mowa o dwóch, 

zobaczę na ile nas będzie stać, ale chciałbym bardzo, żeby Pan kierownik Matysiak taki 

wniosek przygotował. 

Jeżeli chodzi o pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego on jest u nas w wykazie jeżeli się 

nie mylę miejsc, które mamy i on tak jak podlegają z naszej strony, mamy wykładnię prawną, 

możliwości prawne, ażeby przeprowadzać drobne remonty. I też poproszę o wizję lokalną 

pracowników GK. Jeżeli taka jest potrzeba, to lepiej to naprawić w tym momencie, 

bo wiadomo, że po zimie pewne elementy, które były klejone tradycyjnie jeszcze betonem 

mogły skruszeć.  

Przejście ul. Jana Pawła II. Dziękuję kolegom radnym, nie wiem, na ile to się da 

z racji położenia tego przejścia, ale postaramy się zrobić taką wizję lokalną. Czasem 

malowanie czerwonych pasów między białymi, czyli takie oznaczenie tego przejścia zwiększa 

bezpieczeństwo. Sami kiedyś złożyliśmy dwa wnioski, jeżeli chodzi o ul. Sosnową 

i ul. Spółdzielców na Chorzniu, ażeby też były światła migające. Nie wiem, na ile to się uda 

w tym budżecie, ale Pan dyrektor Pająk obiecywał, że taka możliwość będzie, to też poprawia 

oznaczenie. Z doświadczenia wiem, że umieszczanie na przejściu tej „Agatki” ona nie jest do 

końca widoczna. Taki był wniosek, postulat przy likwidacji Szkoły Podstawowej nr 5, 

pamiętają Państwo. I sam osobiście uważam, że te znaki są w tym miejscu mało widoczne. 

Migające światło żółte non stop, wyjazd starą drogą na Warszawę najlepiej pokazuje, jak 

w Brzeźnie na drodze bardzo ruchliwej mamy kilka przejść i one są naprawdę bardzo 

widoczne z daleka.  
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Gdy chodzi o czyszczenie chodników, to jak Państwo wiecie, pewne rzeczy są 

w kwestii ZDM-u, a pewne rzeczy w PGKiM. Również Pan prezydent przygotuje odpowiedź 

na piśmie Państwu, uwzględniając te dwie nasze jednostki.  

Tak samo, jeżeli chodzi o drzewa, okolice żłobka, wiem, że kiedyś sam nawet 

pilotowałem wycięcie jednego drzewa, który groził budynkowi, on był bliżej przychodni, 

która jest obok. Wydział Gospodarki Komunalnej przygotuje Panu radnemu odpowiedź na ten 

temat.  

Również gdy chodzi o ul. Przemysłową damy odpowiedź na piśmie, jeżeli chodzi 

o nieruchomość po brykietowni. 

Kolska-Warszawska. Nie ma tego w wykazie, ale też nie odpowiem. Sprawdzimy, 

jaka jest sytuacja, bo przyznam się szczerze, że ten dom wygląda jakby miał być rozebrany, 

bo wszystko, co było zostało już zdemontowane w tej nieruchomości.  

Dziękuję, że Pan radny Tomasz Andrzej Nowak zauważył, że ten zespół dotyczący 

zabytków działa i mam nadzieję, że będzie owocnie działał. Nie chcę tutaj tłumaczyć Pana 

kierownika Tomasza Sękowskiego, ale chyba uwzględnił to, że jak przyjdzie wiosna to 

łatwiej będzie prowadzić te prace dopiero w marcu niż w styczniu, ale przepraszam, zespół 

powinien powstać wcześniej.  

Jeżeli chodzi o informację Pani radnej Anny Kurzawy. Była dyskusja wokół tego 

przejścia. Dla mnie jest to przejście trochę dzikie. Nie wiem, jak to wygląda z drugiej strony, 

bo mamy takie sytuacje w mieście, gdzie ludzie są przyzwyczajeni chodzić jedną stroną, a my 

jesteśmy w stanie prawnie usadowić chodnik tylko z jednej strony. Jeszcze raz poproszę 

o taką wizję lokalną Pana dyrektora Pająka. 

Jeżeli chodzi o topole i to, co tutaj poruszył Pan radny Jarosław Sidor, też bym bardzo 

prosił Pana kierownika Matysiaka i ZDM, ale wspólnie, bo mówimy o tym przejściu lewą 

stroną, mamy ścieżkę rowerową i chodnik od cmentarza komunalnego do cmentarza 

parafialnego. I tutaj faktycznie już o tym rozmawialiśmy. Jeżeli są zgody wydane, to uważam, 

że należy to usunąć. Mam nadzieję, że takie wnioski były.  

To, co Pan poruszył, pewne punkty zostały zdjęte, proszę sformułować formalny 

wniosek, gdy chodzi o zmiany w planie i w normalnej procedurze się do tego ustosunkujemy.  

Bariera na ul. Przemysłowej - Konin witaj, dobry pomysł, ale myślę, że było to trochę 

z przekąsem i myślę, że również Pan dyrektor ZDM-u zastanowi się, czy tej bariery nie 

wykorzystać na reklamę ZDM-u.  

Jeżeli chodzi o Pana Piotra Korytkowskiego, zmiana planu ulic Westerplatte, 

Mickiewicza. Chcę Państwu powiedzieć, że wczoraj między innymi w sali 101 o godzinie 

16.00 odbyły się konsultacje społeczne, dotyczące tych prac. Szczegółowa informacja 

zwrotna będzie przygotowana przez Panią kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury, 

ale jeżeli była Pani poproszona, to czy może Pani kierownik jakiejś odpowiedzi udzielić Panu 

radnemu? 

Tak jak powiedziałem, pozostałe szczegółowe odpowiedzi będą na piśmie. Dziękuję.” 

 

 

Głos zabrała Małgorzata SZTUBA kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury, 

cytuję: „Miejscowy plan dla tego terenu jest cały czas w opracowaniu. To już nie jest tak, 

że już została zakończona procedura i obowiązuje i jest podjęta nowa uchwała o przystąpieniu 

czy nowe procedowanie. Państwo radni podjęliście uchwałę w 2014 roku o przystąpieniu do 

opracowania i cały czas ta procedura trwa. W momencie, kiedy jak Pan wspomniał były 

ustalenia z inwestorem co tam może powstać, projekt planu był prawie na ukończeniu, ale też 

zbiegło to się w międzyczasie z rozebraniem Szkoły Talmudycznej. Wtedy pojawiły się głosy 

i wojewódzkiego konserwatora zabytków i mieszkańców, którzy uważali, że należy chronić 

zabytki i należy dążyć do odtworzenia. Były trochę sprzeczne niż wojewódzkiego 

konserwatora, który stał na stanowisku, że nie można odtworzyć zabytków i nie można ich też 

odtwarzać w takich proporcjach, jakich oczekiwał to inwestor. Stąd trzeba było na nowo 

przerobić projekt miejscowego planu, który był. Projektant przygotował całkiem nowy 
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i procedura jest cały czas w opracowywaniu. Ona jest na skutek składanych wniosków przez 

mieszkańców i uwzględnianych przez prezydenta powtarzana. Właśnie jak Pan prezydent 

wspomniał, była wczoraj dyskusja publiczna w trakcie wyłożenia i już wpłynął jeden wniosek 

do tego projektu planu, prawdopodobnie wpłynie ich więcej. Jest jeszcze 14 dni do zbierania 

uwag i nie wiem, jakie będzie stanowisko Pana prezydenta, jakie te uwagi będą, jak będą one 

wyartykułowane. Mieszkańcy oczekują, że będzie to niska zabudowa szczególnie w granicy. 

Dzisiejszy obowiązujący plan na ten teren dopuszcza zabudowę, jeżeli chodzi o granicę, taką 

jak proponujemy w tym projekcie planu, więc nic nie naruszamy, nie ingerujemy bardziej 

w interes mieszkańców sąsiednich działek. Czyli na obowiązującym obecnym planie 

właściciel tej nieruchomości mógłby wybudować taki obiekt, jak dzisiaj plan obowiązuje. 

Jeżeli chodzi o przód, czyli narożnik ul. Westerplatte i Mickiewicza, tam jest propozycja 

troszeczkę niższego, co prawda, to jest śladowe obniżenie, bo kilkadziesiąt cm, ale 

w okolicach tej samej wysokości proponowany budynek z tym, że jak Szkoła Talmudyczna 

była w Gminnej Ewidencji Zabytków, tak teraz ten obszar nie jest w Gminnej Ewidencji 

Zabytków, podlega ochronie przez konserwatora i tu stanowisko konserwatora jest trochę 

inne niż było na samym początku. Dopuszcza nowoczesną zabudowę w innym kształcie, tak 

jak Państwo widzieliście to na prospektach, czy w prasie. Te zapisy, które są dzisiaj w planie 

taką zabudowę też dopuszczają, a co inwestor ma zamiar wykonać, wydział niestety nie 

posiada takiej informacji.”  

 

 
Ad vocem głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: Trudno żeby coś było 

w Miejskiej Ewidencji Zabytków, czego nie ma fizycznie, to jest naturalną rzeczą, że jeżeli 

Szkoły Talmudycznej nie ma, jest tam pusty plac, to pusty plac nie może być w ewidencji 

zabytków, to jest naturalna rzecz, natomiast biorąc pod uwagę głosy mieszkańców, ale nie 

tylko mieszkańców, także tych osób, którym miasto Konin leży na sercu i chodzi 

o porządkowanie pewnego ładu architektonicznego. Przyzna Pani, że wysokość taka 

11 metrowa w tym miejscu będzie trochę taką dominantą jeżeli chodzi o układ urbanistyczny 

w pierzei ul. Westerplatte i ul. Mickiewicza. Czy żadnego wniosku dotyczącego 

podwyższenia, tam dokładnie mieliśmy takie zapisy, nic nie zmieniamy w tym planie?” 

 

 

Odpowiadając Małgorzata SZTUBA kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury, 

cytuję: „W dzisiejszym obowiązującym planie nie pamiętam, jakie są dokładnie zapisy nie 

potrafię Panu dzisiaj skonfrontować obowiązującego dzisiaj planu z tym, co jest projektem, 

to już prawie trzy lata prowadzimy tę procedurę. Szkoła Talmudyczna miała 10.60 metra 

w najwyższym punkcie, czyli dopuszczenie do 11.70 metra, to jest o metr wyżej. Miała 

jednak dach kopertowy, czyli wysokość elewacji była tam około 7 metrów. Dzisiaj jest 

dopuszczona też taka sama wysokość elewacji, mniej więcej tej wysokości, półtora metra, 

i dopuszczona jest trzecia kondygnacja, której nie było i nie z dachem dwuspadowym tylko 

płaskim, odsunięta minimum półtora metra od elewacji zewnętrznej, tej, która ma przylegać 

do ulicy jednej i drugiej, czyli Westerplatte i Mickiewicza, czyli powstaje taka dominanta 

w głębi tego budynku, trzecia kondygnacja. Jeżeli chodzi o zabudowę, elewacje czy pierzeje 

kamienic, które są wzdłuż Placu Zamkowego, o tyle może to dominować, wysokość jest tam 

wszędzie taka sama, budynki tam są 12, 11.70 metra, czyli nie jest to rażąca różnica 

wysokości. Będzie to bardziej widoczne, dlatego, że tam są dachy dwuspadowe, a tu jest 

dopuszczone na dach plaski. To będzie trochę inna architektura.” 

 

 
Głos zabrał z-ca prezydenta miasta Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: „Uzupełniając 

odpowiedzi na pytania, chciałbym powiedzieć, że w tym roku dokonano 35 kontroli Straży 

Miejskiej jeżeli chodzi o paleniska, w tym zakończyło to się trzema mandatami. Szczegółowy 
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wykaz ulic, na których te kontrole są dokonywane, przekażemy Państwu, ale chcemy 

powiedzieć, że wszystkie donosy mieszkańców, które są najczęściej donosami imiennymi, już 

nie jest tak, że ktoś donosi nie podpisując się, już nie ma takich sygnalistów bezimiennych. 

Na wszystkie te sprawy reagujemy, więc jeżeli ktoś z Państwa, czy z mieszkańców ma uwagę 

odnośnie paleniska, to te kontrole będą sukcesywnie dokonywane, natomiast to, że są tylko 

trzy mandaty karne, to świadczy o tym, że mieszkańcy nie palą śmieci. Poza tym w tych 

trzech mandatach karnych nie znaleźliśmy ani jednego przypadku, żeby ktoś palił śmieci czy 

butelki, są to najczęściej palone meble. Myślę, że to jest pozytywny sygnał, patrząc również 

na wskaźniki jakości powietrza, to ten wskaźnik się poprawia i to przekroczenie pyłu PM10 

w ostatnich latach, to w 2016 i 2017 roku te przekroczenia są w normie. Oczywiście nas to 

nie zadowala, ponieważ to przekroczenie powoduje, że my wiemy, że jesteśmy narażeni 

kilkanaście razy w roku na te przekroczenia, a wiemy, że PM10 może nie jest tak bardzo 

groźny, jak groźny jest pod tym względem, że jest nośnikiem benzopirenu i jest to groźne dla 

życia ludzkiego i podejmujemy dalsze działania, żeby te wskaźniki jeszcze obniżyć. 

Jeżeli chodzi o nasadzenia drzew, to w ubiegłym roku nasadziliśmy w Koninie 398 

drzew i 500 m2 krzewów. W 2016 roku było to prawie 700 drzew. Nie ma takiego 

współczynnika, że za jedno drzewko, które ścinamy, czy wydajemy zgodę na ścięcie, 

karzemy wsadzić jedno, bo to bardzo różnie jest. To jest ilość globalna, natomiast te zasady 

związane ze ścinaniem i koniecznością nasadzenia, to zostanie Pan radny poinformowany na 

piśmie.” 

 

 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Poniekąd zostałem sprowokowany 

wystąpieniami. Pierwsza sprawa, to Panie prezydencie Sebastianie. Niedobrze jak się mówi, 

że mieszkaniec, który jest zainteresowany dobrem miasta, dobrem mieszkańców, mówi się 

o nim, że składa donosy. Po prostu informuje Urząd Miejski o tym, jaka jest sytuacja. Każda 

inna informacja ładniej brzmi, bo ktoś powie, jak mam być donosicielem, to już na drugi raz 

się nie odezwę w ogóle. 

Drugi temat. Parę lat już jestem radnym, obserwuję to na przestrzeni kilku, kilkunastu 

lat. Zadziwiają mnie wypowiedzi niektórych osób, które są w mieście odpowiedzialne za 

pewne projekty, za pewne prace. Ja nie wiem czy słusznie, ale wypracowałem sobie taki 

pogląd na pewne sprawy, że to nie kierownik wydziału, który zleca dane opracowanie, to nie 

ktoś inny, który zleca decyduje o tym, co ma być. Według tego, co ja słucham, to głos 

decydujący ma projektant. Zresztą mamy przykłady takie ze spotkań z tymi Panami i on jest 

carem i bogiem. Tak nie może być. Projektant jest tylko wykonawcą, natomiast musi być tak, 

że od A do Z człowiekiem bądź osobą, która pilotuje to wszystko, jest kierownik wydziału, 

który jest odpowiedzialny za to, bo nie chce mi się słuchać, jak Pan projektant siedzi i mówi, 

co Pan chce. Tak, chcę od Pana, bo Pan ma tylko dopilnować zgodnie z tym, co Urząd 

Miejski Panu zleca i nie dyskutować, tylko powiedzieć, czy to jest zgodne z prawem 

i najlepsze, natomiast Pan nie jest decydentem tylko zlecający inwestor.” 

 

 

Ponownie głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Tutaj padł temat 

dotyczący jakości powietrza w mieście Koninie. Byłem chwilę nieobecny, ale nie padła 

informacja o tym, że w ubiegłym tygodniu odbyła się bardzo dobrze zorganizowana 

konferencja, dotycząca jakości powietrza pt. „Czyste powietrze podstawą dobrej jakości 

życia.” To był cykl konferencji organizowanych przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego. Między innymi mieliśmy możliwość zorganizowania takiej konferencji 

w Koninie. Chciałem podziękować Panu prezydentowi Nowickiemu, ale też wszystkim 

osobom, które brały udział, między innymi Pani dyrektor Elżbiecie Streker-Dembińskiej za 

bardzo dobre wystąpienie, które pokazywało w pozytywnym bardzo świetle nasze miasto, 

które czyni wielkie starania związane z tym, aby jakość powietrza była jakością właściwą 

powietrza. Myślę tutaj o spalarni, ale myślę tutaj również o perspektywie związanej ze złożem 
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geotermalnym. To wszystko słyszeli zaproszeni goście, którzy nie byli tylko z miasta Konina, 

ale z Polski przyjechali i bardzo pochlebnie wypowiadali się na ten temat. 

Chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, to, że są pozytywne opinie 

i rzeczywiście dobrze to wygląda. Nie chciałbym, żeby nas to usypiało w jakikolwiek sposób, 

że już mamy super w Koninie, że wskaźniki, które są notowane na stacji pomiarowej na ul. 

Wyszyńskiego dotyczącej jakości powietrza, zazwyczaj są wskaźnikami pokazującymi dobrą 

jakość powietrza. Tyle tylko, że musimy mieć na względzie, gdzie jest usytuowana ta stacja. 

Ta stacja jest usytuowana na wysokości, tuż za pradoliną Warty, gdzie teren jest regularnie 

przewiewany przez wiatry, które wieją w pradolinie Warty, wiatry zachód-wschód. 

Gdybyśmy mieli i być może warto byłoby się zastanowić, wtedy nie mielibyśmy takiego hura 

optymizmu, gdybyśmy pokusili się o to, żeby postawić drugą stację pomiarową dotyczącą 

powietrza właśnie w starej części Konina, bo proszę zwrócić uwagę, że tu mamy największy 

problem. To jest najniżej położona część miasta, to jest część miasta, gdzie mamy największe 

skupisko kopciuchów, które zimą są bardzo dokuczliwe. Idąc tutaj na sesję parkuję na 

ul. Grunwaldzkiej i idąc staram się naprawdę w okresie zimowym jak najmniej wdechów 

robić przechodząc ten krótki odcinek naszego miasta, a przecież mieszkają tutaj ludzie i tu 

jest w tym momencie też apel do nas wszystkich, do radnych, do urzędników, zresztą wynika 

to z tej konferencji, żebyśmy zrobili wszystko, aby spowodować to, aby jak największa ilość 

mieszkańców miała możliwość podłączenia się być może na wzór taki, przyłączy takich, jakie 

mamy do kanalizacji sanitarnej przyłączania się do tego źródła ciepła, jakim jest ciepło, które 

jest dostarczane przez MPEC. Dziwną sytuacją jest, że obok biegnie rura z ciepłą wodą, która 

może służyć ogrzewaniu danej posesji ale nie jest ta posesja podłączona, bo kwestia pieniędzy 

jest przesądzająca, że nie opłaca się temu mieszkańcowi podłączyć do tego źródła MPEC, 

ponieważ bardzo dużo to kosztuje. Wypracujmy jakiś mechanizm finansowy, aby było to 

możliwe. To mówię o mieszkańcach, ale proszę zwrócić uwagę, że również przedsiębiorcy 

i to na swoim przykładzie podam. Poprosiłem o przygotowanie kalkulacji przez MPEC 

podłączenia instytucji, którą zarządzam, która ma miejsce obok cieplika, natomiast niestety 

powiem tak szczerze przygięła mnie ta kwota, którą uzyskałem z kalkulacji i w dalszym ciągu 

mam kotłownię, co prawda gazową, nieszkodzącą tak bardzo, ale idąc z duchem czasu 

chciałem podłączyć się. Widzimy w telewizji reklamy ciepło systemowe, najlepsze ciepło, 

jakie może być, ale to są puste reklamy. Co zrobimy, żeby to zmienić, co zrobimy, żeby 

zachęcić ludzi, żeby wymieniali kopciuchy, może już nie tyle na podłączenie się do cieplika, 

ale żeby zmotywować ich do tego, aby wymieniali te piece na piece gazowe, może mniej 

szkodzące, na takie, które będą spełniały klasy energetyczne, które już niebawem zresztą 

zaczną wchodzić w życie.” 

 

 

Ponownie głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Tutaj Piotr mnie 

zainspirował. Chciałbym przypomnieć, że kilka sesji temu, kiedy głosowaliśmy plan ochrony 

środowiska dla Konina, ja już wtedy mówiłem o tej drugiej stacji, która powinna być 

ewidentnie w Starym Koninie i wyniki z tej, którą mamy w mieście, one są absolutnie 

niemiarodajne, to jest śmieszne. Zapraszam o godzinie 22-23 na osiedle Dmowskiego. Tam 

się nie da oddychać. Gdyby tam stała stacja, bylibyśmy w pierwszej dziesiątce w Polsce. 

Może ten temat jakoś rozwiniemy, z tym, że na pewno nie będzie to wtedy dobrze wpływać 

na wyniki naszego miasta i opinie mieszkańców o samym mieście, bo jak się okaże, że tam, 

gdzie ta stacja stoi na końcu miasta, gdzie jest dobry wywiew, te wyniki są takie sobie, 

a w innym miejscu są dramatyczne. Możemy je podzielić na pół, ale będą ludzie się chcieli 

wyprowadzać z miasta. Wystarczy też wyjechać za miasto i jechać przez pierwszą lepszą 

wieś, to trzeba zamknąć nawiewy w samochodzie, bo taki jest smog. Tak, jak powiedział 

radny Korytkowski, warto byłoby się zastanowić, co my jako Miasto możemy zrobić dla 

ludzi, żeby oni chcieli się przyłączać do tej sieci ciepłowniczej.” 
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Głos zabrał z-ca prezydenta miasta Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: „Dziękuję za 

ten głos Pana przewodniczącego Korytkowskiego, z którym wspólnie uczestniczyliśmy w tej 

konferencji zorganizowanej przez WIOŚ i to jest tak, że hura optymizmu nie ma z naszej 

strony i na tej konferencji również nie było, pomimo tego, że mieścimy się w tych 

wskaźnikach dopuszczalnych, to cały czas podkreślamy, że nas to nie zadowala. Zdajemy 

sobie sprawę, że w innych częściach, gdzie nie ma tego monitoringu, to powietrze jest dużo 

gorsze i sam tego doświadczam wychodząc wieczorem na spacer i to nie jest tak, że ktoś pali 

śmieci, tylko zwyczajnie jest spalany węgiel, który jest dopuszczalny.  

Ustawa, która wchodzi od połowy roku niedopuszczająca do produkcji kotłów, które 

najbardziej zanieczyszczają to powietrze, to jest jeden element rządu, ale bardzo mały. 

My mówiliśmy często o tym, że ta walka determinowana jest przez środki, które 

przeznaczamy na to. Oczywiście rada miasta przeznaczyła na to w ubiegłym roku 100 tys. zł, 

w tym roku 120 tys. zł na wymianę ogrzewania najczęściej na gazowe, ale jest to 

proekologiczne i to, co mówił Pan przewodniczący Korytkowski jest bardzo ważne, że byłoby 

więcej przyłączeń do MPEC, do tej miejskiej sieci cieplnej, ale tu znowu problem jest 

finansowy i gdyby rząd pomyślał o tym, żeby stworzyć programy dla samorządów, gdzie 

można byłoby te przyłącza robić i tą sieć rozbudowywać, to byłoby to dużym powodem do 

zmian, które byłyby spektakularne w jakości powietrza. To, że my zrobimy dwie czy trzy 

kolejne stacje, to niczego nie zmieni, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, dlaczego 

powietrze jest zanieczyszczone i w jaki sposób, jest to palenie węglem i musimy eliminować 

systematycznie te paleniska. Ja mam nadzieję, że jeśli takie środki będą, to będzie więcej 

przyłączeń do sieci istniejącej.” 

 

 

Ponownie głos zabrała radna Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Nie jest tak, 

że każdy sobie ustawi urządzenie pomiarowe gdzie chce, bo od tego są pewne służby, 

instytucje, żeby to badać i nie chodzi o to, żeby badać w jednym danym punkcie, bo to jest 

interesujące dla nas jako dla miasta, w którym miejscu jest to zanieczyszczenie i co zrobić, 

żeby je likwidować, natomiast generalnie do statystyk bierze się wartość uśrednioną 

zanieczyszczenia powietrza. Tu trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że myśmy zrobili ogromny 

postęp, jeśli chodzi o oczyszczanie powietrza, bo byliśmy kiedyś w czołówce tych 

zanieczyszczonych miejsc. Dzisiaj jesteśmy w naprawdę dobrej pozycji, natomiast lokalnie 

mamy bardzo poważne problemy, właśnie z powodu palenia śmieci, wysokie ceny za węgiel 

dobrej jakości, niedobrych pieców itd. więc lokalnie faktycznie w tej sprawie możemy się jak 

najbardziej sprawdzić i podejmować rozsądne decyzje wspierające.” 

 

 

Głos zabrał z-ca prezydenta miasta Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: „Jeszcze jedno 

optymistyczne zdanie, że tak na ironię losu byliśmy miastem, które najbardziej 

zanieczyszczało, bo do cieplika dostarczaliśmy energię w 100 % z węgla brunatnego, a teraz 

mamy szansę być jednym z pierwszych, a może pierwszym w Polsce, który będzie dostarczał 

ciepło w 100 % do cieplika z odnawialnych źródeł energii.” 
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27.  Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Miasta Konina. 
 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, stąd też 

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