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Protokół Nr 12/2019 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
oraz Komisji Praworządności 

 
ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 28 listopada 2019 roku 
________________________________ 

 
w sali sesyjnej w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6. 

 
Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.45. 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby zaproszone. 
 
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Konina na lata 2020-2023 oraz projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta 
Konina na 2020 rok. Wypracowanie opinii komisji. 

2. Sprawy bieżące. 
 
 Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli Tomasz Andrzej Nowak – 
przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Zenon Chojnacki - przewodniczący 
Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz Jacek Kubiak – zastępca przewodniczącego 
Komisji Praworządności.  
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powitał wszystkich 
uczestniczących w posiedzeniu. Poinformował, że komisje omówią projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 oraz projekt uchwały  
w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok, a następnie wypracują opinię 
komisji. 

 

 
 
Ad. 1. 
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Konina na lata 2020-2023 (druk nr 280) oraz projektu uchwały w sprawie uchwały 
budżetowej miasta Konina na 2020 rok (druk nr 281). Wypracowanie opinii komisji. 
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 Przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 (druk nr 280) oraz projektu uchwały w sprawie 
uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok (druk nr 281). 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poprosił zastępcę prezydenta ds. 
społecznych Witolda Nowaka o omówienie projektów uchwał. 
 
 
 Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Ja zrobię 
tylko takie krótkie wprowadzenie, taki zarys, bo są ze mną Pani kierownik Wydziału Budżetu 
i Pan zastępca skarbnika, oddam im głos w szczegółach, które jak wierzę większość z Państwa 
ma już za sobą jeśli chodzi o lekturę, a jeśli nie to też, ponieważ wielu jest nowych radnych. 
Chciałem takie główne, krótkie wprowadzenie przedstawić. Chcę przypomnieć Państwu 
niektóre rzeczy i powiedzieć, że po pierwsze - budżet miasta to jest budżet gminy i budżet 
powiatu, żeby sobie to uświadomić, bo niektórzy z Państwa pierwszy raz mają przed sobą taki 
dokument, a to jest niezwykle ważne, ponieważ w związku z tym na wydatki miasta składają 
się wydatki gminy, czyli Miasta Konina jako gminy i Miasta Konina jako powiatu, bo jesteśmy 
miastem na prawach grodzkich, zatem jesteśmy również powiatem – to jest ważne. Warto jeśli 
ktoś z Państwa nie miał jeszcze tej uchwały nigdy przed sobą, warto zacząć jego lekturę od 
uzasadnienia. Oczywiście na początku macie Państwo uchwałę – rozpisane dochody budżetu 
miasta, o których zaraz powie Pan skarbnik 579 mln zł, na które składają się dochody gminy 
tak jak powiedziałem, czyli dochody bieżące, dochody majątkowe, a także w przypadku 
powiatu na poziomie 171 mln zł dochody powiatu, także są dochody bieżące głównie dotacje 
celowe, akurat w przypadku powiatu tych dotacji jest więcej niż w przypadku gminy, tutaj są 
bardziej znaczone pieniądze i bardziej dedykowane na pewne zadania. Tak ogólnie wyjaśniam 
niektórym z Państwa, bo być może to wprowadzenie ogólne pomoże Państwu zrozumieć cały 
budżet i oczywiście w dochodach powiatu czy w budżecie powiatu mamy dochody, o których 
wspomniałem jak i też dochody majątkowe – one tutaj sięgają prawie 30 mln zł i też ze względu 
na to, że to jest powiat, dotyczą głównie dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie 
wydatków i realizację zadań finansowych z udziałem środków zewnętrznych. 
 Mamy wydatki gminy, to są wydatki bieżące, wydatki  majątkowe i podobnie rzecz się 
ma w przypadku wydatków powiatu. Konkretnie o liczbach i tym niedofinansowaniu albo jak 
zamierzamy sfinansować ten brak, który wynika z tego, że więcej wydajemy niż mamy tych 
pieniędzy za chwilę powie Pan skarbnik. 
 Państwo wiecie, że większość tych wydatków to są wydatki związane z oświatą,  
z pomocą społeczną w przypadku każdego samorządu. To nie chodzi tylko o samorząd Miasta 
Konina, wiele tych pieniędzy jest znaczonych, to znaczy, że nie możemy ich przeznaczyć na 
inne cele, ale są też środki własne, które możemy wydawać  na różne inne zadania. Z tych 
wydatków majątkowych radnych często albo najczęściej interesują wydatki związane  
z inwestycjami czy z zadaniami inwestycyjnymi, dotyczy ich osobny załącznik w tym dużym 
dokumencie, który Państwo otrzymujecie. Ale ponieważ jest to komisja budżetowa, ale 
pokrótce powiem, być może Pan skarbnik powtórzy, a może jak powiem to już nie będzie 
powtarzał – Miasto Konin będzie realizować następujące zadania inwestycyjne: budowa 
połączenia ulicy Paderewskiego i ulicy Wyzwolenia. Na ten cel przeznaczymy w przyszłym 
roku 39.606.897,04 zł, będziemy kontynuować rozbudowę ulicy Kleczewskiej w przyszłym 
roku na ten cel przeznaczone będzie 24.430.710,00 zł. Dalej będziemy rozwijać transport 
niskoemisyjny na to zadanie przeznaczymy prawie 22 mln zł. Z nowych zadań, które nie są 
kontynuacją mamy przebudowę ulicy Żwirki i Wigury, długo oczekiwana, bardzo potrzebna 
inwestycja w Starym Koninie – najbardziej chyba zniszczona droga w tej części miasta, 
przebudowa za 4.367.899,00 zł. Mamy także zadanie - budowa wiaduktu drogowego linii 
kolejowej, to jest cos innego niż te rozjazdy 3.360.000,00 zł. Wnosimy także wkład pieniężny 
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do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – ci z Państwa, którzy byli  
w poprzedniej kadencji wiedzą, że rozpoczynaliśmy to zadanie, w tym roku zostało ukończone 
częściowo. Mamy drugi i trzeci etap po to, by przyciągać do miasta mieszkańców, by tutaj mieli 
swoje mieszkania i by tutaj płacili podatki – 3.514.000,00 zł na ten wkład pieniężny, resztę 
otrzymujemy z Banku Gospodarstwa Krajowego i realizuje to MTBS. Mamy także drugi etap 
zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI to są tak zwane resztówki, 
które nam zostały jeszcze po realizacji całego projektu Konińskiego Obszaru Strategicznej 
Interwencji, którą marszałek zdecydował rozdzielić pomiędzy Miasto Konin, a gminy powiatu 
konińskiego i tutaj na ten drugi etap przeznaczamy 3.113.839,00 zł. Mamy także wpisane prace 
mające na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego Domu Zemełki  
w Koninie na 1.700.000,00 zł i tutaj muszę Państwu powiedzieć, że podejmujemy szerokie 
poszukiwania jeśli chodzi o ten cel, bo oczywiście szacujemy, że przebudowa tego Domu 
Zemełki w tej koncepcji, którą opracowaliśmy ostatnio, to koszt dużo większy myślę, że  około 
10 – 12 mln zł przy obecnych cenach usług i materiałów budowlanych. Ale tu prowadzimy 
właśnie ogłoszony projekt norweski i właśnie analizujemy jak nasza dokumentacja i też jak 
nasz pomysł na Dom Zemełki ma się w stosunku do wytycznych projektu norweskiego, na 
które to środki mocno liczymy. Na nabycie nieruchomości gruntowych zamierzamy 
przeznaczyć 1.351.000,00 zł. Nieco wyżej jest jeszcze ważna, ale ważna z punktu widzenia 
tego co właśnie realizuje powiat koniński – przebudowa ulicy Leśnej w Koninie. Jak Państwo 
wiecie droga na zakończeniu ulicy Leśnej jest obecnie zamknięta, aż do Rudzicy powiat 
przebudowuje również z podobnych środków, czyli z Funduszu Dróg Samorządowych powiat 
realizuje te inwestycje i my można powiedzieć wyjazd z miasta, ale bardzo potrzebna i długo 
oczekiwana przebudowa ulicy Leśnej. W przyszłym roku przeznaczymy na ten cel 
1.373.000,00 zł. Mamy tak, że drogę pieszo - rowerową z KBO, droga pieszo – rowerowa, czyli 
ten projekt, który został wybrany jako projekt duży – od mostu na Kanale Ślesińskim z ulicą 
Staromorzysławską na około 1 mln zł. 
 Oczywiście możecie Państwo dopytywać o szczegóły. Jesteśmy tutaj do dyspozycji, ale 
oddam teraz głos Panu skarbnikowi, żeby w szczegółach i liczbach przybliżył ten budżet  
i uzupełnił moją wypowiedź. Dziękuję bardzo.” 
 
 
 Projekty  uchwał  zostały  szczegółowo omówione  przez Pana Ryszarda Pilarskiego  - 
Zastępcę skarbnika oraz przez Panią Iwonę Kawałkiewicz - Kierownika Wydziału Budżetu.  

 

 Następnie przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu otworzył dyskusję nad 
projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 oraz 
projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok. 

 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 
„Panie prezydencie chciałbym taką skróconą informację – o ile zostały zmniejszone budżety 
szkół w Koninie? Nie musi być szczegółowa odpowiedź, ale informacja taka myślę, że naszą 
komisję by zainteresowała.” 

 

 Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Przyznam, 
że nie do końca rozumiem pytanie.” 
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 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 
„To znaczy, każda ze szkół w tym budżecie otrzymuje mniejsze kwoty niż w tamtym roku, 
więc chciałbym informację mniej więcej o ile każda szkoła ma umniejszone te swoje budżety. 
Taką mam informację. Chociaż informacyjnie, jakie to są kwoty, może nie w każdej szkole, ale 
tak przeciętnie czy procentowo.” 

 

 Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: 
„Każda jednostka, jak szkoła i jak jednostka kultury i wszystkie jednostki miasta wysyłają do 
wydziału budżetu swoje plany finansowe - tak powinienem to wyrazić. Te plany zazwyczaj są 
korygowane. Podobnie dzieje się ze szkołami. Oczywiście najpierw każda jednostka dostaje 
wytyczne, każdy wydział również w Urzędzie Miejskim robi podobnie, czyli przygotowuje 
plan finansowy i te plany finansowe są korygowane przez wydział budżetu po to, by ten budżet 
przygotować, bo jak Państwo pewnie wiecie i sobie to wyobrażacie, każdy wydział zawsze czy 
każda jednostka przygotowuje wszystkie swoje oczekiwania, chęci wpisuje w ten plan 
finansowo to, co chciałaby zrobić zarówno po stronie inwestycji, jak i po stronie tych twardych 
wydatków związanych na przykład z wynagrodzeniami i nigdy nie jest tak, że jesteśmy w stanie 
i nigdy tak nie było i nigdy tak pewnie nie będzie, że jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania 
wszystkich jednostek i spiąć ten budżet czy przygotować ten plan budżetu, który już Państwo 
otrzymujecie na poziomie takim jak przychodzi ze strony jednostek. I podobnie jest w tym roku, 
natomiast nie umiem Panu przewodniczącemu odpowiedzieć na pytanie, o ile to jest mniej w 
stosunku, bo nie wiem w stosunku do czego. W stosunku do tego, co szkoły czy jednostki by 
chciały czy w stosunku do tego, ile wydały w tym roku, bo jeśli Pan precyzyjnie mi sformułuje, 
to ja oczywiście dzisiaj nie jestem w stanie, ale przygotuję tą odpowiedź na piśmie.” 

  

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 
„Dobrze Panie prezydencie, to może na piśmie wszystkie informacje, na przykład ile w tamtym 
roku ile w tym?” 

 

 Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Ale ile 
miały w tamtym roku, czego?” 

  

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 
„W budżecie na przykład przeznaczone, a ile w tym budżecie?” 

 

 Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Panie 
przewodniczący to jest tak, że w tym roku, żeby dopiąć ten budżet my już musimy na przykład 
ścinać niektóre wydatki, które szkoły miały w swoim budżecie.” 

 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 
„To oznacza, że te pieniądze później się znajdą czy na tę chwilę?” 
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 Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: 
„Nie znajdą się, bo są na bieżące wydatki. A te wydatki się wiążą z tym, że trzeba było wypłacić 
dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli, a nie  mamy w pełni tego sfinansowanego. 
Występujemy wszędzie tam gdzie możemy i powiem Państwu o tym na sesji, a dzisiaj dostałem 
kolejne dwa pisma z wniosku na 273.000,00 zł – z wniosku z wypłatą odpraw dla zwalnianych 
nauczycieli, czyli my wyliczamy, że tyle wypłaciliśmy czyli 273.000,00 ministerstwo nam 
zwraca czy przeznacza 39.000,00 zł. A w drugim piśmie, w drugim wniosku 113.000,00 zł – 
16.000 zł dostajemy i to są środki, które my musieliśmy wypłacić, a żeby je wypłacić to musimy 
je znaleźć w bieżącym budżecie. Więc to co w szkołach ewentualnie gdzieś tam jeszcze było 
na jakieś wydatki majątkowe, jakieś remonty drobne, to my musimy to zatrzymać po to, żeby 
wypłacić zwalnianym nauczycielom. Tak to funkcjonuje, ale jak Pan przewodniczący to 
pytanie sformułuje na piśmie, to chętnie się odniesiemy i ja też dokładnie wyjaśnię, bo tutaj nie 
ma nic do ukrycia to są publiczne pieniądze, publiczne wydatki my tutaj nie chowamy żadnych 
pieniędzy, raczej ich poszukujemy.” 

 

 Głos zabrał zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI, cytuję: „Ja mógłbym dodać dwa 
słowa w tym temacie. Dokonując podsumowania na koniec tego roku, jeżeli chodzi  
o oświatę i wychowanie, to jest poziom 196.000.000,00 zł. W planie na rok 2020 oświata  
i wychowanie to jest ponad 183.000.000,00 zł, więc na ten moment jest 13.000.000,00 zł 
różnicy.” 

 

 Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Ale też 
powiedzmy ile jest w planie na 2020 rok.” 

 

 Głos zabrał zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI, cytuję: „To jest sumarycznie.”  

 

 Odpowiedzi udzieliła kierownik Wydziału Budżetu Iwona KAWAŁKIEWICZ, cytuję: 
„Jeśli chodzi o wydatki na zadania oświatowe za 2019 rok będzie to około 200 mln zł. 
Natomiast, co do projektu na 2020 rok, jest to 196.000.000,00 zł na ten moment jest to różnica 
4 mln zł.” 

 

 Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Mówiąc 
wprost już teraz, żeby dopiąć budżet i to są te oszczędności, o których mówimy, i to co wczoraj 
padło na sesji - będziemy szukać oszczędności w oświacie, bo oświata się po prostu nie spina. 
Ja nie chcę mówić jakiego rodzaju działania będziemy podejmować, ale prowadzimy takie 
analizy, żeby znaleźć dodatkowe środki na funkcjonowanie oświaty w mieście. Jednym  
z pomysłów była likwidacja MODN-u, wczoraj padła na sesji i też tę analizę przeprowadzimy 
i zobaczymy czy rzeczywiście to jest dobry pomysł, przedstawimy Państwu, Państwo 
podejmiecie decyzję do końca marca, żeby zlikwidować jednostkę taką jak MODN. 
Przedstawimy Państwu wyliczenia jak to wygląda i jeśli uznamy, że jest to zasadne to 
poprosimy Państwa o taką decyzję do końca marca, żeby od września, bo wcześniej nie można. 
Czyli i tak do września będziemy wydawać te pieniądze na funkcjonowanie jednostki, ale 
ewentualnie, żeby od września uwolnić część środków na to, żeby finansować bieżące wydatki. 
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Tak jak powiedziałem wczoraj, 61% wydatków na oświatę ponosimy z subwencji – w ubiegłym 
roku to było 61,15%.” 

 

 Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Najważniejsze, że wypłaty nie są 
zagrożone…” 

 

 Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Tak, tylko  
to nie daje dużo satysfakcji tak mówiąc szczerze, bo wstępnie tak dopiero planujemy, że 
wydatki i subwencja w 2018 roku, czyli tak ogółem mieliśmy 61,15%, a w tym roku to będzie 
61,04%, czyli spadło o kilkanaście punktów po przecinku. Niby to nie jest dużo, ale z roku na 
rok to spada, pokazywałem to Państwu na poprzednich komisjach. 
 Czekam na te pytania i odniesiemy się, precyzyjnie przygotujemy te informacje. 
Możemy to zrobić jeszcze przed sesją budżetową.”  
 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 
„Proszę Państwa to jest połączone posiedzenie, są przecież jeszcze Komisja Rodziny i Spraw 
Społecznych i Komisja Praworządności, zanim złożymy ewentualne wnioski chciałby się 
wypowiedzieć Pan przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon Chojnacki.” 

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 
„Ja bym chciał dopytać przede wszystkim o te tematy, które przypisane są Komisji Rodziny  
i Spraw Społecznych. Tutaj tak naprawdę jedynym takim ważnym wzrostem to jest dział 855 
dział Rodzina. Myślę, że dobrze rozumiem tutaj zapis w tym budżecie, ten wzrost 30 mln zł to 
jest poszerzony program 500 +, tak?” 

 

 Odpowiedzi udzieliła kierownik Wydziału Budżetu Iwona KAWAŁKIEWICZ, cytuję: 
„Tak, to są dotacje celowe.” 

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 
„Tyle chciałem wiedzieć. Tak podejrzewałem, że to są te pieniądze. Dziękuję.” 

 

 Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Jak już 
jesteśmy przy Programie 500 + i przy MOPR, jak Państwo wiecie jak ruszał Program 500 + to 
też na obsługę tego programu dostawaliśmy pieniądze. To było na poziomie 2%, ostatnio było 
1,5%, a teraz jest 0,85% - to też chcę Państwu pokazać jak to wygląda rzeczywiście, że spadają 
też z roku na rok te środki, które rząd przeznacza na to, żebyśmy obsługiwali ten program,  
a my musimy dołożyć do płacy minimalnej, a wiele osób w MOPR pracuje na minimalnej. Taka 
jest rzeczywistość, chcę żebyśmy też wiedzieli jak to faktycznie wygląda.” 

 

 Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Panie prezydencie, co  
z remontem dachu I Liceum Ogólnokształcącego? Czy są na to zabezpieczone środki, jaki jest 
kosztorys czy wzrósł?” 
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 Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: 
„Nie ma zabezpieczonych środków w uchwale budżetowej. Środki jakie są potrzebne 
szacujemy na poziomie tego co nam pokazał wynik przetargu, było to 1.700.000,00 zł. Nie 
jesteśmy w stanie znaleźć tych pieniędzy teraz, bo jak widzicie Państwo ten budżet, to widzicie, 
że nie jesteśmy w stanie nic znaleźć ponad te inwestycje, które przedstawiłem. Myślę, że 
mniejsze będą koszty tego dachu, bo spadają ceny w przetargach, ale to i tak sądzę, że może 
być około 1.300.00,00 zł – 1.400.000,00 zł na remont tego dachu. Obecnie nie ma takich 
możliwości finansowych.” 

 

 Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon 
CHOJNACKI, cytuję: „Ja wrócę jeszcze na moment do Programu 500 +, bo tutaj rzeczywiście 
te dane, które podaje Pan prezydent są obiektywne i trzeba byłoby to oczywiście jakoś 
zweryfikować. Natomiast chciałbym zapytać, jeśli ma Pan taką wiedzę w tym momencie – jaka 
jest dotacja na samo 500 +? Bo oczywiście wiem, że w tym dziale 855 Rodzina to jest w tej 
chwili 92.521.467,00 zł. Natomiast chciałbym, żeby z tej całości wyodrębnić te pieniądze, które 
tylko idą na 500 +, bo tam są inne programy.” 

 

  Odpowiedzi udzieliła kierownik Wydziału Budżetu Iwona KAWAŁKIEWICZ, cytuję: 
„56 mln zł, to jest na stronie 52.” 

 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 
„Ja chciałbym też wrócić do tematu I LO, chciałem podziękować Pani radnej Katarzynie 
Jaworskiej za poruszenie tematu. Proszę Państwa, w tym roku wybraliśmy się z radnym 
Sławomirem Lachowiczem, Dominikiem Szopą i radnym Jackiem Kubiakiem na wizytację. 
Oglądaliśmy ten dach, oglądaliśmy dokumentację – wygląda to bardzo nieciekawie. Panie 
prezydencie to jest jedna z takich palących potrzeb, ja wiem, że Pani dyrektor sobie poradziła  
i mimo podwójnego rocznika dała radę, żeby tam wszystkich pomieścić i wyłączyć akurat ten 
kawałek, który wymaga remontu z obiegu. Ale to już czeka drugi rok ten temat i tam się stan 
nie będzie poprawiał, bo powinniśmy jako miasto przedsięwziąć takie działania. Ja nie 
złożyłem takiego wniosku osobnego, bo to jest jednak 1,5 mln zł i wiem, że to jest za duża 
kwota, żebyśmy może tutaj coś zamiennie wymyślili, ale to jest bardzo paląca potrzeba i my 
jako komisja będziemy musieli o tym przypominać.” 

 

 Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Ja 
się w pełni zgadzam z Panem przewodniczącym, ta potrzeba jest bardzo paląca. Drugi rok 
można powiedzieć, że oczekujemy i poszukujemy pieniędzy na to. Natomiast to nie jest tak, że 
nagle się ten dach zawalił, to jest jakieś zaniedbanie moim zdaniem, kilku jeśli nie 
kilkunastoletnie. Ktoś w odpowiednim czasie, nie zrobił odpowiednich przeglądów, ktoś  
w odpowiednim czasie nie zadbał o ten dach i taka jest tego konsekwencja. Trudno nagle nam 
znaleźć takie środki, łatwiej by było remontować na bieżąco, bo być może wtedy, kiedy ten 
dach zaczął ulegać zniszczeniu przeznaczyć pewne środki na remont, dużo pewnie mniejsze 
niż to co jesteśmy w stanie szukać teraz. Teraz zarówno ja, jak i Pan prezydent Korytkowski 
ten temat traktujemy priorytetowo. Tak jak mówię nie wpisaliśmy tego, ale jest zrobiona 
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dokumentacja właśnie po to by w ciągu roku poszukać środków i zrealizować tę inwestycję, 
tak jak mówię bardzo palącą i zgadzam się ze wszystkimi z Państwa, którzy widzą tę potrzebę.” 

 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 
„Dziękuję Panie prezydencie. Ja jeszcze tylko dopowiem, że kiedy tam byliśmy czwórka 
radnych byłem tam na dachu, nie pamiętam już teraz kto jeszcze wszedł, chyba radny Dominik 
Szopa też wszedł do góry, więc taka jest dziwna sytuacja, bo ten dach był całkiem niedawno 
robiony i on od góry wygląda ekstra i był ten zrobiony od dołu w klasach, ale właśnie nie 
zrobiono wnętrza i tam wszystko przegniło, i cały czas pracowało, i w pewnym momencie się 
zapadło do klas, więc z góry budynek wygląda super, jest zrobiony z bardzo dobrej jakości 
papy. Więc jest niedopatrzenie przy remoncie, który był wykonywany parę lat temu i to jest 
problem. Tak że Panie prezydencie czekamy na działania w przyszłym roku już pewnie coś się 
znajdzie.” 

 

 Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Czy taki mogę mały komentarz do 
planów budżetowych, bo chyba to bardziej się nadaje do Komisji Infrastruktury, ale nie jestem 
jej członkiem. Budżet jest jaki jest i niestety napawa to wielkim smutkiem nas wszystkich 
dlatego, że żadne wnioski przede wszystkim remontów nie zostały uwzględnione. Wiadomo 
nie ma pieniędzy, ale myślę, że tych argumentów mieszkańcy już nie chcą słuchać i myślę, że 
ich rozgoryczenie będzie już sięgało zenitu, bo to jest taka spychologia, z roku na rok jest to 
odsuwane, bo nie ma. Ale też mam takie pytanie, czy chociażby takie drobne wnioski typu 
wykonanie projektów, bo ja uważam, że chociaż róbmy coś małymi kroczkami. Najpierw  
w tym roku zróbmy projekt, znajdźmy pieniądze na wykonanie projektu, w następnych latach 
pomyślimy o dalszych inwestycjach. Czy chociaż projekty będą mogły być uwzględnione, 
wykonanie projektów czy znalezienie środków na te projekty?  
 I dla mnie też takim wielkim zapytaniem jest ulica Jana Pawła II, dlatego że jest to droga 
wojewódzka, więc ona nie znajdzie się nigdy w dofinansowaniu z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Czy w ogóle Miasto ma jakiś pomysł na poszukanie środków zewnętrznych 
na tą drogę? Ja też jak zaproponowałam te wnioski, żeby być może podzielić je na dwa etapy, 
żeby to rozdzielić kosztami.” 
 
 
 Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: 
„Odpowiadając Pani radnej na pytanie. Ja mam świadomość - byłem radnym, też wiem jakie 
oczekiwania są mieszkańców, zresztą spotykam ich na co dzień, rozmawiam z nimi i znam ich 
oczekiwania. Też mieszkam w jakiejś części miasta, w której drogi wyglądają jak wyglądają. 
Jest jedna wąska droga, która zasila w przypadku mojego osiedla całe osiedle, kilkuset 
mieszkańców i jest taka wąska, że nie mogą się na niej minąć dwa samochody i jest tylko 
remontowana, bo nic więcej nie można zrobić. Ale też proszę zwrócić uwagę na te inwestycje 
drogowe, które są czynione. Ulica Kleczewska jest kolejną zrealizowaną w Mieście Koninie 
drogą strategiczną z punktu widzenia ruchu dla miasta, bo przypomnę mamy upłynniony  
i wykonany ruch przy ulicy Poznańskiej. Ulica była remontowana etapami, częściowo 
rozpoczęliśmy w poprzedniej kadencji ulicę Ślesińską aż do ulicy Przemysłowej – tutaj wiemy, 
że zapotrzebowania na środki są ogromne i remont całej ulicy Przemysłowej kosztuje wiele 
milionów, myślę że w setkach liczony. Mamy wykonaną ulicę Kolską i ulicę Warszawską, czyli 
wyjazd z tej strony czy wjazd jak Państwo możecie to nazywać tak jest wykonany z tej strony. 
Pozostaje absolutnie do zrobienia ulica Jana Pawła II, przypomnę wpisana jako jeden  
z projektów do Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji przed siedmioma laty, ale wtedy 
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trzeba było z tej zarezerwowanej w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 
kwoty podzielić się - to nawet nie był sprawiedliwy podział, bo miasto nawet więcej skorzystało 
dzisiaj to można wprost powiedzieć niż sąsiednie gminy takie jak Ślesin czy Kramsk, bo gdyby 
przeliczać tą kwotą per capita 195 Euro wtedy to naprawdę zyskaliśmy więcej niż te gminy, 
które weszły do K OSI, ale wybrano wtedy ulicę Kleczewską jako tę, która łączy nasze 
rozwijające się i wierzę, że wciąż będą się rozwijały tereny inwestycje z tym ciągiem 
komunikacyjnym, który prowadzi, aż do węzła autostradowego, i który z punktu widzenia 
logistyki jest istotny, bo dzisiaj powstający chociażby tam In Post już zainteresowany jest 
kolejną działką i już chce w przetargu startować i kupić tą koleją działkę. Podobnie jak inna 
firma Holtrans, która też tam nabyła działkę, rozpocznie za chwilę czy już rozpoczęła 
inwestycję, prezydent Paweł Adamów gdyby był, powiedziałby to precyzyjnie i też już jest 
zainteresowana kolejną działką. Tak że z tego powodu, że ten dojazd do tych terenów 
inwestycyjnych będzie teraz dużo płynniejszy, to są jakieś konsekwencje działań 
podejmowanych wcześniej w poprzedniej kadencji. Dzisiaj w budżecie widzicie Państwo ulicę 
Kleczewską jako dokończenie tego zadania, które mieliśmy z Konińskiego Obszaru 
Strategicznej Interwencji tam była wpisana ulica Jana Pawła II, ale dzielony ten „tort” nie mógł 
być tak podzielony, że 80% bierze miasto, a resztę oddajemy jakieś nazwijmy to „ochłapy” 
gminom. Trzeba było tak podzielić ten „tort”, żeby byli wszyscy w jakiś sposób zadowoleni. 
My z tego K OSI mamy oprócz ulicy Kleczewskiej drogi rowerowe, stacje rowerowe, zakupy 
autobusów wykonane i jeszcze z tej resztki też bierzemy tutaj w tym projekcie budżetu, macie 
Państwo wpisane dokończenie tego II etapu rozwoju transportu publicznego i nie starczyło na 
ulice Jana Pawła II. Zgadzam się z Panią radną Jaworską, to jest absolutnie jedna ze 
strategicznych ulic w mieście taka, której nam brakuje oprócz ulicy Przemysłowej, która tak 
jak mówię pochłonie setki milionów złotych jeszcze w przyszłości, ale brakuje nam do tego, 
żeby można było powiedzieć, że z każdej strony wjeżdża się do miasta przyzwoitą drogą. 
Bardzo ważna inwestycja myślę, że Panu prezydentowi, który w poprzedniej kadencji był 
radnym, wielokrotnie mówił o tej ulicy, też na tym zależy. Mówiąc wprost – z nowej 
perspektywy unijnej tak, natomiast nie sądzę, żebyśmy byli w stanie takie środki znaleźć na 
budowę ulicy Jana Pawła II, które są potrzebne na jej przebudowę teraz, żeby ten ruch 
wyprowadzić. Tak mówię szczerze jak jest. Natomiast wracając do inwestycji drogowych, do 
tych remontów drobnych, nie można powiedzieć, że tych inwestycji drogowych w tym budżecie 
też nie ma, bo oprócz ulicy Kleczewskiej, oprócz wiaduktu i tu też Pani radna jest tak, że 
mieszkańcy wiele lat czekali na pewne inwestycje i  wystarczy przejść się do mieszkańców 
ulicy Żwirki i Wigury, ile oni lat prosili o łatanie tych ulicy, robienie tej ulicy. Czy przejść się, 
tu może Pani radna Emilia Wasielewska będzie reprezentantką mieszkańców Niesłuszna. Ile 
dyskusji było o ulicy Leśnej, Pana radnego Sidora tutaj dzisiaj nie ma, ale pamiętam go  
i pamiętamy, i pewnie wyjąłby swój niezatapialny zeszyt i powiedział, że od 2000 roku, a już 
jego ojciec też na pewno wcześniej mówił, bo mówił. Ponieważ o ulicy Leśnej mówi się przez 
kilkanaście lat, więc to jest tak, że mamy pewnego rodzaju pieniądze, przeznaczamy je na 
inwestycje drogowe ulicę Leśną, wiadukty, ulicę Kleczewską, ulicę Żwirki i Wigury i ci 
mieszkańcy będą zadowoleni, będą niezadowoleni i inni będą niezadowoleni mieszkańcy ulicy 
Jana Pawła II i mamy tą świadomość. Ktokolwiek by usiadł na naszym miejscu tak by ten 
budżet przygotował, że i tak byliby ci zadowoleni i ci niezadowoleni takie są po prostu 
możliwości finansowe miasta.” 
 
  
 Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Panie prezydencie mam takie zapytanie. 
Robiąc sobie spacer ulicą Kleczewską i tam dalej, kto taką podjął decyzję, żeby to jedno 
zabudowanie zrobić wokoło objazd? Ile to jest koszt droższy? Kto podjął taką decyzję ? To jest 
pierwsza sprawa. 
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 Druga sprawa. Co z tym placem, co tu jest po byłym banku ING, firma jakaś ogrodziła 
i to stoi takie puste. Czy to ktoś zagospodaruje, czy to jest prywatny teren? Co z tym będzie? 
 A trzecia sprawa Panie prezydencie. Jeżeli nie usiądziecie z ludźmi, którzy są przy 
władzy u góry dla Miasta Konina, nic nie zrobicie sami. Ja mówię nie pierwszy raz już to, jeżeli 
Wy nie zaczniecie rozmawiać z ludźmi, którzy teraz są przy władzy, nic nie zrobicie.” 
 
 
 Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Trochę mi zabrakło jeszcze 
odpowiedzi odnośnie sposobów na pozyskanie tych środków, bo to jest koszt duży od 10 do 15 
mln zł. To jest pierwsza sprawa. 
 A druga sprawa. Ja rozumiem, że właśnie różne grupy mieszkańców szukają dla siebie 
sposobów i walczą o godne, ale ja naprawdę zapraszam przejść się tą ulicą, bo to jest wstyd się 
poruszać. Tam nie ma chodników, tam jest piasek, który się wsypuje na jezdnie, a natężenie 
ruchu kilkukrotnie wzrosło. Tam się cały region zabudowuje, jeżdżą z Lichenia, z Woli 
Podłężnej, z gmin ościennych, droga główna, dojazdowa do Lichenia, czyli ruch cały 
pielgrzymkowy, turystyczny. Dalsze zostawianie tego na lata to jest naprawdę antywizytówka 
Konina. Podobnie jak z ulicą Staromorzysławską to jest główna droga dojazdowa do naszych 
dwóch cmentarzy, wygląda też bardzo miernie. Już nie wspomnę o innych ulicach, które tam 
też wiadomo są odłożone. Tak mi się wydaje, że jak patrząc na proporcję rozkładania inwestycji 
to jednak V osiedle, Laskówiec, Grójec, Morzysław są daleko w tyle. Tak że mam nadzieję, że 
jak teraz będzie „tort” dzielony przy najbliższej okazji, tą pierwszą częścią będzie właśnie 
tamten rejon.”  
 
 
 Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: 
„Też mam taką nadzieję, aczkolwiek jak Pani pyta o źródła finansowania zewnętrzne to, 
zapewniam Panią, że wszelkie źródła zewnętrze, które są, bardzo szczegółowo analizujemy  
i wszędzie tam gdzie jest możliwość absolutnie szukamy tych pieniędzy i taka zasada, że na 
wkład własny zawsze znajdziemy, jeśli dofinansowanie będzie nadal nam przyświecało  
i obowiązuje. 
 Odpowiadając Panu radnemu Jackowi Kubiakowi. Panie radny absolutnie jest tak, że 
rozmawiamy, także z rządzącymi. Proszę mi uwierzyć, nie o wszystkich rozmowach Pan wie. 
Nie o wszystkich rzeczach mówimy. Czasami się to odbywa w różnej formie, czasami piszemy 
do siebie, ale też rozmawiamy telefonicznie i te rozmowy trwają, dotyczą one nie tylko 
inwestycji drogowych. Przypomnę, że złożyliśmy do Funduszu Dróg Samorządowych wniosek 
na 30.000.000,00 zł na rozjazdy, które są tutaj zapisane również w tym budżecie i czekamy na 
rozstrzygnięcie tego. Jeśli macie Państwo gdziekolwiek możliwość wsparcia, my przez posłów 
również rozmawiamy. Przez Państwa posłów, jeżeli już dzielimy tych posłów, bo ja z mojego 
poziomu nie chcę dzielić posłów na takiej czy takiej opcji, ale zgadzam się, rozmawiamy ze 
wszystkimi, te rozmowy są prowadzone. Dzisiaj także Pan prezydent rozmawiał z Panem 
wojewodą, to nie jest tak, że my nie rozmawiamy, że nagle się obrażamy, odwracamy 
absolutnie. Wszystkich Państwa informuję, że wszelkie rozmowy, we wszelkich możliwych 
źródłach są powadzone, po to, żeby jakiekolwiek dofinansowanie, także do inwestycji 
drogowych pozyskać. Chociaż to nie są jedyne inwestycje i dofinansowania, o które się 
staramy, tak jak wspominałem Dom Zemełki, fundusze norweskie. Za chwilę rozstrzygnięcie 
na miękkie projekty edukacyjne. Wszędzie tam gdzie możemy sięgać po zewnętrzne środki na 
pewno będziemy to robić i szukać sposobów na pozyskanie ale, także na wsparcie nas i naprawę 

nie będziemy się tutaj oglądać czy ktoś należy do jednej partii, drugiej, trzeciej. Wszędzie tam 
gdzie mamy taką możliwość to pytamy i liczymy na wsparcie, także ze strony Państwa. 
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 Przy realizacji inwestycji drogowej i tu trochę nawiąże do tego trzeciego Pana pytania 
dotyczącego tej działki. To jest działka prywatna po byłym Banku ING, własność w tym kraju 
jak i we wszystkich krajach, w większości krajów na świecie jest świętym prawem. Oczywiście 
my jako miasto możemy zwracać uwagę, że ktoś tam ma na swojej nieruchomości bałagan, 
albo gdzieś tam nie dobiera czy nie wywozi śmieci i tak dalej. Natomiast własność jest świętym 
prawem każdego mieszkańca, każdego właściciela. Nie mamy wpływu na tą działkę, ponieważ 
jest działką prywatną. 
 Teraz przechodząc do odpowiedzi na to drugie pytanie dotyczące ulicy Kleczewskiej. 
Jeżeli mieszkaniec ulicy Kleczewskiej nie godzi się na wykup tej nieruchomości, to nie 
jesteśmy w stanie nic zrobić i nie jest tak, od razu chcę wyraźnie to powiedzieć, że przebieg 
drogi został zmieniony z powodu tego, że ten Pan zostawił sobie …” 
 
 
 Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Nie to Pani, która pracuje w Urzędzie 
Miejskim miała wpływ na pewne rzeczy. Panie prezydencie trzeba mówić prosto, bo ja mam 
takie informacje.” 
 
 
 Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: 
„Przepraszam, to mówimy o dwóch innych rzeczach. Ja myślałem, że chodzi Panu o ten dom, 
który jest na początku tutaj.” 
 
 
 Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Tam ktoś zadbał o to. Ja nie chcę w 
szczegóły wchodzić, bo ten temat i tak nam wyjdzie, bo ktoś musi za to konsekwencje ponieść 
to, co zrobione tam jest. Tam są dodatkowe pieniądze włożone w tą drogę.” 
 
 
 Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: 
„Zachęcam, żeby nie szukał Pan jakiegoś podstępu w tej sprawie, bo nie ma nic ponad to, że  
gdybyśmy wykupili te nieruchomości i droga poszła po obecnym ciągu, kosztowałoby nas to 
dużo więcej niż przebieg drogi obecnej, który jest zaprojektowany. I naprawdę nie ma 
znaczenia, że mieszka tam Pani kierownik, a właściwie mieszka u rodziców i ma święte prawo 
też do własności swojej.” 
 
 
 Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Po mieście chodzą takie informacje 
niepotrzebnie, bo społeczeństwo dyskutuje i dlatego do mnie to dochodzi teraz.” 
 
  
 Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Już po raz 
kolejny mówimy o tym Panie radny. Pan wyciąga znów rzecz…” 
 
 
 Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Bo to są problemy od 10 lat. Państwo też 
byliście u władzy, też rządziliście byliście radnymi, byliście wtedy w koalicji.” 
 
 
 Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Ale tu nie 
ma żadnego podstępu, żadnej nieczystej gry, żadnego oszustwa w projektowaniu tej drogi. Ta 
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droga zaprojektowana była tak, żeby właśnie nie dokonywać wykupów, które są dużo droższe 
przy realizacji każdej inwestycji drogowej i obciążają także budżet miasta i to jeśli Pan będzie 
mówił mieszkańcom, to nie będzie plotek, że ktoś tam mieszka.” 
 
 
 Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „To niech Pan teraz powie na ten 
ogrodzony…, plotka chodzi po mieście – jest jeden temat, że nie chcieliście dać innego placu 
w zamian za to, bo właściciele chcieli się wymienić. Dlaczego do tego żeście nie doprowadzili? 
Jest to informacja potwierdzona. Przecież ja tam mieszkam i słyszę, co ludzie mówią. Ogrodzili 
tam wszystko teraz, bo miasto nie było zainteresowane tym, powiedzieli właścicielom, że nie 
są tym zainteresowani.” 
 
 
 Głos zabrał zastępca prezydent ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Być może w 
poprzedniej kadencji właściciel tej działki, o której Pan radny mówi podejmował jakieś 
rozmowy z miastem, nie mam sprawdzonych informacji, czy w tej kadencji takie działania 
podejmował.” 
 
 
 Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Teraz już w tej, bo 2 miesiące temu…” 
 
 
 Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Tylko wie 
Pan, to nie jest też tak. Takich właścicieli mamy mnóstwo mówiąc wprost, wielu właścicieli 
teraz przychodzi i mówi: oddamy Państwu tą działkę tylko dajcie nam na Błoniach na przykład 
albo dajcie nam tutaj 3 hektary, albo tam nam dajcie, bo sobie wypatrzyłem miejską działkę  
o wartości takiej i takiej, to ja chciałbym się zamienić. A potem okazuje się, że przychodzi do 
wyceny nieruchomość – nieruchomość jest warta 600.000,00 zł, bo tak rzeczoznawca wycenił, 
bo przecież nikt z urzędu czy ze strony tego Pana, tylko rzeczoznawca majątkowy wycenia 
nieruchomość. Nieruchomość jest warta 600.000,00 zł, nie chcę mówić, bo to są głośne 
nieruchomości w tym mieście, medialne bardzo i właściciele mówią nie za 600.000,00 zł, nie 
my chcemy 1.000.000,00 zł albo 1.500.000,00 zł. I teraz czy my mamy płacić te 1.500.000,00 
zł skoro rzeczoznawca mówi, my nie możemy tego zrobić szanowni Państwo, bo wtedy byłaby 
dyscyplina i prokurator. My możemy zapłacić tylko tyle, ile mówi rzeczoznawca. Natomiast 
nie mam jakiejkolwiek informacji, sprawdzę to - czy właściciel działki, o której Pan radny 
mówi, był w tej kadencji i proponował jakąkolwiek wymianę na jakiekolwiek inne grunty.” 
  
 
 Radny Jacek KUBIAK powiedział, cytuję: „Jeżeli nie Panie prezydencie to się z Panem 
całkowicie zgadzam. Niech sobie towarzysze „łby” urywają dalej. Będę tak tłumaczył 
społeczeństwu, które tam mieszka, bo to towarzysze ze sobą rozgrywają sprawę. Trzeba o tym 
wiedzieć, ludzie muszą prawdę wiedzieć, a nie tylko … Tam towarzysze robią swoje.” 
 
 
 Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Ja nie wiem 
o jakich towarzyszach Pan mówi i którzy towarzysze mieliby sobie głowy pourywać, ale to już 
pozostawiam Pana wiedzy, bo ja takiej wiedzy nie mam.” 
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 Radny Jacek KUBIAK powiedział, cytuję: „Czerwonych, żeby było jasne. Tu mieszkam 
ponad 40 lat i dlatego wiem.” 
 
 
 Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Proszę Państwa, jeżeli mówimy co roku 
o budżecie to trzeba się liczyć z tym, że nigdy, naprawdę nigdy, tak jak powiedział to w słowie 
wstępnym Pan prezydent Nowak, nigdy nie będzie tak, że każdy z nas będzie zadowolony w 
100%, bo biorąc pod uwagę tylko swoje wnioski, które zgłaszał, że będą uwzględnione, bo nie 
ma żadnej siły na to, żeby tak robić. I dlatego nie wolno być nastawionym na nie do projektów 
kolejnych budżetu, bo nic nie zostało. W tym roku żaden mój wniosek, nawet pół wniosku, 
mojego też nie jest uwzględnione, ale to nie jest powód do tego, żebym ja patrzył na ten budżet 
jak nie na swój budżet, bo ten budżet jest proszę Państwa budżetem miasta Konina, ten budżet 
jest budżetem mieszkańców. Tam wierzcie mi, że nie ma nawet metra drogi poza terenem 
miasta Konina. Wszystko co się mieści w tym, to jest w Koninie, czyli to jest nasze. 
 Jeszcze na chwilę powrócę do ulicy Jana Pawła II. Bodajże w 2008 roku, 
przewodniczący Zenon Chojnacki może niech mi pomoże, złożyliśmy sobie takie założenie, że 
miasto powinno rozpoczynać się, że przy wjeździe do miasta mówimy, że będzie wtedy ładnie, 
tak jak to powiedziała Pani radna i tak, żeśmy przyjęli, że robimy wszystkie drogi wjazdowe  
i wyjazdowe do miasta. I takie założenie było realizowane. W tej chwili zostało nam 
dokończenie ulicy Jana Pawła II - III etap, bo to już jest Pani radna III etap ulicy Jana Pawła II, 
dwa były zrobione proszę o tym nie zapominać, że nie były robione - dwa etapy ulicy Jana 
Pawła II były zrobione i został jeden od Kanału Ślesińskiego do ronda Św. Wojciecha i on musi 
być zrobiony, bo wtedy jest całościowe połączenie. Tylko dlaczego tak się dzieje? Proszę 
Państwa dzieje się to tak, dlatego że w międzyczasie dochodzą nowe inwestycje, na które 
dostajemy dotacje. Jak dostajemy dotację to trudno nie zapłacić iluś milionów z udziału 
własnego, żeby dostać jeszcze raz tyle tych pieniędzy i tak się dzieje, że długo przez nas 
oczekiwane niektóre inwestycje, mówię tu o ulicy Grójeckiej, na którą już 11 lat pisałem 
wnioski i piszę nadal, ale z bólem serca i mieszkańcom tłumaczę, że dostaliśmy dotację na ulicę 
Kolską, że dostaliśmy na ulicę Kleczewską i takie są priorytety niestety i z tym trzeba się 
zgadzać, bo byśmy byli złymi gospodarzami jako radni, gdybyśmy nie skorzystali z tych 
dotacji. Dlatego kosztem tego, że dostajemy te pieniądze, niektóre inne inwestycje, które nie 
mieszczą się w tych pieniążkach, na które można dostać dofinansowanie, są trochę odsuwane. 
 Teraz jeszcze na koniec o projektach. Dajmy sobie teraz na jakiś czas spokój  
z dokumentacjami. Dokumentacji jest tyle narobionych, że realizujmy po kolei te 
dokumentacje, które są robione, a będzie naprawdę dobrze. Dziękuję bardzo.” 
 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powiedział Tomasz Andrzej 
NOWAK, cytuję: „Powiem może trochę ostro, ale ulica Żwirki i Wigury powinna być zrobiona 
już 5 lat temu. Ja byłem trzy razy razem z mieszkańcami tej ulicy, po prostu zostaliśmy zrobieni 
w pajaca i ja świeciłem dokładnie 2 lata bardzo mocno oczami, a ludzie byli tam wściekli, na 
tę chwilę ulica będzie robiona. Co mnie dziwi? Że przy okazji nie jest robiona ulica Wodna, 
która też jest bardzo zniszczona, a to są połączone ze sobą ulice. Teraz będziemy mieli 
nowiusieńką ulicę Żwirki i Wigury, a pomiędzy ulicą Szarych Szeregów a ulicą Żwirki  
i Wigury – rozwaloną ulicę Wodną. I to jest w tym momencie niekonsekwencja, bo trzeba było 
ten kawałek miasta zrobić naraz i zamknąć ten temat. Poza tym mówimy tutaj o drogach 
wjazdowych, wyjazdowych, co Państwo powiecie na to, że praktycznie już prawie całkiem 
zapadnięta jest ulica Staszica? To jest minimum 1,5 mln zł, a to jest jedna z głównych arterii, 
która idzie na osi Wschód – Zachód na Starówce. I co Państwo powiecie na to? Bo mówimy  
o jakiś tam, gdzieś tam, coś tam, ale tutaj ciurkiem idzie ruch i to nie jest żadna ulica osiedlowa. 
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Bo przez pewien czas tamtej kadencji ja próbowałem przekonać wszystkich, że nie możemy 
mówić o Starym Koninie jak o osiedlu, tu jest całkiem inna tkanka, tu są wiekowe wąskie 
uliczki, gęsta zabudowa i my Starego Konina nie możemy traktować jak jednego z osiedli 
mieszkaniowych, które zrobimy raz i wystarczy na 15 lat. Tu ulice się zapadają co kilka lat, 
dosłownie. Może rzucam w przestrzeń, ale żebyście Państwo mieli tę świadomość – zapadnięta 
ulica Wodna, zapadnięta ulica Żwirki i Wigury, co zrobimy po zimie na przykład? Może się 
okazać, że już ich nie da się zalepić. Po ulicy Staszica już się nie da jechać. Na tyle to jest 
dobrem powiedzmy chichot, że kamienica Esse jest zamknięta i nie ma tam ruchu, to przy tym 
zapadlisku, jakie się tam teraz robi, to w tym roku może mielibyśmy ją wyłączoną z ruchu.  
A jakoś nie znalazła się w budżecie i nikt o niej nie mówi, tylko ja złożyłem taki wniosek, więc 
jak przeszliśmy już trochę na tematy infrastrukturalne, to proszę też pamiętać o takich rzeczach.  
 Wcześniej był dramat na ulicy Solnej. Wnioskowałem o to 3 lata, ulica Solna jest 
zrobiona tam, gdzie były płyty przy blokach na ulicy Świętojańskiej, przy Mikroskali, ale mamy 
osiedle domków jednorodzinnych na Pawłówku, całe ciemne, nie ma nic - żadnych instalacji, 
nie ma nic kompletnie. Więc jak czasami mówimy o pewnych inwestycjach gdzieś, gdzie jest 
tylko dziurawa droga, jest całe osiedle domków jednorodzinnych, które tonie w ciemności, nie 
ma chodników, ostatnio tylko się udało od strony ulicy Solnej – 1/3 ulicy wylać trochę nowego 
asfaltu. Więc proszę patrzeć też trochę na takie rzeczy.  
 Ja złożyłem wiele wniosków i wiem, że one po prostu nie mogły być uwzględnione, ja 
je nawet złożyłem, można powiedzieć, sygnalizacyjnie, ale problem smogu – przeczytałem 
wczorajszy „Przegląd Koniński”, wspaniałe artykuły, w jakim wspaniałym mieście żyjemy, 
przeczytałem o wspaniałym powietrzu. Ja pokazałem na Komisji Infrastruktury zrzuty 
ekranowe z programu Kanarek, gdzie w momencie, gdy na ulicy Wyszyńskiego na czujce 
smogowej jest 100-130% powietrze, to w Starym Koninie potrafi być czerwony alarm – norma 
przekroczona do 961%, więc wyjście wtedy i wdychanie pyłów PM 2,5, czyli aerozoli to jest 
dla astmatyków  i innych osób zagrożenie życia i nikt o tym nie mówi. Ja cały czas słyszę, że 
we wspaniałym mieście z czystym powietrzem mieszkamy, a  ten problem kumuluje się właśnie 
tutaj w dolinie Warty.  
 Składam wnioski, żeby chociaż przez 4 lata, teraz 5 rok, żeby chociaż co roku w jednej 
kamienicy likwidować w niej piece. Nie jest to robione i to są te same adresy, one czekają  
w kolejce i znowu się to nie pojawiło w budżecie. Ale powiedzmy, że spróbujemy jako radni 
przedstawić wspólny program walki ze smogiem i może to w kolejce będzie stało.  
 Mówiliśmy o tych dokumentacjach. Dobrze, może przystopujmy z dokumentacjami, ale 
są takie inwestycje – ja tutaj we wnioskach, które dzisiaj złoże też przedstawię, które dotyczą 
wielu osób na co dzień i to w sposób długodystansowy i też nie można ich rozpatrywać  
w kategorii inwestycji osiedlowych. Chcę przypomnieć o parku Chopina, wszyscy mówią: „jaki 
wspaniały, jaka wizytówka” z KBO zrobiono staw - nic z tego nie wyszło, po prostu jest dramat. 
Ja składałem wniosek na 450 tys. zł, stwierdzono, że nie, wrzucono to do KBO. Coś, co jest 
warte 450 tys. zł, zrobiono za 80 tys. zł i staw wysechł. Zrobiono fontannę - miała kosztować 
50 tys. zł, kosztowała 110 tys. zł, jest do kitu, ciągle się zapycha, tak została zaprojektowana  
i wykonana. Z tego, co wiem, to taka fontanna w parku powinna być za co najmniej 250 tys. zł 
z porządną pompą i wydajnym filtrem. Ale została wstawiona taka i w tym momencie PGKiM 
nie miał nic do powiedzenia, a musi ją obsługiwać. Nie ma żadnej inwestycji w jakąkolwiek 
alejkę w parku, a oświetlenie jest z lat 70.  
 Proszę Państwa, mówimy o wizytówkach i wjazdach, a mamy zabytkowy 200-letni 
park, wszyscy mówią, że wizytówka, ale od lat tak jak jestem radnym – piąty rok, przez 5 lat 
ani grosza nie ma na inwestycje w tym parku. Wszystko się po prostu rozwala, więc warto takie 
rzeczy przypominać.  
 Nie będę już przeciągał, bo są inni w kolejce. Przy naszych wnioskach jeszcze będziemy 
mówić o tym, co byśmy chcieli. Nie chciałem nikogo skrytykować, bo każdy z nas będzie 



15 

 

artykułował problemy ze swojego osiedla, ale w tym momencie moje osiedle na przykład to 
jest stricte Pawłówek i ulica Podgórna, a Starówka to jest nas wszystkich, to nie jest osiedle, tu 
jest za gęsto i dlatego na Starówce pewne projekty w KBO nawet nie mają szans przejścia, bo 
tu z jednej strony nie mieszka aż tylu ludzi, żeby głosowali, a potrzeb jest tyle, że głosy zawsze 
się tu rozbiją. Dlatego my jako miasto trochę inaczej powinniśmy patrzeć. A ostatnio wygląda 
to tak - coś tam trzeba zrobić w Starym Koninie? Wrzućcie to do KBO, wrzućcie to do KBO  
i to nie przejdzie, bo takie KBO w porównaniu z Zatorzem czy z V osiedlem niestety nie ma 
szans.” 
 
 
 Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „A propos wykonywania 
projektów. Ma to znaczenie, dlatego że jednym z warunków ubiegania się o dofinansowanie  
z Funduszu Dróg Samorządowych jest gotowy projekt danej ulicy. Tak na przykład ulica 
Staromorzysławska, która nie ma projektów technicznych, byłoby to właśnie wskazane, bo być 
może w następnym roku Zarząd Dróg Miejskich będzie wnioskował o tę ulicę, a nie ma 
projektu. Ulica Jana Pawła II jest gotowa do wzięcia. Ten trzeci etap ulicy Jana Pawła II 10 lat 
już czeka i ta droga nie była remontowana. Tam była robiona kanalizacja, została tylko zrobiona 
wylewka. Morzysław od Kanału Ślesińskiego do ulicy Portowej - ja uważam, że chyba nie ma 
takiej ulicy, która zamiast chodnika po jednej stronie ma ziemię, klepisko.” 
 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 
powiedział, cytuję: „Są takie ulice, są. Tylko ta jest długa i widoczna. Ona jest taka 
transparentna.” 
 
  
 Kontynuując radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Może, nie wiem. Łącznie  
z oświetleniem, ze wszystkim, a teraz tym bardziej, że będzie robiony z KBO ciąg pieszo-
rowerowy obejmujący skarpę, więc już ten odcinek byłby wyłączony z inwestycji, bo to tak się 
pokrywa.” 
 
 
 Głos zabrała radna Emilia WASIELEWSKA, cytuję: „Mam wrażenie, że chyba 
pomyliliśmy daty. Bo dzisiaj zgodnie z zaproszeniem mamy obrady Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu, Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, a rozmawiamy o infrastrukturze.” 
 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 
powiedział, cytuję: „Ale to jest budżetowa, dlatego to się tak rozciąga.” 

 

 Kontynuując radna Emilia WASIELEWSKA, cytuję: „Ja rozumiem, ale w ogóle nie 
rozmawiamy o edukacji, nie rozmawiamy o kulturze i nie rozmawiamy o sporcie. Za to 
dyskutujemy o dzielnicach, drogach, o projektach. Jeżeli jest taka możliwość, to wróćmy, 
proszę do tematu tej komisji.” 
 
 
 Przewodniczący Komisji, Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 
powiedział, cytuję: „Dziękuję bardzo za zdyscyplinowanie nas. Bo ja już tu mówiłem do 
przewodniczącego Chojnackiego, że nam się zrobiła Komisja Infrastruktury, ale może lepiej 
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tutaj się wygadajmy. Ale proszę Państwa, tak jak mówiliśmy zawsze, lepiej sobie pewne rzeczy 
wymówić, nawet wykrzyczeć na komisji niż później będziemy ciągnąć sesję do godziny 16.” 
 
 
 
 Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Panie prezydencie, ponieważ chciałbym ten 
tłok wokół Hotelu Konin, koło tej działki, która tam jest, chciałbym spytać o jedną rzecz. Kto 
jest dzierżawcą placu przy hotelu Konin? Czy to jest prywatna inicjatywa, czy to obsługuje  
firma, która ma hotel? Ja bym prosił, żebym odpowiedź dostał na piśmie. Kto jest dzierżawcą 
tego gruntu?” 
 
 
 Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: 
„Nie wiem, kto teraz dzierżawi ten parking. Przygotuję Panu radnemu odpowiedź na piśmie.” 
 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 
powiedział, cytuję: „W takim razie ja mam taką propozycję, bo po raz pierwszy jako 
przewodniczący prowadzę taką komisję budżetową. Więc ja mam taką propozycję, żebyśmy 
najpierw powiedzieli o sprawach, które nas nurtują do tego budżetu, a później je przerobimy na 
wnioski i zagłosujemy. Tak chyba będzie sprawnie, bo tutaj się przychylam do radnej Emilii 
Wasielewskiej, że być może przy tych naszych wnioskach czy problemach, które chcielibyśmy 
jeszcze do budżetu wstawiać, wywiąże się dyskusja. Więc tak bym proponował.” 
  
 

 Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „O tym 
chciałem właśnie powiedzieć. Szanowni Państwo, apeluję do Państwa, byście jeszcze raz 
spojrzeli, jak wygląda budżet. Usłyszeliście informacje o wydatkach, które nas czekają  
i o inwestycjach, które mimo tego trudnego budżetu zamierzamy realizować w różnych 
częściach Konina. Podkreślę to jeszcze raz, w różnych częściach Konina z pożytkiem dla 
wszystkich mieszkańców miasta. Proszę, byście nie zgłaszali kolejnych wniosków, jeśli jest 
taka możliwość, bo mówiąc wprost, nie będzie środków, żeby je sfinansować.” 

 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 
powiedział, cytuję: „W takim razie moja ostatnia wypowiedź odnosząca się do infrastruktury. 
Ponieważ ja w tym budżecie jestem przeciwnikiem budowy mostu za Policji na Pociejewo. Jest 
tam milion złotych - budowa kładki.” 

 

 Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Tam nie ma budowy mostu. Proszę 
przeczytać punkt 11. Budowa kładki nad kanałem Ulgi. Budowa mostu kosztowałaby 10 razy 
tyle.” 

 

 Przewodniczący Komisji, Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 
powiedział, cytuję: „Ale kładka jest mostem. Ja mam akurat wiedzę, że to ma kosztować około 
3,5 mln. zł. W tym budżecie jest zabezpieczony na tę chwilę milion złotych.”  
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 Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „W tym wszystkim to jest jedno ciekawe, 
Panie przewodniczący, że we wszystkich tematach Pan ma wiedzę, a tu wszyscy jesteśmy 
takimi „debilkami” małymi.” 

 

 Przewodniczący Komisji, Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 
powiedział, cytuję: „Z tego, co wiem, to nie będzie kładka, tylko most pieszo-jezdny w formie 
litery C, więc kładka to jest taka przerzutka, którą można przejść. Wiem, jaki jest kosztorys. 
Jak nazwano, tak nazwano. Pamiętam z tamtej kadencji, mówiono o moście, teraz przerobiono 
na kładkę, znam ten projekt. Ja jestem akurat przeciwnikiem, bo są inne wydatki, a chcę 
powiedzieć, że ja i Waldemar Duczmal w 2007 roku przypomnieliśmy, że tej kładki nie ma,  
a mogłaby być i były próby zbudowania jej w formie lekkiej, żeby było tylko przejście, a teraz 
będzie to kilka milionów. A propos naszych licznych tutaj wypowiedzi, jak wytłumaczyć 
inwestycję, która docelowo będzie 3,5 mln zł w momencie, kiedy nie ma na inne inwestycje, 
chociażby na te zapadające się ulice, które ja wspomniałem czy radna Jaworska, czy ktokolwiek 
inny.  
 W takim razie szybko przejdę do rzeczy, które mnie nurtują. Później Pan 
przewodniczący i każdy z nas przedstawi swoje potrzeby. Proszę Państwa, na Komisji 
Infrastruktury i Finansów ja …” 

 

 Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Z grzeczności wypadałoby Panie 
przewodniczący zacząć od radnych, a sam dopiero na końcu.” 

 

 Przewodniczący Komisji, Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 
powiedział, cytuję: „Dobrze, przychylam się do wypowiedzi Pana radnego Wanjasa. W takim 
razie kto z Państwa chciałby złożyć wniosek jako pierwszy? Ja mogę być ostatni.” 

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 
„Wziąłem sobie do serca prośbę tutaj Pana prezydenta, żeby nie zgłaszać więcej wniosków, 
ponieważ nie widzimy większego sensu. Wiemy, że właściwie nie mają szans na realizację te 
nasze wnioski, dlatego ja od siebie wniosków nie będę już składał. Te, które złożyłem 
wcześniej, przy nich pozostanę. 
 Natomiast powiem tak, jeśli przychodzą mieszkańcy i zobowiązują nas do tego, żeby 
podać te wnioski, to jednak podam te wnioski – trzy. Powtarzam, to nie są moje wnioski, ja 
swoje złożyłem w stosownym czasie i tutaj nie będę już tematu rozwijał. Natomiast te trzy 
wnioski, do których zostałem zobligowany, bo ja muszę odpowiedzieć tym osobom, że wnioski 
zgłosiłem, natomiast z jakim skutkiem, to się oczywiście okaże po decyzji Pana prezydenta.” 
 
Radny Zenon Chojnacki zgłosił wnioski: 

1. Budowa chodnika przy ulicy Wał Tarejwy – długość 185 metrów – ok. 40.000 zł. 
- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 
 
2. Budowa drogi KDD 26 i KPJ 22, obręb: ulica Kolska, ulica Wał Tarejwy i ulica   
Warszawska. 
- źródło finansowania: nadwyżka budżetowa. 
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3. Budowa drogi serwisowej wzdłuż ulicy Warszawskiej przy rurociągu ciepłowniczym. 
- źródło finansowania: nadwyżka budżetowa. 
 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI dalej 
powiedział, cytuję: „Zgłaszam w takiej formie w jakiej zgłaszam, jeśli wniosek będzie jakby 
niekompletny, to też proszę o taką odpowiedź. Ja przekażę tą odpowiedź osobie …” 

 

 Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „To jedna osoba zgłasza taki wniosek?” 

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 
powiedział, cytuję: „Tak.” 

 

 Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „To się Pan przychyla do jednej osoby, a 
tam tysiące czekają …” 

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 
powiedział  cytuję: „Ta osoba reprezentuje grono osób. Szanowni Państwo, taki jest nasz 
obowiązek trochę. Jeśli będzie odpowiedź negatywna to ja przekażę tej osobie – tak, zgłosiłem 
wniosek, natomiast odpowiedź na dzień dzisiejszy, decyzja Pana prezydenta, jest taka i temat 
będzie zakończony. Naszym obowiązkiem jest jakby, jednak mimo wszystko przekazywać. 
Jeśli jako radny zostałem zobowiązany do przekazania tego wniosku – przekazuję. Z jakim 
skutkiem to się okaże. Gdybym nie przekazał pretensje byłyby do mnie, a nuż gdyby Pan zgłosił 
to by projekt przeszedł. Nie chcę brać tego na swoją głowę, bo ja nie jestem dysponentem 
środków budżetowych. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.” 

 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 
powiedział, cytuję: „Dziękuję Panie przewodniczący, to teraz czas na mnie. Na Komisji 
Infrastruktury i Komisji Finansów część z Państwa radnych mogła się zapoznać z moim 
wnioskiem, który ja złożyłem. „Za” byłem tylko ja i radny Sławomir Lachowicz, ale to nie o to 
chodzi, nawet jeżeli ten wniosek nie przejdzie, ja podobnie jak Pan przewodniczący Chojnacki 
czuje się zobowiązany, ponieważ tutaj reprezentuję radę rodziców w Szkole Podstawowej nr 1. 
Powiem tak, przez kilka lat razem z radą wywalczyliśmy tę halę sportową, która jest za Szkołą 
Podstawową nr 1. Miał być też parking zrobiony przy tej szkole, pomiędzy Szkołą Podstawową 
nr 1, klasztorem, a Szkołą Hutniczą – tak można by to powiedzieć. Projekt jest wykonany  
w listopadzie 2018 roku – miał być robiony w tym roku, ale jak wiemy nie jest zrobiony. Nie 
znalazł się też w tym budżecie. Tam jest 28 miejsc parkingowych, miejsce jest bardzo 
newralgiczne, rodzice przywożący dzieci do szkoły nie bardzo mają się gdzie zatrzymać, bo 
ten parking jest ślepy i chodzi o to, żeby go udrożnić. Przesunięcie o kilka metrów zatoki 
autobusowej i doprowadzenie do tego, że można wjechać na ten parking, wysadzić dzieci  
i wyjechać z parkingu przy bramie klasztoru. Ten projekt, to jest projekt na 400 tys. zł, dlatego 
tak się odezwałem o tej kładce, która będzie udogadniać 4 razy w tygodniu przejście ludziom, 
którzy idą na giełdę, a przecież mają dobry chodnik przy ulicy Przemysłowej – najwyżej się 
trochę bardziej dotlenią. A tutaj codziennie 600 dzieci plus ich rodzice mogą skorzystać albo 
nie skorzystać, ale powinny mieć taką możliwość, a poza tym inne osoby, które przyjeżdżają  
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w to miejsce, ten parking uważam, że powinien być zrobiony i to nie chodzi o to, że ja przez  
5 lat o to walczę, ale też jest ogromna społeczność szkoły, duża determinacja. Niestety tylko 
jedna osoba mogłaby dzisiaj przyjść o tej godzinie na Komisję Infrastruktury, było to sześć 
osób – jestem zobowiązany złożyć taki wniosek. Chciałem uzasadnić, żeby wszyscy radni 
wiedzieli  
o co mi chodzi. Podaję treść tego wniosku.” 

 

1. Wniosek radnego Tomasza Andrzeja Nowaka: 

Przebudowa parkingu przy ul. Kolskiej w Koninie, przy przystanku autobusowym MZK, 
w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 1 i kościoła pw. Św. Marii Magdaleny (klasztor OO. 
Franciszkanów) – 400.000 zł 
- źródło finansowania: środki z planowanej budowy kładki nad Kanałem Ulgi. 
 

 Dalej przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 
powiedział, cytuję: „Proszę Państwa również od 5 lat składam wniosek na kontynuację 
monografii miasta Konina. Na tę chwile dzieje miasta mamy doprowadzone do XVIII wieku  
i od lat się nic nie dzieje, aby to kontynuować dalej, bo wyszła też druga do XVIII wieku. 
Chodzi o to, żeby kontynuować dzieje miasta w XIX wieku. Ja na tę chwilę jestem już 
umówiony z autorem, który by tę pracę naukową wykonał, jest to osoba znana miastu, jest to 
osoba, która w tym roku ostatecznie się zdecydowała, że to zrobi, a wniosek jest mały, bo to 
jest tylko 25 tys. zł. Ale dlaczego ja go w ogóle składam? Bo w poprzednich latach też 
składałem taki wniosek i ten wniosek nigdy nie został zrealizowany i nigdy nie został przyjęty 
i ta rzecz też nigdy nie została zrobiona. Ciągle tylko mówimy o … Właśnie tutaj chciałbym 
do radnej Emilii Wasielewskiej, bo jest coś takiego jak dziedzictwo kulturowe i my na to 
dziedzictwo nie wydajemy generalnie nic, bo organizacja imprez to jest troszeczkę cos innego, 
a ja ciągle widzę w dziale dziedzictwo kulturowe te imprezy.” 

 

2. Wniosek radnego Tomasza Andrzeja Nowaka: 

Kontynuacja monografii miasta Konina – 25.000 zł 
- źródło finansowania: środki z planowanej budowy kładki nad Kanałem Ulgi. 
 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 
powiedział, cytuję: „Przez 5 lat składałem wnioski też w takiej sprawie: przeprowadzenie badań 
archeologicznych na części skweru Stanisława Jasikowicza, to jest skwer przy kościele  
Św. Bartłomieja. Linia płotu określa jak szły dawne konińskie mury miejskie i to jest jedyne 
miejsce na Starówce, które nie jest zabudowane i w tym miejscu możemy przeprowadzić 
wykopaliska i odkryć gotyckie mury z XIV wieku. Był wykonywany projekt na cały teren 
wokół kościoła Św. Bartłomieja i na tym skwerze, ale niestety ten projekt nie przewidywał 
czegoś takiego – to jest skromna kwota 15 tys. zł, też przez te wszystkie lata była ona odrzucana 
i nie była przewidziana w budżecie. 
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3. Wniosek radnego Tomasza Andrzeja Nowaka: 

Przeprowadzenie badań archeologicznych na części skweru Stanisława Jasikowicza – 
15.000 zł 

- źródło finansowania: środki z planowanej budowy kładki nad Kanałem Ulgi. 
 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 
powiedział, cytuję: „Ostatni wniosek. Proszę Państwa jestem też tu zobowiązany od 
mieszkańców osiedla Dmowskiego, które jako jedyne w mieście nie posiada żadnego placu 
zabaw. Wszystkie place nieodpowiedzialnie zostały przez Miasto sprzedane i na takim dużym 
osiedlu nie ma właściwie gdzie postawić. Kiedyś był taki duży plac przy ulicy Zachodniej został 
zabudowany i proszę Państwa tam gdzie jest sklep Dino przy ulicy Marii Dąbrowskiej też 
zostało wszystko sprzedane, zabudowane, jest mała działka, nad którą idzie linia wysokiego 
napięcia. Więc na tę chwilę narożnik lasu przy skrzyżowaniu ulic Romana Dmowskiego i Marii 
Dąbrowskiej tam wypadły sosny, po prostu zachorowały i wypadły jest duży teren 40 na 35 
metrów, naprzeciwko jest duży parking przy PGKiM na ponad 30 aut, który po godzinie  
16-stej jest pusty i wolny w soboty i niedziele, więc jest to bardzo dobre miejsce, żeby tam 
wygrodzić – może nie duży, ale plac zabaw. Ponieważ plac zabaw w parku Chopina jest tak 
oblegany, że po prostu nie obsługuje, dzieci stoją w kolejce i nie można oczekiwać, że ludzie  
z ulicy Stodolnianej będą szkli praktycznie 1,5 kilometra, żeby dojść z dziećmi do placu zabaw 
w parku, gdzie jest tak oblężony i dzieci się tam za chwilę „pozabijają”. Nie jest to duży 
wniosek – to jest 70 tys. zł, czyli standardowy plac zabaw taki, jakie robimy.” 
 

 Zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Z KBO niech złożą 
wniosek.” 

 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 
powiedział, cytuję: „Właśnie z KBO to są problemy. Panie prezydencie, będzie głosów na 
przykład 150 albo 200 i nie przejdzie, a Pan prezydent będzie mówił, że mieszkańcy nie chcieli. 
To właśnie nie do końca na tym polega, bo jest czasami trudno ludzi zmobilizować.” 

 
4. Wniosek radnego Tomasza Andrzeja Nowaka: 

Budowa placu zabaw dla dzieci z osiedla Romana Dmowskiego, przy ul. Marii 
Dąbrowskiej - na narożniku lasu komunalnego, naprzeciwko parkingu przy PGKiM Sp. 
z o.o. w Koninie – 70.000 zł 
- źródło finansowania: środki z planowanej budowy kładki nad Kanałem Ulgi. 
 

 Głos zabrała radna Monika LIS, cytuję: „Proszę Państwa, ja chciałam się odnieść do 
projektu parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1. Ja uważam, że rzeczywiście ten parking jest 
bardzo potrzebny, a głównie chodzi tam o bezpieczeństwo dzieci. Nie wiem, czy to ma 
znaczenie w tym momencie, natomiast ten parking celowo został zagrodzony z jednej strony, 
bo ja tam pracuję w tej chwili. W tym projekcie rozumiem, że chodzi o to, żeby między innymi 
te słupki wyjąć, wyremontować ten parking i zrobić go przejezdnym. Medal ma jak zwykle 
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dwie strony, dlatego ja uważam, że parking, jeśli byłby zrobiony przejezdnym, to jest to też 
niebezpieczne z drugiej strony. Dlatego, że małe dzieci są przez rodziców wożone do szkoły  
i rzeczywiście przejeżdżając przez parking, dzieci byłyby wysadzane i szłyby do szkoły. 
Natomiast dzieci starsze idą z autobusu z jednej, drugiej strony, i właśnie tam, gdzie byłby ten 
przejazd, to jest chodnik. To zostało celowo zagrodzone, żeby tam było po prostu bezpieczniej. 
Taki projekt należałoby przemyśleć, nie wiem, czy z drugiej strony nie stałby się też w jakiś 
sposób zagrożeniem dla tych starszych dzieci, których rodzice nie przywożą do szkoły.” 
 
 
 Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Przepraszam Panie prezydencie, ale nie 
chciałem już po Panu zabierać głosu, bo Pan podsumuje prawdopodobnie to wszystko.  Jeszcze 
odnośnie tego parkingu. Dużo prawdy o nim właśnie powiedziała Pani radna Monika Lis. Ale 
przecież na Komisji Infrastruktury Pan prezydent zobowiązał Pana Grzegorza Pająka, że 
bezpieczeństwo dzieci szkolnych dla nas wszystkich jest bardzo ważne. To nie dotyczy tylko  
i wyłącznie Szkoły Podstawowej nr 1, taki sam problem jest w Szkole Podstawowej nr 8,  
w Szkole Podstawowej nr 7,  w Szkole Podstawowej nr 3, we wszystkich. Chcę przypomnieć, 
że na Komisji Infrastruktury Pan prezydent Paweł Adamów powiedział, że Pan Grzegorz Pająk 
ma sporządzić dokumentację na bezpieczne zatoczki przy szkołach, żeby to wysiadanie, tak jak 
powiedziała Pani radna Monika Lis, żeby to wysiadanie było bezpieczne, a nie powodowało, 
że jeszcze dziecko wysiadając z samochodu dostało się pod inny samochód. Dlatego póki co 
dajmy sobie spokój. W tym roku mają być zrobione bezpieczne zatoczki we wszystkich 
szkołach i do tego zobowiązał Pan prezydent Paweł Adamów. 
 Jeszcze jedna rzecz, bo już nie mogę tego ścierpieć. Panie przewodniczący Nowak nie 
wolno, bo to nieładnie, jeżeli czyjeś wnioski przypisuje Pan po raz kolejny sobie. Jeszcze raz 
mówię to głośno i wszystkim – wnioskodawcą budowy hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 1 był radny Kazimierz Lipiński i niech Pan przyjmie to do wiadomości i nie 
powtarza ciągle: „ja z rodzicami”. Pana jeszcze wtedy nie było.” 
 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 
powiedział, cytuję: „Panie radny Wanjas, a ja Panu powiem, że w tym momencie Pan się bardzo 
mocno minął z prawdą, bardzo mocno. Bo wniosek na budowę hali w Szkole Podstawowej 
nr 1 to złożył Pan radny Czesław Łajdecki, który jak umarł, to nawet go rada nie uczciła minutą 
ciszy, mimo że był 20 lat radnym. Chcę tylko to przypomnieć z tamtego roku.” 
 
 
 Radny Wiesław WANJAS cytuję: „Był Pan na pogrzebie?” 
 
 
 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 
„Tak. Więc teraz sprawa jest taka i to on złożył ten wniosek, ja mam skan tego i mogę Panu na 
sesji budżetowej to pokazać. A radny Lipiński to się w tej szkole, niestety nie pokazał, ani 
radzie rodziców ani ze mną, ani z prezydentem Nowickim, ani z nikim. Więc nie mówmy tak, 
bo w tym momencie wywołuje Pan niepotrzebne moje tłumaczenie. Radny Czesław Łajdecki 
złożył wniosek na Szkołę Podstawową nr 1, ja jak zostałem radnym, to mu się zobowiązałem, 
że będę to kontynuował. Hala nie miała być budowana, zebraliśmy 2 tysiące podpisów  
w Starym Koninie, proszę Państwa, tu się jakieś dziwne rzeczy załączają. Kończę, ale musiałem 
to wyjaśnić. Proszę bardzo, Pan prezydent - siła spokoju pewnie w tym momencie.” 
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 Zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Dziękuję bardzo, jeśli 
Pan przewodniczący mnie tak ocenia. Gdzieś tam pewnie w środku są te emocje, bo to nie jest 
tak, że emocji nie ma. 

 Małe dementi tylko, ponieważ Pan przewodniczący powiedział, że wszystkie place 
zabaw miasto sprzedało, to nie jest prawda. Proszę nie używać takich sformułowań, wiele 
placów zabaw Miasto buduje, powstają nowe i będą powstawać nowe. Proszę nie wypowiadać 
takich opinii, bo później mieszkańcy czytają sprawozdania z posiedzenia komisji i myślą, że to 
jest prawda o mieście. Taka prawda o mieście jest fałszem, więc proszę, żeby takich 
sformułowań nie było.  

 Natomiast jeśli chodzi o Pana radnego Łajdeckiego, myślę, że został uczczony. Ja 
przynajmniej pamiętam, że uczciliśmy, ale może się mylę, natomiast na pogrzebie był wieniec 
od Rady Miasta i od Miasta. Pan radny Łajdecki został pożegnany z godnymi honorami. Jeszcze 
Pan przewodniczący był na cmentarzu i żegnał radnego Łajdeckiego, więc tu też małe dementi.  
 Szanowni Państwo, podsumowując oczywiście Państwo za chwilę będziecie głosować 
nad tymi wnioskami. Tak, jak powiedziałem, nie mamy środków na sfinansowanie tych 
wniosków. Rzeczywiście zgadzam się trochę z radną Wasielewską. Brakuje mi tych wniosków, 
nawet jeśli w formie sygnalnej, nawet jeśli nie ma środków na realizację pewnych rzeczy, to te 
wnioski, których oczekiwałem, które mogłyby się pojawić na tej komisji, dotyczące edukacji –
przykład, spójrzcie Państwo jak wyglądają pracownie internetowe w szkołach, czy jest legalne 
oprogramowanie, na jakim oprogramowaniu szkoła pracuje, szafki w szkołach itd.  
 Szkoła Podstawowa nr 1, bardzo ją doceniam i doceniliśmy także po tym, jak została 
wybudowana sala sportowa już nieważne z czyjej inicjatywy, niech historycy rozsądzą, ale 
kolejna przebudowa w tej szkole właśnie trwa. Naprawdę, w stosunku do innych, szkoły  
w Starym Koninie nie mogą powiedzieć, że zostały pominięte w ostatnich latach. Więc ten 
wniosek na parking, jego przebudowa nie zmieni de facto sytuacji w tym miejscu, od razu 
uświadommy to sobie wszyscy. Bez wycinania drzew można tylko wyremontować ten parking 
i niczego się tam nie zmieni. Nie powstanie więcej miejsc parkingowych, niż jest, jeśli nie 
wytniemy drzew, ale to było chyba mówione na Komisji Infrastruktury.  
 Dziękuję za te wnioski. Tak jak mówię, nie ma środków na ich realizację, ale to Państwo 
głosujecie, a Pan prezydent odniesie się pewnie zgodnie z tym, co mówię. Kiedy będziemy 
głosować budżet, będzie już precyzyjna informacja, czy zgadza się z Państwa wnioskami, czy 
nie. Dziękuję bardzo.” 

 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK 
powiedział, cytuję: „Pozwolę sobie wyjaśnić, że ja powiedziałem, że na osiedlu Dmowskiego 
były dwa duże place, które zostały przez miasto sprzedane do zera, a na tych placach były 
boiska do siatkówki i do piłki nożnej, na których grali mieszkańcy. To zostało sprzedane, 
zabudowane, na tę chwilę nie można tam nic zrobić. A to osiedle znam jak własną kieszeń, tak 
jak cały Stary Konin zresztą, więc tak powiedziałem. Nie powiedziałem, że zostały sprzedane 
place pod przyszłe place zabaw, bo tam były boiska do siatkówki i do piłki nożnej. Zostały po 
prostu przez miasto kiedyś sprzedane, to było nawet 20 lat temu. My jesteśmy ciągłością tego 
miasta i to był po prostu nieodpowiedzialny czyn osób przed nami. Dlatego chciałem to 
sprecyzować.  
 A jeśli chodzi o parking przy ulicy Kolskiej, muszę Panu prezydentowi powiedzieć, że 
jest tak zaprojektowany, że drzewa nie przeszkadzają w stanowiskach. Tak został zaplanowany 
przez ZDM.” 
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Następnie przystąpiono do głosowania nad zgłoszonymi wnioskami do budżetu na 2020 rok 
 

Wnioski radnego Zenon Chojnacki 

1. Budowa chodnika przy ulicy Wał Tarejwy – długość 185 metrów – ok. 40.000 zł 
- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 
W wyniku głosowania  – 4 głosami „za”, przy 5 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”- 
komisje wniosek nr 1 radnego Zenona Chojnackiego zaopiniowały negatywnie. 
 
 
2. Budowa drogi KDD 26 i KPJ 22, obręb: ulica Kolska, ulica Wał Tarejwy i ulica 
Warszawska  –  
- źródło finansowania: nadwyżka budżetowa. 
W wyniku głosowania  – 3 głosami „za”, przy 6 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”- 
komisje wniosek nr 2 radnego Zenona Chojnackiego zaopiniowały negatywnie. 
 
 
3. Budowa drogi serwisowej wzdłuż ulicy Warszawskiej przy rurociągu ciepłowniczym –  
- źródło finansowania: nadwyżka budżetowa. 
W wyniku głosowania  – 3 głosami „za”, przy 6 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”- 
komisje wniosek nr 3 radnego Zenona Chojnackiego zaopiniowały negatywnie. 
 
 
Wnioski radnego Tomasza Andrzeja Nowaka 
 
1. Przebudowa parkingu przy ul. Kolskiej w Koninie, przy przystanku autobusowym 
MZK, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 1 i kościoła pw. Św. Marii Magdaleny 
(klasztor OO. Franciszkanów) – 400.000 zł 
- źródło finansowania: środki z planowanej budowy kładki nad Kanałem Ulgi. 
W wyniku głosowania  – 4 głosami „za”, przy 5 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”- 
komisje wniosek nr 1 radnego Tomasza Andrzeja Nowaka zaopiniowały negatywnie. 
 
2. Kontynuacja monografii miasta Konina – 25.000 zł 
- źródło finansowania: środki z planowanej budowy kładki nad Kanałem Ulgi. 
W wyniku głosowania  – 3 głosami „za”, przy 6 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”- 
komisje wniosek nr 2 radnego Tomasza Andrzeja Nowaka zaopiniowały negatywnie. 
 
3. Przeprowadzenie badań archeologicznych na części Skweru Stanisława Jasikowicza – 
15.000 zł 
- źródło finansowania: środki z planowanej budowy kładki nad Kanałem Ulgi. 
W wyniku głosowania  – 3 głosami „za”, przy 6 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”- 
komisje wniosek nr 3 radnego Tomasza Andrzeja Nowaka zaopiniowały negatywnie. 
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4. Budowa placu zabaw dla dzieci z osiedla Romana Dmowskiego, przy ul. Marii 
Dąbrowskiej - na narożniku lasu komunalnego, naprzeciwko parkingu przy PGKiM Sp. 
z o.o. w Koninie – 70.000 zł 
- źródło finansowania: środki z planowanej budowy kładki nad Kanałem Ulgi. 
W wyniku głosowania  – 3 głosach „za”, przy 6 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”- 
komisje wniosek nr 4 radnego Tomasza Andrzeja Nowaka zaopiniowały negatywnie. 
 
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 oraz projektem budżetu miasta Konina na 2020 
rok. 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisja 
Praworządności zaopiniowały pozytywnie: 

1) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 
2020-2023 - 6 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 

2) Projekt budżetu miasta Konina na 2020 rok - 6 głosami „za”, przy 3 głosach 
„wstrzymujących się”. 

Opinie Komisji stanowią załącznik do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Przewodniczący 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

 
Tomasz Andrzej NOWAK 

  
 
       Przewodniczący  

     Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

 
        Zenon CHOJNACKI 

 

 
              Wiceprzewodniczący  

                 Komisji Praworządności 

 

            Jacek KUBIAK 
 
Protokołowała: 
J. Koszal 
Biuro Rady Miasta Konina 


