
BR.0012.2.4.2020 

BR.0012.3.3.2020 

BR.0012.4.3.2020 

BR.0012.5.3.2020 

BR.0012.6.3.2020 

Protokół Nr 17/2020 Komisji Finansów 

Protokół Nr 23/2020 Komisji Infrastruktury 

Protokół Nr 17/2020 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 

Protokół Nr 16/2020 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 16/2020 Komisji Praworządności 

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu: 25 marca 2020 roku 

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

Posiedzenie trwało od godz. 9.30 do godz. 10.00. 

W posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XXIII sesję Rady Miasta Konina. 

Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczył przewodniczący rady Tadeusz 

WOJDYŃSKI.  

Przewodniczący powitał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Poinformował, 

że komisje omówią punkty porządku obrad XXIII Sesji Rady Miasta Konina, do których 

stanowią komisje wiodące. Poinformował również, że będzie zmieniony porządek obrad 

i zostaną wykreślone punkty dotyczące wszystkich sprawozdań tj.: 

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 

2016-2020” za rok 2019; 

Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Konina za 2019 rok; 

Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb 

w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2020 rok. 

Przewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI zapytał Prezydenta Miasta Konina czy pkt 9 - 

projekt uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta 

Miasta Konina za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu” jest pilny czy 

może zostać odłożony. 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Panie 

przewodniczący nie jest to sprawa pilna, aczkolwiek ona została zapowiedziana 

w środowisku sportowców naszego miasta, a szczególnie w środowisku sportowców 
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niepełnosprawnych, że stosowne zmiany w regulaminie poczynimy. Jest to tylko niejako 

korekta do regulaminu, który już obowiązuje uwzględniająca to, że sportowcy 

niepełnosprawni będę mogli również otrzymywać stosowne gratyfikacje za osiąganie 

wyników sportowych.” 

Przewodniczący rady stwierdził, że w tym roku nagród już Pan prezydent nie będzie 

przyznawać, tylko w przyszłym roku, więc ten punkt może zostać przesunięty na sesję 

majową. 

Dalej poinformował, że do porządku obrad wprowadzony zostanie dodatkowy punkt Pkt 13 

- Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta 

Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie STATUTU MIASTA KONINA 

(druk nr 348) dotyczący zmian w Statucie Miasta Konina, żeby można było prowadzić 

sesje i głosowania online. W § 39 Statutu doda się ust. 4a w brzmieniu: „W sytuacjach 

szczególnych zagrożeń Przewodniczący Rady zarządza przeprowadzenie dyskusji i 

głosowania drogą elektroniczną”. 

Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Szanowni Państwo radni 

jesteście poproszeni o to, ponieważ nasz Statut tego nie przewidywał.” 

Głos zabrał radny Marek WASZKOWIAK, cytuję: „Ja pracuję w nadzorach spółek dużych 

firm i tam jest taki zwyczaj, że głosujemy internetowo przez okres całego kwartału i na 

najbliższym posiedzeniu jest zatwierdzenie formalne tego, co się będzie działo. Więc, żeby 

nie było wątpliwości, że rada w całości o tym wie.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Nieraz trzeba będzie w tej sytuacji podjąć uchwałę szybko, 

tak że ta zmiana w Statucie moim zdaniem jest konieczna.” 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Panie przewodniczący, ja mam taką myśl, żeby do tego 

zapisu, który Pan przeczytał, żeby nie stał się Pan niewolnikiem zapisu, to proponuję 

zapisać wyraz „może”. Bo być może będzie taka sytuacja zwołania się tutaj ad hoc na sali, 

a w myśl tego, co Pan przeczytał to „zwołuje”, żeby dopisać tam, że „może” – 

„W sytuacjach szczególnych zagrożeń przewodniczący rady może zarządzić 

przeprowadzenie dyskusji i głosowania drogą elektroniczną”, bo tak od razu stajemy się 

niewolnikami tego zapisu.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Niewiele to zmienia.” 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Dla mnie dużo. Decyzja przewodniczącego nie zostaje 

tutaj niczym umniejszona tylko daje mu większe pole manewrowania.” 

Przewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI przyjął zaproponowaną zmianę. 

Dalej powiedział, że w celu sprawnego przeprowadzenia komisji, poprowadzi obrady.  
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Pkt 4 - Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 342); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 

(druk nr 343). 

Projekty uchwał omówił Skarbnik Miasta Konina Kazimierz LEBIODA. 

Radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Ja mam jedno pytanie do Pana skarbnika, chodzi  

o WPF. Dodano nowe przedsięwzięcie – ugoda sądowa kwota 765.008,32 zł, jest to 

rozłożone do 2022 roku. Co to jest za ugoda sądowa i czego dotyczy? 

Druga rzecz. W WPF usunięto przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski 

w Koninie: Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten 

kamienny plac (KBO). Tutaj przerzucone są pieniądze, nie wiem czy to jest usuwane, czy 

to jest przesuwane? Jest napisane usunięte przedsięwzięcie.” 

Odpowiedzi udzielił Skarbnik Kazimierz LEBIODA, cytuję: „Panie radny odpowiem na to 

drugie pytanie. Otóż to jest rezygnacja z tego zadania i ta kwota została przesunięta na 

inne zadanie realizowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, ja czytałem to 

w zmianach w budżecie.” 

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Grzegorz PAJĄK, cytuję: „Temat ugody sądowej jest to 

temat inwestycji realizowanej jeszcze 3 lata temu, albo 2 lata temu przez PWiK na ulicy 

Osada. Tam doszło do przebudowy, czy budowy nowej infrastruktury PWiK-owskiej, 

natomiast w ramach odtworzenia miało być dokonane odtworzenie nawierzchni jezdni. 

W wyniku wydanych decyzji, uzgodnień, które się pojawiły pomiędzy PWiK, a Zarządem 

Dróg Miejskich – zostało coś tam zaprojektowane, to zostało zrealizowane. Niestety 

w toku realizacji prac okazało się, że ulica Osada została wybudowana prawdopodobnie 

w jakimś czynie społecznym, gdzie nie ma żadnej podbudowy i trzeba tą kwotę, którą 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wniosło jako element dodatkowy, roboty, które 

nie zostały przewidziane, to w tej chwili Miasto czyni zadość PWiK-owi, aby tą drogę, która 

została w ramach tego również przebudowana w połowie, ona już spełnia dzisiaj 

parametry drogi, która wynika z przepisów, aby ta droga mogła być właśnie w tym stanie 

wybudowana, PWiK musiał dokonać dodatkowych nakładów finansowych.” 

Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „W celu uzupełnienia tej 

wypowiedzi. Panie radny to jest taka sytuacja, która została zastana, w związku z tym, 

że coś na słowo zostało zrobione przez PWiK, natomiast Miasto nie miało tytułu do tego, 

żeby wydatkować kwoty. Dlatego powstał spór, aby móc wydatkować te kwoty, musimy 

mieć jakąś podstawę, dlatego doprowadzono to tego, aby zawrzeć ugodę przed sądem 

z tego tytułu, aby koszty, które zostały poniesione przez PWiK na realizację części 

inwestycji nieprzewidzianej, która wyniknęła, żeby mogły być wydatkowane z budżetu 

miasta. Dlatego taka sytuacja związana z tym wydatkowaniem, bo niewątpliwie prace 

zostały wykonane.”  

Do projektów uchwał nie było innych uwag. Przystąpiono do głosowania. 
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DRUK Nr 342 

W jednomyślnym głosowaniu: 7 głosami „za”, Komisja Finansów zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok. 

DRUK Nr 343 

W jednomyślnym głosowaniu: 7 głosami „za”, Komisja Finansów zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na 

lata 2020-2023. 

Pkt 5 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania Miasta Konina 

z Powiatem Konińskim przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych (druk nr 341). 

Do projektu uchwały Radni nie zgłosili pytań.  

Z uwagi na brak kworum Komisji Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały nie został 

zaopiniowany.  

Pkt 6 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady 

Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków 

oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

(druk nr 334).  

Do projektu uchwały Radni nie zgłosili pytań.  

Z uwagi na brak kworum Komisji Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały nie został 

zaopiniowany.  

Pkt 7 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób 

i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski 

Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych 

i ulgowych przejazdów (druk nr 337). 

Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI poinformował, czego dotyczą 

wprowadzone zmiany.  

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

W jednomyślnym głosowaniu: 7 głosami „za”, Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 

zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób 

i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład 

Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów. 
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Pkt 8 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady 

Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na 

trenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości 

opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji (druk nr 336). 

Projekt uchwały omówił dyrektor ZDM Grzegorz PAJĄK. Poinformował, że zmiana została 

narzucona przez Prokuratora. Była niezgodność zapisu co do terminu wnoszenia opłaty 

dodatkowej. Było 7 dni, a powinno być 14 dni. 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 7 głosami „za”, Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 

zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta 

Konina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na trenie miasta 

Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich 

pobierania oraz organizacji. 

Pkt 9 - Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Gosławice (druk nr 

335); 

b) przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami 

działek gruntu na rzecz ich dzierżawców (druk nr 338); 

c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Niesłusz (druk nr 339); 

d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Starówka (druk nr 340). 

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

DRUK Nr 335 

W jednomyślnym głosowaniu 7 głosami „za”, Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 

zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości 

służebnością przesyłu – obr. Gosławice. 

DRUK Nr 338 

W głosowaniu 6 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 1 radny „wstrzymujący się” - Komisja 

Finansów i Komisja Infrastruktury zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w sprawie 

przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu 

na rzecz ich dzierżawców. 

DRUK Nr 339 

W głosowaniu 6 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 1 radnych „wstrzymujący się” - 

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały 
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w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Niesłusz. 

DRUK Nr 340 

W jednomyślnym głosowaniu 7 głosami „za” - Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 

zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. 

Starówka. 

Pkt 12 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 162 Rady 

Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 

pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku 

Miejskim w Koninie (druk nr 347). 

Projekt uchwały omówił Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI. Poinformował, 

że projekt uchwały umożliwia wprowadzenia zapisów, aby w okresie kiedy nie funkcjonuje 

żłobek, rodzice nie płacili opłaty za pobyt dziecka w placówce. Obecne zapisy nie dają 

takich możliwości. Po podjęciu uchwały przez radę opłata pobierana będzie 

proporcjonalnie do ilości dni, w których dziecko przebywa w żłobku. 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań.  

Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.  

Z uwagi na brak kworum projekt uchwały nie został rozpatrzony. 

Na tym powiedzenie komisji zakończono. 

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ: 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 

Protokołowała 

M. Michnicka 


	Protokół Nr 17/2020 Komisji Finansów
	Protokół Nr 23/2020 Komisji Infrastruktury
	Protokół Nr 17/2020 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
	Protokół Nr 16/2020 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
	Protokół Nr 16/2020 Komisji Praworządności
	Pkt 4 - Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
	a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 342);
	b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 (druk nr 343).
	Pkt 5 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania Miasta Konina z Powiatem Konińskim przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (druk nr 341).
	Pkt 6 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 334).
	Pkt 7 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych p...
	Pkt 8 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na trenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach pub...
	Pkt 9 - Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
	a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Gosławice (druk nr 335);
	b) przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców (druk nr 338);
	c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Niesłusz (druk nr 339);
	d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Starówka (druk nr 340).
	Pkt 12 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie (druk...


