
BR.0002.2.6.2020 
 

P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2020 

z obrad XXVI SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 24 czerwca 2020 roku. 

 
Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

(zdalny tryb obradowania).  
Przewodniczący Rady Miasta Konina Tadeusz Wojdyński prowadził sesję  

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

Sesja trwała od godz. 10.05 do godz. 15.00. 
 
W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta Konina Piotr 

KORYTKOWSKI, Zastępcy Prezydenta Miasta Konina Witold NOWAK i Paweł ADAMÓW, 
Skarbnik Miasta Kazimierz LEBIODA, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz 
przedstawiciele lokalnych mediów. 
 
 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
 
 
 Otwarcia XXVI sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 
2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych - dokonał przewodniczący Rady Miasta Konina – radny 
TADEUSZ WOJDYŃSKI. 
 

Przewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Sesja odbywa się 
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 
W związku z tym dyskusja i głosowanie odbywać się będą poprzez system informatyczny.  

Przypominam, że chęć zabrania głosu w dyskusji zgłaszać będą Państwo poprzez 
wpisanie takiej woli na czacie. W taki sam sposób będą przeprowadzane głosowania. 
Transmisja sesji online odbywa się na dotychczasowych zasadach. 

 Wszystkich uczestników sesji Rady Miasta Konina informuję, że zgodnie art. 20 ust. 
1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - obrady są transmitowane 
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są 
udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www.konin.pl 

 Państwa uczestnictwo w obradach sesji Rady Miasta Konina jest w pełni dobrowolne. 
Podczas uczestniczenia w sesji mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, w tym 
wizerunek, na co Prezydent Miasta Konina, będący administratorem danych osobowych nie 
musi uzyskiwać Państwa zgody. 

Obecnie wyczytam nazwiska Państwa radnych według listy obecności.  
Proszę o potwierdzenie swojego udziału w zdalnych obradach.”  
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Konina Tadeusz WOJDYŃSKI wyczytał radnych 
według listy obecności. 
 Radni potwierdzili swoją obecność. 
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 Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi 
kworum do podejmowania uchwał. 
 
 Z uwagi na zdalny tryb obrad przewodniczący Rady Miasta Tadeusz WOJDYŃSKI 
pełnił funkcję sekretarza obrad. 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „ W zawiadomieniu o zwołaniu dzisiejszej sesji 
przekazałem państwu radnym ustalony porządek obrad wraz z materiałami. 
 W dniu 22 czerwca br. otrzymali państwo wniosek Prezydenta Miasta Konina 
o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: nabycia nieruchomości – 
obręb Morzysław (druk nr 390) oraz nieodpłatnego nabycia nieruchomości – obręb Łężyn 
(druk nr 391). 

Proponuję uzupełnienie porządku obrad o powyższe projekty uchwał – w punkcie 
13 o druk nr 390 oraz w punkcie 14 o druk nr 391. 

Przypominam, iż rada może wprowadzić zmiany w ustalonym porządku obrad – 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu – o czym stanowi zapis artykułu 
20 ustęp 1a ustawy o samorządzie gminnym. 

Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w sprawie porządku obrad?” 
 
  
Do porządku obrad radni nie mieli uwag.  

 
 Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 
następujący porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołu obrad XXV sesji. 
3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym. 
4. Raport o stanie Miasta Konina za rok 2019: 

a) przedstawienie Raportu przez Prezydenta Miasta Konina; 
b) debata nad Raportem o stanie Miasta Konina za rok 2019; 
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Konina wotum zaufania 

(druk nr 385).  
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu miasta Konina za 2019 rok (druk nr 386); 

b) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina z tytułu wykonania budżetu 
Miasta Konina za 2019 rok (druk nr 387). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Blog „Niezbędnik 
podróżnika” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 
(druk nr 383). 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 388); 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 

(druk nr 389). 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, 

których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Konin, warunków i zasad korzystania 
z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów (druk nr 378). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
miasta Konina (druk nr 379). 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020 (druk nr 384). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przechodu 
i przejazdu (druk nr 380). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (druk nr 381). 

13. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości (druki nr 382 i 390). 
14. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości (druk nr 391). 
15. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie za lata 

2017-2019. 
16. Wnioski i zapytania radnych. 
17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
18. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miasta Konina. 
 

Rada przystąpiła do realizacji ustalonego porządku obrad. 
 
 
 
2. Przyjęcie protokołu XXV sesji. 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie protokołu 
obrad XXV sesji. Sporządzony protokół został przesłany państwu radnym drogą 
elektroniczną. Stwierdzam, iż do dnia sesji nie było uwag do protokołu obrad.   
 Mam pytanie, czy państwo radni mają uwagi, bądź zgłaszają poprawki do protokołu 
obrad XXV sesji? Ewentualne uwagi można również wpisać na czacie. 
 Nie widząc zgłoszeń stwierdzam, iż protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń  
i poprawek uważa się za przyjęty, o czym stanowi zapis § 34 punkt 7 Statutu Miasta Konina.  
 Przypominam również państwu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami protokoły 
obrad są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.” 
 
 
 
3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie 

międzysesyjnym. 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku 
obrad. Treść sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta Konina państwo radni otrzymali drogą 
elektroniczną.  
 Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos?” 
 
 
 Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Jestem winien państwu 
jeszcze jedną informację, która nie znalazła się w sprawozdaniu, a mianowicie informację 
o spotykaniu, które odbyło się 14 czerwca, w niedzielę w Urzędzie Miejskim w Koninie. 
Gościliśmy wicepremier i Minister Rozwoju Jadwigę Emilewicz, która spotkała się z zastępcą 
prezydenta miasta Witoldem Nowakiem. Obecny był również wicewojewoda Wielkopolski 
Maciej Bieniek. Mieliśmy również obecność radnych Rady Miasta Konina Jakuba Eltmana 
i Marka Waszkowiaka jak i również przedstawicieli gminy Stare Miasto, na czele z wójtem 
Dariuszem Puchałą.  
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Spotkanie to dotyczyło inwestycji, która planowana jest na terenie gminy Starego 
Miasta, którą to samorząd miasta Konina bardzo mocno wspiera. Chciałbym w tym 
momencie podziękować za to, że takie spotkanie miało miejsce. Kolejnym etapem rozmów na 
ten temat będzie jutrzejsza wizyta zastępcy prezydenta Pawła Adamowa w Ministerstwie 
Rozwoju.”  
 
 Nie było zgłoszeń i uwag do sprawozdania. 
 
 Wobec tego przewodniczący rady poinformował, że rada przyjęła sprawozdanie  
z pracy Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie międzysesyjnym. 
 
 
 
4. Raport o stanie Miasta Konina za rok 2019: 

a) przedstawienie Raportu przez Prezydenta Miasta Konina, 
b) debata nad Raportem o stanie Miasta Konina za rok 2019, 
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Konina 

wotum zaufania (druk nr 385). 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Przechodzimy do realizacji punktu 4 porządku obrad, 
to jest Raport o stania Miasta Konina za rok 2019. Składa się z trzech podpunktów: 
przedstawienie Raportu przez Prezydenta Miasta Konina, debata nad Raportem o stanie 
Miasta Konina za rok 2019 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
Konina wotum zaufania.  
 W tym punkcie zajmiemy się Raportem o stanie Miasta Konina za rok 2019. 
Pan prezydent przedstawił Raport – przekazany został Państwu w formie elektronicznej, 
następnie odbędziemy debatę i podejmiemy uchwałę w sprawie udzielenia Prezydentowi 
Miasta Konina wotum zaufania. 
 Szanowni Państwo „Art. 28aa.  
1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.  
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 
3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.  
4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której 

podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad 
przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.  

5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.  
6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.  
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do 

przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: 1) w gminie do 20 000 
mieszkańców – co najmniej 20 osób; 2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – 
co najmniej 50 osób.  

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została 
sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są 
dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady 
zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że 
rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.  

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza 
głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi 
wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego 
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składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest 
równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.”  

 Zanim przystąpimy do debaty nad Raportem o stanie Miasta Konina za rok 2019 
udzielam głosu Prezydentowi Miasta Konina Panu Piotrowi Korytkowskiemu.” 
 
 
 Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Dziękuję 
bardzo panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Po raz drugi, jako prezydent 
miasta przychodzi mi przedstawić państwu Raport o stanie Miasta Konina, zgodnie 
z zapisami ustawy o samorządzie gminnym. Według mnie Raport to dokument, który 
powinien być przewodnikiem po działaniach konińskiego samorządu. I właśnie w takiej 
formie został państwu przygotowany, przedstawiony w sposób elektroniczny został do 
państwa przesłany. Dokument ten został przesłany radnym w ustawowym terminie i jest 
dostępny również dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej www.konin.pl. 
Ma do niego dostęp każdy mieszkaniec naszego miasta.  
 Proszę państwa, Raport jest to bardzo obszerny dokument, obejmujący cały zakres 
działalności konińskiego samorządu w roku poprzednim, w szczególności w zakresie 
realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. 
W raporcie znajdą państwo zadania realizowane przez Konin jako miasta na prawach powiatu 
- zarówno te gminne, jak i powiatowe oraz te, które miasto realizuje jako zadania własne, 
czyli edukacja, pomoc społeczna, transport, drogi publiczne, zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej, - tutaj na przykład nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie, również wypłata świadczenia 500+, zadania powierzone, na 
przykład transport, oświata w tym oczywiście przedszkola czy takie, które miasto realizuje, 
ponieważ władze Konina uznały je za ważne dla społeczności lokalnej, na przykład impreza 
„Doskonali Dojrzali”, czy też Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.  
 Wprowadzając państwa do debaty na temat raportu, pozwolę sobie przedstawić 
kluczowe w mojej opinii kwestie w nim zawarte. Są to między innymi najważniejsze 
inwestycje, przedsięwzięcia z zakresu kultury, sportu, pomocy społecznej. Zachęcam państwa 
do analizy dokumentu, w którym znajdą państwo szczegółowe informacje, oczywiście ten 
apel kieruję do tych państwa, którzy jeszcze nie zajrzeli, bo nie wyobrażam sobie, żeby radni 
tego nie uczynili. 
 Proszę państwa nie sposób mówić o wszystkim, ale uwypuklę pewne rzeczy, które 
chciałbym, aby zostały zaakcentowane.  
 Rozpocznijmy od inwestycji. W 2019 roku jako miasto realizowaliśmy 71 projektów, 
w tym wieloletnie. Ich całkowita wartość to 225.882.509,64 zł, 65 z tych projektów było 
dofinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. Łączna wartość tych środków to:   
• 29.583.665,32 zł - ze środków zagranicznych (UE),  
• 5.695.365,91 zł - ze środków krajowych, 
• 18.166.899,04 zł - wkład własny, czyli zaledwie 1/3 kosztów. 
Jest proszę państwa tutaj jasną rzeczą to, że bez środków zewnętrznych w większości 
pochodzących właśnie z Unii Europejskiej nie zrealizowalibyśmy tych zadań, które 
podjęliśmy. Jest to bardzo duże i znaczące dla naszego budżetu, dla budżetu myślę niejednego 
samorządu. Natomiast u nas jest to szczególna rzecz ze względu na to, że uważam Konin jako 
samorząd skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne. Zostało dedykowane stanowisko pracy, 
które u Urzędzie Miejskim zaistniało od początku tego roku, dlatego duży nacisk kładę na to, 
żeby właśnie tę działkę wzmocnić. Mamy od 1 stycznia nowego pracownika Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego panią Katarzynę Rejniak, która jeszcze mocniej wzmocni Wydział 
Rozwoju Gospodarczego w swojej pracy. I tutaj w tym momencie chciałem podziękować 
wszystkim pracownikom Wydziału Rozwoju Gospodarczego za ten wkład pracy, który 
wykonują w celu pozyskania środków zewnętrznych, ale i potem realizacji poszczególnych 
zadań, które są na nich nałożone.  
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 Proszę państwa to jest rzecz namacalna bez środków zewnętrznych, które 
pozyskujemy skutecznie nie bylibyśmy w stanie zrealizować 2/3 tego wszystkiego, co zostało 
zrealizowane w mieście.  
Proszę państwa, a kluczowe projekty to:  
- Rozbudowa skrzyżowania ulica Warszawska z ulicą Kolską w naszym mieście - jest to 
projekt, który został zakończony 30 września 2019 roku. 
- Trwa rozbudowa ulicy Kleczewskiej, oczywiście ta inwestycja w głównej mierze jest 
realizowana właśnie w tym roku. Rozpoczęcie całego procesu inwestycyjnego to rok 2019 
i dlatego znalazło się to również w raporcie i dlatego chciałem to podkreślić. Bez tych decyzji 
dotyczących wsparcia z budżetu miasta wielomilionowej inwestycji nie byłaby realizowana 
ulica Kleczewska, a rozmach tej budowy mogą wszyscy obserwować. 
- Przebudowa ulicy Leśnej oraz ulicy Żwirki i Wigury – okres realizacji rozpoczął się 
w grudniu 2019 roku. W tej chwili właśnie trwają prace. 
- Jesteśmy w trakcie przebudowy systemu ciepłowniczego miasta, te zadania zostały już 
realizowane we wcześniejszych latach i będę realizowana aż 2021 roku. Natomiast ten 
zasadniczy proces wymiany przestarzałych rur ciepłowniczych już trwa.   
- Możemy tutaj powiedzieć również proszę państwa o rewitalizacji konińskiej Starówki – 
państwo widzicie obrazy, slajdy, które określają okres realizacji i wartość inwestycji 
i dofinansowania. Proszę o śledzenie w prezentacji tych slajdów. 
- Kolejna rzecz, to rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa 
wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski – to zadanie również rozpoczęliśmy w 2019 roku, a to 
efekt, który państwo widzą zupełnie zmienił się ten teren przy konińskiej Farze, gdzie 
zlokalizowany jest największy zabytek naszego miasta – koniński Słup Drogowy. 
 Powiem o kolejnej rzeczy, a mianowicie w roku 2019, to jest bardzo istotne zadanie, 
które było realizowane przez miasto Konin wspólnie z Miejskim Towarzystwem 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie z naszą spółką w 100% miejską 
zrealizowane zostało zadanie pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w obrębie Starówki”. Powstały 
2 budynki i 32 lokale mieszkalne, ale i też przestrzeń gdzie jest prowadzona działalność 
gospodarcza, to jest jeden z etapów zmiany w tej części miasta związanych też z rewitalizacją 
konińskiej Starówki. W tej chwili, w tym roku realizujemy już ostatni etap, który zamknie 
nam ten kwartał poprzez wybudowanie kolejnych budynków. 
- Proszę państwa istotnym zadaniem jest również wzmocnienie zastosowania TIK w mieście 
Konin jest to ważne zadanie, które zostało zrealizowane, daje to nam możliwość lepszej pracy 
urzędników miejskich, ale i tych wszystkich współpracujących z miastem Konin. Ten projekt 
trwał wiele lat, ale został zakończony na początku 2019 roku. 
- Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie 
z potrzebami rynku pracy, to zadanie zostało również zakończone w ubiegłym roku, 
a rozpoczęło się w 2017 roku. 
- Myślę, że nie bez znaczenia jest projekt pn. Posiłek w szkole i w domu, to jest wsparcie dla 
konińskich rodzin, to jest wsparcie dla szkół – dofinansowanie do posiłków, to bardzo istotna 
rzecz dla niejednej konińskiej rodziny. 
- Rzecz, która jest w tej chwili realizowana, ona trwa, ale rozpoczęta została w 2019 roku 
i bardzo intensywne prace trwają nad zadaniem pn. Budowa i promocja marki: Wielkopolska 
Dolina Energii. Jest to bardzo szeroki projekt związany nie tylko z konińskim samorządem, 
bo jesteśmy tutaj obok Agencji Rozwoju Regionalnego partnerami w realizacji tego projektu, 
ale ten projekt poświęcony jest rozwojowi docelowo całej wielkopolski wschodniej, gdyż 
jesteśmy w trakcie transformacji gospodarczej całego regionu. Miasto Konin bardzo aktywnie 
włącza się we wszystko to, co zmierza do odczarowania i rozwoju gospodarczego całego 
subregionu. W tej chwili to jest 2020 rok – my w tej chwili opracowaliśmy logo, wszystko co 
związane jest z promocją tej marki, mamy księgę znaków, zobaczycie państwo niebawem na 
dokumentach, które będą przez samorządy, ale nie tylko przez samorządy, organizacje 
pozarządowe również i przez firmy komercyjne sygnowane logo Wielkopolska Dolina 
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Energii, ale to jest rok 2020 pewnie będziemy o tym mówili przy składaniu sprawozdania 
z tego co wydarzyło się w roku 2020, wtedy kiedy będą go prezentował państwu 
w 2021 roku. 
-  Kolejna rzecz proszę państwa, to Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji 
publicznej na terenie K OSI. Rozpoczęliśmy realizacje tego zadania z naszymi partnerami 
pochodzącymi z gmin powiatu konińskiego, jesteśmy tutaj liderem przy realizacji tego 
programu do konińskiego MZK trafi kolejny elektryczny autobus. To tyle, jeżeli chodzi 
o kwestie związane z inwestycjami. 
 Teraz chciałem państwu zwrócić uwagę na zagadnienia związane ze strategia 
i przedsiębiorczością. Na początku marca 2019 roku został utworzony Wydział Strategii 
i Marketingu Miasta. Do głównych zadań Wydziału na rok 2019 należało opracowanie nowej 
strategii Miasta Konina oraz narzędzi, które posłużą do jej realizacji. Opracowana została idea 
miasta – Konin Zielone Miasto Energii. W ramach pracy nad strategią odbyło się 
w minionym roku około 40 spotkań, z udziałem ponad 600 uczestników, w tym 37 ekspertów. 
Nowa strategia już od grudnia 2019 roku zaistniała w przestrzeni publicznej i już wtedy 
została wykorzystana mimo tego, że jeszcze nie została uchwalona przez radę miasta, 
a zaistniała w programie ROZWÓJ LOKALNY w ramach III edycji Funduszy Norweskich 
i EOG na lata 2014–2021. Obecnie jesteśmy w II etapie tego programu, za chwilę powiem 
o nim więcej.   
 Aktywizujemy konińskie środowisko gospodarcze, ta aktywizacja prowadzona jest 
w dużej części przez Wydział Rozwoju Gospodarczego realizuje on wiele projektów 
i programów mających na celu wzrost przedsiębiorczości w naszym mieście. Do kluczowych 
wydarzeń należy zaliczyć: Konińskie Targi Przedsiębiorczości, II Wielkopolski Kongres 
Gospodarczy, Galę Konińskiego Biznesu oraz finał VII edycji Akademii Młodej 
Przedsiębiorczości, kierowanej do studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie. 
 II etap programu „ROZWÓJ LOKALNY” – powiedziałem o tym parę chwil 
wcześniej, jest to wielomiesięczna praca pod okiem specjalistów ze Związku Miast Polskich, 
trwają bardzo intensywne prace naszych urzędników, moich zastępców w tej chwili być może 
troszeczkę jest realizowane w innej formie, natomiast poświęcony jest bardzo duży czas na 
telekonferencje, na szkolenia, spotkania, konsultacje, które odbywają się online, ale to jest rok 
2020. Natomiast tutaj przedstawiam to państwu, bo początek miało w 2019 roku. 
Ale i chciałem też i podziękować fachowcom ze Związku Miast Polskich, którzy bardzo 
intensywnie wspierają nas, abyśmy mogli pozyskać aż 42 mln zł właśnie z tego programu i 
myślę, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze i będziemy mogli zakomunikować na początku 
przyszłego roku, w pierwszym kwartale, że skutecznie pozyskaliśmy te środki w drugim 
etapie programu „ROZWÓJ LOKALNY”. 
 Proszę państwa – kultura, nie sposób tutaj wymienić wszystkie imprezy kulturalne, 
które były realizowane w 2019 roku w naszym mieście. Jestem przekonany, że w kalendarzu 
nie ma ani dnia przerwy, bo zawsze coś w mieście się działo w 2019 roku, bo w tej chwili 
jesteśmy w dość szczególnym czasie.  
 Zwrócę uwagę na 3 wydarzenia. Z pozytywną reakcją mieszkańców spotkały się 
miejskie obchody 170. rocznicy urodzin konińskiej pisarki Zofii Urbanowskiej czy też 
rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, którą zorganizowaliśmy przy ulicy noszącej jego 
imię. Prawdziwym wyzwaniem było przeniesienie 40. Międzynarodowego Dziecięcego 
Festiwalu Piosenki i Tańca z amfiteatru na plac Wolności. Było to wielkie przedsięwzięcie 
logistyczne i techniczne, na szczęście zakończyło się ono sukcesem, choć było dość 
ryzykownym dziełem.  
 W minionym roku wydatki miasta na kulturę fizyczną wyniosły około 15 milionów 
złotych i wzrosły i to chciałbym podkreślić o 2,5 miliona złotych w stosunku do 2018 roku. 
Możemy pochwalić się sukcesami młodych sportowców, którzy w ogólnopolskiej klasyfikacji 
uplasowali się na 35. miejscu w kraju. Dodajmy, że ranking obejmował aż 881 gmin. 
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 Oświata i wychowanie - 2019 rok było to dla nas szanowni radni, szanowni państwo, 
którzy nas słuchacie niebywałe wyzwanie związane z naborem podwójnym do szkół 
ponadpodstawowych. Łączyło się to z dostosowaniem placówek do przyjęcia większej liczby 
uczniów, a więc z wydatkami na remonty również na przystosowanie szkół do takiej liczby 
uczniów i te wydatki to ponad 2,6 miliona złotych. 
 Polityka społeczna. Na przeciwdziałanie problemom alkoholowym w mieście 
przeznaczyliśmy niemal 1,9 miliona złotych. W 2019 roku wydaliśmy 1662 karty Seniora 
60+, zorganizowaliśmy wydarzenie Doskonali Dojrzali w ramach Międzynarodowego Dnia 
Osób Starszych. 1226 osobom wydaliśmy Konińskie Karty Rodziny 3+. Udzieliliśmy dotacji 
6 podmiotom prowadzącym 6 niepublicznych żłobków i 1 klub dziecięcy w kwocie 
421.850 zł. Łączne wydatki na pomoc społeczną w Koninie wynoszą około 138 milionów 
złotych.  
 Kolejny dział Ochrona Środowiska. Inwestujemy w ochronę środowiska realizując to, 
czego chcą mieszkańcy. W 2019 roku z sukcesami realizowaliśmy zadania dla Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli przyjmowaliśmy wnioski 
w ramach programu Czyste Powietrze. Pomagamy w tej mierze rządowi, jesteśmy myślę 
jednym z nielicznych samorządów, który wspiera rząd w realizacji tego programu, są 
dedykowane stanowiska pracy w Wydziale Ochrony Środowiska, które pomagają w złożeniu 
dość skomplikowanych dokumentów, które pozwolą uzyskać dotację w ramach tego 
programu rządowego. Mieszkańcy złożyli 45 wniosków, jako miasto udzieliliśmy dotacji 
w wysokości niemal 195 tysięcy złotych na wymianę pieców na ogrzewanie ekologiczne.  
 Samorząd, a organizacje pozarządowe. Proszę państwa realizujemy Program 
Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwota 
faktycznie przekazanych dotacji wyniosła niemalże 8,4 miliona zł. 
 Szanowni państwo, szacowni radni zachęcam państwa do dyskusji nad tym raportem.  
Dziękuję bardzo za uwagę. 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu prezydentowi. Proszę państwa 
przystępujemy do debaty.  Kto z państwa radnych chce zabrać głos?” 
 
  

a) debata nad Raportem o stanie Miasta Konina za rok 2019 
 
 
 Głos zabrała radna Emilia WASIELEWSKA, cytuję: „Transformacja energetyczna 
jest dla Konina jedną ze spraw priorytetowych. Tymczasem w Raporcie o stanie Miasta 
możemy znaleźć jedynie po rozproszonych poszczególnych rozdziałach informacje dotyczące 
tego problemu. W takim razie chciałabym się zapytać i dowiedzieć, na jakim etapie jest 
proces transformacji? Oczywiście w takim zakresie w jakim radni i mieszkańcy możemy się 
dowiedzieć. Wiemy także czekamy na odpowiedź rządu czy otrzymamy pieniądze na 
ciepłownię geotermalną. Pojawiły się autobusy hybrydowe i elektryczne, marzą nam się 
autobusy wodorowe, w związku z tym czy miasto planuje w przyszłości konkretne inwestycje 
oparte o wykorzystanie wodoru? Chciałam się również zapytać kiedy staną kolejne farmy 
fotowoltaiczne? Ostatnio oczywiście słyszeliśmy o nowej farmie, która powstaje przy PWiK, 
natomiast mam nadzieję, że planujemy kolejne. I prosiłabym o taki ogólny zarys planów 
miasta w kwestii transformacji energetycznej. Dziękuję.” 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję pani radnej. Proszę o zabranie głosu pana 
Jakuba Eltmana.” 
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 Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Dziękuję panie przewodniczący. 
Szanowni państwo, panie prezydencie. To jest drugi raport, który został nam przedstawiony 
jako radnym i myślę, że jest ciekawy w swojej treści, dziękuję też za zastosowanie uwag, 
które rok temu prezentowałem, mam tutaj na myśli szerszą informacje na temat działalności 
spółek miejskich. W tym roku tą informację w raporcie znajduję, za co serdecznie dziękuję. 
Tylko, myślę sobie, przejrzałem ten raport dość szczegółowo i boję się czegoś takiego, 
że gdybyśmy przepuścili przez system antyplagiatowy ten raport i raport z zeszłego roku, 
to niestety mógłby wyjść niezły plagiat i gdyby to była praca magisterska, to magistrant nie 
był dopuszczony do jej obrony ze względu na plagiat. Poza danymi statystycznymi treść tego 
raportu na dobrą sprawę nie uległa większej zmianie, nie mówię tylko o wstępie 
i o zakończeniu, ale również o poszczególnych rozdziałach, które są tam prezentowane. 
Myślę, że w samym wstępie jest ciekawa informacja i tutaj chciałbym się też odnieść do niej 
jako do pewnej idei, którą uważam, że warto w naszym mieście szerzyć. Mam na myśli 
zdanie, że w mieście nie ma dzielnic czy osiedli w sensie administracyjnym jako jednostek 
pomocniczych, są natomiast osiedla w znaczeniu zespołu mieszkaniowego stanowiącego 
integralna część miasta. I tutaj chciałbym wywołać przy tej okazji dyskusję na temat właśnie 
osiedli w sensie administracyjnym, czy nie warto panie prezydencie pójść krok dalej 
i spróbować. Zdaję sobie sprawę, że mamy obręby ewidencyjne, że jakoś to działa, ale 
wiemy, że aktywność mieszkańców w tym aspekcie społecznym najbardziej pobudzona jest 
w tych małych jednostkach, w tych małych ojczyznach, jakimi są osiedla, które uważam, 
że jesteśmy w stanie wydzielić, bo jesteśmy prawie 70. tysięcznym miastem, które z tych 
perspektyw, które pan prezydent zatoczył raczej się rozwija.  
 W kolejnej części znajduję informacje na temat współpracy międzynarodowej i tam 
jest informacja o wyróżnieniu honorową flaga Rady Europy i różnymi innymi wyróżnieniami. 
Cieszę się, że nasze miasto jest dostrzegane na arenie międzynarodowej, cieszę się, że pan 
prezydent jest aktywny w Związku Miast Polskich, tyle że ten raport dotyczy 2019 roku, a te 
nagrody zostały przyznane odpowiednio w 2002 roku i w 2010 roku i uważam wracając do 
systemu antyplagiatowego, że jest to znów informacja, która została kiedyś gdzieś powielona 
i będziemy wstawiać ją w każdy materiał promocyjny gminy, a Raport o stanie Miasta, jest 
raportem z bieżącego roku, a nie materiałem promocyjnym naszego miasta. Rzeczą, o którą 
bardzo się zmartwiłem w naszym raporcie, to niestety jest zatrważający spadek liczby 
mieszkańców. W chwili obecnej według Raportu to są 53 osoby zamieszkałe w Koninie, 
zameldowane na pobyt stały, jest to spadek o tysiąc osób, jest to większy spadek niż był 
w zeszłym roku i tu jest pytanie, poza tymi wszystkimi inwestycjami, poza planem 
sprawiedliwej transformacji, poza działaniem, przyjmowaniem, realizacją programów 
rządowych i europejskich, jakie jest realne działanie, aby zatrzymać odpływ młodych ludzi. 
Widzimy w raporcie strukturę wiekową naszego miasta i widzimy, że ten odpływ dotyczy 
przede wszystkim osób młodych, które nie znajdują tutaj zatrudnienia, doskonale wiemy, 
że następują zwolnienia w kopalni i elektrowni i w zakładach towarzyszących i jaka jest 
odpowiedź miasta, co miasto robi, aby stworzyć przyjazne warunki dla nowych inwestycji? 
Tutaj ogromnie cieszę się z tego spotkania, które jutro mamy odbyć w Ministerstwie 
Rozwoju. Dziękuję za to niedzielne spotkanie, tutaj chylę czoła wobec Urzędu Miejskiego za 
otwarcie w niedziele, za docenienie tego ważnego spotkania i rozmowy na temat inwestycji, 
która ma się pojawić w naszym regionie i może zupełnie zmienić obraz naszej rzeczywistości, 
więc dziękuję panie prezydencie za tą współpracę ponad podziałami, za przyjęcie pani 
premier oraz za jutrzejsza wizytę w ministerstwie, bo wiemy, że jest to rzecz, którą robimy 
dla dobra naszego regionu i jeszcze raz za to dziękuję. 
 Chciałbym się odnieść jeszcze do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim i w jednostkach 
organizacyjnych i tyle razy pan prezydent mówił, że szukamy tych oszczędności, że te etaty 
będą skracane, a i statystyka rok do roku pokazuje, ze zatrudnienie w Urzędzie Miejskim 
rośnie i nie rośnie tylko na poziomie pojedynczych etatów, tylko rośnie niestety na poziomie 
stanowisk kierowniczych, a wiemy, że to się wiąże znacząco z kosztami. Do historii 
z pewnym wydziałem jeszcze wrócę. 
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 Za informację o spółkach miejskich, która została umieszczona już dziękowałem. Ale 
chciałbym się odnieść do jednej spółki, która jest dla miasta problematyczna i będzie to też 
widoczne w kolejnej dyskusji na temat absolutorium.  Mam tu na myśli Przedsiębiorstwo 
Turystyczno-Handlowo-Usługowe "Konin" Sp. z o. o. spółka zarządzająca hotelem Konin, 
kolejny raz wyprzedzając fakty powiem, że teraz zabraknie nam ponad 5 mln zł w budżecie 
miasta, a na dochodach przez to, że nie potrafimy sprzedać hotelu, ta spółka nie powinna 
prowadzić takiej działalności. Czy jest sens utrzymywać twór, który ma służyć temu, że ma 
sprzedać majątek gminy? Zastanówmy się Panie prezydencie, czy jeżeli spółka nie jest 
dochodowa jeżeli wychodzi na 0 i dochód jest minimalny, ale koszty eksploatacji i to ile 
miasto do tej spółki dokłada i nie przynosi większego sensu likwidować tą spółkę, nie 
sprzedawać spółki całej, ale wrócić do koncepcji sprzedaży całego majątku, co musimy 
zrobić, bo taka jest opinia Najwyższej Izby Kontroli, że miasto nie może prowadzić takiej 
działalności. 
 Kolejna ciekawą rzeczą, chyba jedną z bardziej szokujących, na którą nie potrafiłem 
sobie racjonalnie odpowiedzi znaleźć to jest kwestia jednostek oświaty i zatrudnienia. 
Czytamy w raporcie, że w 44 jednostkach oświaty i wychowania etatów nauczycielskich było 
1900, dla porównania w 2018 roku było to 1660 etatów nauczycielskich i 750 etatów 
administracyjnych w przypadku etatów administracyjnych jest to wzrost o 10-15 etatów, 
natomiast w przypadku etatów nauczycielskich jest to wzrost o 250 etatów, z czego od razu 
odpowiadam na pytanie wzrost uczniów wynosi zaledwie 600 osób. Powiem szczerze, że nie 
wiem z czego wynika taki duży wzrost etatów nauczycielskich w naszym mieście, to znaczy 
podejrzewam jaka będzie odpowiedź, ale uważam, że sieć szkół w naszym mieście z racji 
tego, iż mamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, czyli te gimnazja sprawnie przeszły 
w podstawówki lub w szkoły ponadpodstawowe, wydaje mi się, że ta sieć nauczycielskich 
etatów nie powinna się drastycznie zmienić, jednocześnie pamiętamy, że został zlikwidowany 
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, pamiętamy Komisję Edukacji, Kultury i Sportu, 
gdzie pan prezydent Nowak oraz pani kierownik Wydziału Oświaty prezentowała taki plan 
naprawy edukacji i tam też była redukcja zatrudnienia w oświacie, tymczasem w tym roku 
widzimy, że przyrosło 250 etatów nauczycielskich, a liczba uczniów wzrosła zaledwie 
o 600 osób, więc nie potrafię sobie jednej statystyki z drugą, która jest uwzględniona w tym 
raporcie pogodzić. 
 Teraz chciałbym przejść do strategii miasta i Wydziału Strategii i Marketingu miasta, 
to jest ten nowy super wydział, który został przez pana prezydenta utworzony w celu 
stworzenia tej strategii i ochrony wizerunku, to o ile rozumiem działalność tego wydziału do 
momentu powstawania strategii, jaka ona jest nie chcę już tego komentować, ale wiele razy 
na ten temat się wypowiadałem, rozumiem, że jest to wizja szeroko roztoczona, ale bez 
konkretnych danych statystycznych i analizy wykonania. Tutaj chciałem się dowiedzieć, 
w jaki sposób właśnie to wykonanie strategii będzie weryfikowane, słyszymy o tym systemie 
weryfikacji o tym, że każde działanie podejmowane przez poszczególne wydziały, przez 
poszczególne jednostki organizacyjne, spółki ma być wpisywane w działanie tej strategii, aby 
w jakiś sposób się z tego rozliczyć. Chciałbym z okazji tego raportu, racji tego, że już 
strategia jest przyjęta, że jesteśmy już w roku, w którym ona obowiązuje. Chciałem 
dowiedzieć się, jak będzie działał ten system weryfikacyjny i czy na przykład w przyszłym 
roku elementem raportu może być rozliczenie się z poszczególnych zadań, które zostały 
wykonane w ramach strategii, tak aby zaprezentować nam, co strategia miała zaoferować, 
jakie były postawione cele i które te cele w danym roku zostały zrealizowane. To jest taka 
moja kolejna sugestia skoro udało się ze spółkami miejskimi, to mam nadzieje, że i z tym się 
uda, ale by w przyszłorocznym raporcie miasta były wyszczególnione te zadania ze strategii, 
które w danym roku zostały zrealizowane. Chciałbym powiedzieć, dlaczego mam wątpliwość, 
co do głosowania nad wotum zaufania. Omówiłem tak krótko i szczegółowo raport, nie 
neguję pewnych inwestycji, pewnych rzeczy, które pan prezydent realizuje, wszyscy na 
pewno cieszymy się z dużego wkładu także pieniędzy rządowych, druga największa dotacja 
w skali kraju z Funduszu Dróg Samorządowych, która znacząco odciążyła nasz budżet. 



11 
 

Pojawia się też perspektywa funduszu inwestycji samorządowych to jest 6 miliardów zł, które 
będę do wykorzystania w tym roku budżetowym w celu pobudzenia gospodarki, czyli to są 
realne pieniądze, po które uważam, że jako samorząd powinniśmy sięgnąć w celu poprawy 
naszej infrastruktury inwestycyjnej, bo wiemy, że te inwestycje w jakiś sposób pobudzają 
gospodarkę i potrafią wyjść z kryzysu. Myślę, że pan prezydent wspominał o takich ciężkich 
przedsięwzięciach logistycznych, jak przeniesienie festiwalu na Plac Wolności, tylko tutaj 
musimy sobie odpowiedzieć, dlatego takie trudne przedsięwzięcie w tamtym roku się udało, 
udało się z tego względu, że amfiteatr jest w opłakanym stanie i ani samorząd pana 
prezydenta, ani wcześniejszy nie potrafił sobie ze stanem amfiteatru poradzić z racji na brak 
środków finansowych, z czym się w zupełności zgadzam. Tutaj też wcześniej wypowiedź 
pani radnej dotycząca inwestycji OZE, PWiK-u, farm fotowoltaicznych, tutaj warto zadać 
pytanie, kiedy mieszkańcy odczują te inwestycje, że spółka PWiK prawdopodobnie stanie się 
nienależna finansowo. Czy może paść jakaś deklaracja, w którym roku mieszkańcy odczują tą 
inwestycję na własnej kieszeni? Po przez na przykład obniżkę ceny wody lub innych opłat, 
które do PWiK-u są składane jako konińskiego wodociągu. Mówił pan prezydent pięknie 
o programie czyste powietrze, super bardzo się cieszę, że tyle osób z tego programu 
skorzystało, cieszę się z zaangażowania pracowników Urzędu Miejskiego, którzy pomagają 
mieszkańcom wypełniać te wnioski, ale doskonale też wiemy, że jest to związane z umową, 
która obowiązuje, jest zawarta między miastem, a Wojewódzkim Funduszem.  
 Kończąc chciałbym powiedzieć, ze poza dużymi rzeczami takimi jak Transformacja 
Polski Wschodniej, w której  serdecznie i z całego serca pana prezydenta wspieram i obiecuję 
wspomagać cały czas, czego dowodem jest jutrzejsze spotkanie w Ministerstwie Rozwoju, ale 
chciałbym zwrócić uwagę na to, co tak na dobrą sprawę boli naszych mieszkańców, 
bo mieszkańcy wiedzą, że klimat, który tworzy inwestycyjny zmiany w OZE jest ważny, ale 
także jest ważny aspekt społeczny, aspekt ludzki. Ja o tym aspekcie mówiłem w idei na 
przykład obywatelskości przy osiedlach, ale również w prostym temacie, który 
sygnalizowałem i prezydentowi Adamowowi i mieszkańcy sygnalizowali w odpowiednich 
wydziałach, chodzi o prostą rzecz, o to że część latarni została zgaszonych na czas pandemii 
koronawirusa, ponieważ miasto szukało w związku z tym oszczędności. Mieszkańcy 
negatywnie na to zareagowali, wiele razy zwracali się do miasta z prośbami o to, aby te 
latarnie z powrotem przywrócić, wyliczone oszczędności nie były wielką kwotą i nie powalał, 
z racji tego, że są to w większości już energooszczędne latarnie. I czemu wyciągam tę 
sytuację, która wydaje się być błahostką? Pokazuję tą sytuacje dlatego, że uważam, że te takie 
proste rzeczy panie prezydencie budują klimat naszego miasta, jeżeli my chcemy 
zaangażować mieszkańców w tworzenie naszego miasta, to moje ulubione stwierdzenie 
radnego Krystiana Majewskiego, że miasto rodzi się w głowach mieszkańców, powoduję, 
że jeżeli my ich odtrącamy, że jeżeli my nie pomożemy im, żeby na osiedlu mieli tą latarnię, 
która świeci, bo wcześniej pan prezydent w nią zainwestował, to są proste rzeczy, na które 
mieszkańcy zwracają uwagę. Więc panie prezydencie chciałbym, abyśmy zeszli troszeczkę 
z poziomu marzenia o zielonej dolinie energii, a zatrzymali się na prostych rzeczach i tutaj 
chciałem podziękować za to, co zadziało się w perspektywie czystości w mieście zwiększenie 
środków, dostawienie koszy na śmieci. Uważam, że jest to coś pozytywnego, ale doskonale 
pan prezydent pamięta, jakie boje o to toczyliśmy, jaka burza medialna musiała się wywołać, 
bo gdy po prostu napisałem interpelację, gdy po prostu zadzwoniłem, nic się nie stało 
i chciałbym, aby nasze działanie w mieści nie było wyłącznie medialnym spektaklem, gdzie 
możemy ogłaszać wielkie sukcesy, wielkie inwestycje, ale abyśmy skupili się też na prostych 
rzeczach, na które zwłaszcza mieszkańcy zwracają uwagę. Dziękuję.” 
 
 
 Przewodniczący rady cytuję: „O zabranie głosu proszę pana radnego Sławomira 
Lorka.” 
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 Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „Panie prezydencie, panie 
przewodniczący, koleżanki i koledzy radni, szanowni państwo. Myślę, że wypowiedź pana 
radnego Jakuba Eltmana słyszeliśmy do końca, bo zakończył słowem „dziękuję”, ja również 
tą wypowiedź zakończę słowem „dziękuję.” Ja chciałem najpierw podziękować za taką formę 
Raportu o stanie Miasta Konina za 2019 rok, która została przygotowana. Ten raport, ta forma 
tego raportu również jest wypadkową dyskusją, którą prowadziliśmy dokładnie rok temu. 
Mówimy tutaj o pewnej ciągłości działań, tu może troszeczkę wejdę w polemikę z moim 
przedmówcą, ale trudno wyrwać 365 dni roku 2019, które nie będą nawiązywały do tego co 
było wcześniej i tego, co jest później i naprawdę jestem pod wrażeniem, jak przyjemnie ten 
raport się czyta, bo chodzi o to, żeby to była informacja, która tak naprawdę pokaże w jaki 
sposób miasto realizowało wiele zadań. Panie prezydencie ja się tutaj odniosę, bo tutaj pan 
prezydent w swojej prezentacji również mówił bardzo dużo o projektach, które zostały 
realizowane, ale ja tylko się odniosę do spółek miejskich i do Zarządu Dróg Miejskich,. Chcę, 
żeby to wybrzmiało, że spółki miejskie i Zarząd Dróg Miejskich uzyskały dofinansowanie na 
kwotę ponad 24 mln zł, przy wkładzie własnym 16 mln zł, to jest myślę bardzo też ważne, bo 
te projekty, które są realizowane akurat przez spółki miejskie, gdzie miasto w wielu 
przypadkach jest stu procentowym właścicielem świadczą właśnie o tym, że te środki są 
pozyskiwane wspólnie. Tutaj również taka mała polemika, chcę podkreślić radnemu 
Jakubowi Eltmanowi, że spółki są niezależne finansowo, myślę, że to było pewne 
przejęzyczenie, chodziło chyba o pewną niezależność energetyczną spółki PWiK, która 
realizuje w tej chwili farmę fotowoltaiczną, ale to również jest efekt podjętych działań 
i kontynuacji, powołania klastra energii Zielona Energia Konin, gdzie część spółek miejskich 
może aplikować o środki właśnie, jako ten klaster energetyczny. 
 Tak że chciałem na koniec jeszcze powiedzieć, że rok temu biorąc udział w tej 
dyskusji mówiłem o raporcie, mówiłem że ten raport liczy 86 stron, teraz mam raport, każdy 
z państwa ma raport, który liczy 99 stron. I tutaj panie prezydencie, szanowni państwo liczba 
99 należy do siedmiu trójek pitagorejskich i chciałbym właśnie takim akcentem 
matematycznym zakończyć moją wypowiedź jest to siedem trójek pitagorejskich, to też jest 
pewna symbolika. Dziękuję.” 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Proszę o zabranie głosu pana 
radnego Marka Cieślaka.  
 
 
 Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Dziękuję panie przewodniczący. 
Szanowni państwo, panowie prezydenci, wysoka rado i wszyscy, którzy nas słuchają. 
Szanowni państwo, to co przed chwileczką usłyszeliśmy z usta pana prezydenta napawa 
naprawdę wielkim optymizmem. Bardzo dużo projektów, dużo pieniędzy pozyskanych ze 
środków unijnych. Ja jestem radnym już 4 kadencję, dzięki głosom mieszkańców naszego 
miasta i mam możliwość i doświadczenie w porównaniu pracy, Urzędu Miejskiego, 
poszczególnych prezydentów, pana Kazimierza Pałasza, pana Józefa Nowickiego i teraz pana 
Piotra Korytkowskiego. Ja chciałbym zwrócić uwagę na inny aspekt, bo to jest bardzo istotne. 
Bardzo dużo zostało powiedziane właśnie o inwestycjach, środkach i to znikąd się nie wzięło. 
Ja dostrzegam z perspektywy tych 14 lat zupełnie nową jakość pracy jaka wydarzyła się 
w ciągu roku w Urzędzie Miejskim, bo nie można mówić tak jak w tamtym roku i oceniano 
pana prezydenta można powiedzieć za 4 miesiące i też uważam, że było to bardzo 
niesprawiedliwe w stosunku do niego. Ja dostrzegam tutaj jakość pracy, zaangażowania, 
przede wszystkich chęci działania, tej nowej energii dostrzegam w tych ludziach, nie tylko 
w osobie pana prezydenta Korytkowskiego, ale przede wszystkim też i zastępców Witolda 
Nowaka, który działa jakby w swojej dziedzinie oświaty i spraw społecznych, bardzo wysoko 
oceniam pracę pana Pawła Adamowa, nową osobę w przestrzeni miejskiej Konina, ale bardzo 
zaangażowaną i to dzięki Panu prezydentowi, który nadał nowy ton pracy powierzając pracę 
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też i nowym kierownikom wydziałów, organizacji Urzędu Miejskiego, nowym pracownikom, 
to co też pan prezydent wspominał o Wydziale Rozwoju Gospodarczego. To właśnie ta nowa 
jakość, nowa energia to wszystko spowodowało, ze raport, który przedstawiał pan prezydent 
wygląda jak wygląda, a naprawdę miło go się czyta i widzi, bo naprawdę trzeba mieć bardzo 
dużo złej woli, żeby nie dostrzec tego co widać z okien aut przemieszczając się przez miasto, 
gdzie inwestycje, na które miasto Konin czekało od 40. lat teraz są realizowane, one będę 
spinane i będzie tego działo się coraz więcej. I to jest bardzo istotne, ja się dziwię panu 
radnemu Eltmanowi, że wypowiadając się w kwestii powiedzmy inwestycji w firmie PWiK, 
ja odniosłem wrażenie jakby to był pewien zarzut, że PWiK zaczął inwestycje, a pytanie jest 
kiedy ludzi odczują efekty? Może panie radny Eltman powinien pan zadać pytanie, albo 
zainteresować się, jak bardzo dużo pracy prezesi, kierownicy różnych jednostek, między 
innymi PWiK-u, bo dla mnie akurat PWiK, ale i też inne spółki MTBS, MZK czy MPEC 
pozyskały bardzo dużo pieniędzy, dlaczego pan się nie pyta ile pracy włożyli? Jak pozyskali 
te pieniądze? Bo to jest istota, pan widzi tylko pewien efekt i to jeszcze do końca nie jest 
zakończony ten efekt pracy, a pan już go ocenia, to jest niesamowite. Dlaczego pan nie mówi 
o tym, co właśnie w tych spółkach się wydarza? Między innymi tutaj też mówiono dużo 
o MTBS o budowie mieszkań, o MZK o zakupie autobusów elektrycznych, to wszystko 
wpisuje się w naszą strategię miasta, ochrony środowiska, budowy mieszkań, komunikacji 
ekologicznej, to jest wszystko w naszej strategii. W MPEC-u gdzie właśnie likwidacja tych 
magistral przesyłowych, nie tylko zaoszczędzi sporo środków na przesyle ciepła, ale i też 
wizerunkowych miasta, ale w PWiK-u, to co najbardziej wpłynie na jakość życia naszych 
mieszkańców, to niespotykana skala inwestycji właśnie w tej firmie od ponad 30. lat, to jest 
praca i całkowita odbudowa stacji uzdatniania wody, to jest właśnie między innymi 
fotowoltaika, stacja uzdatniania wody nie muszę powtarzać, to jest jakość i mogę śmiało 
powiedzieć, że firmy należące do własności miasta, takie jak PWiK mogę powiedzieć, że to 
są firmy, które wchodzą na poziom firm poziomu XXI wieku ze swoimi innowacjami, 
skutecznością pozyskiwania środków. Powinniśmy na wzór dawać to, a nie w tej chwili już 
jątrzyć, pytać czy tak naprawdę powinni to robić, to jest niesamowite. Szanowni państwo 
pozwólmy pracować panu prezydentowi, nie niszczmy jego tej dobrej energii i nie tylko jego, 
ale ludzi, którzy go otaczają, jego zastępców, młodych ludzi, kierowników wydziałów, niech 
na wzór ten, co w tej chwili zobaczyliśmy i usłyszeliśmy w raporcie niech tylko ten standard 
nie będzie niższy i to będzie świetne, marzę o tym.  
 Panie prezydencie masz pan mój głos i moje poparcie w tym, co robisz, jak robisz i jak 
prowadzisz miasto Konin. Jedynie proszę, by te standardy, jak wcześniej powiedziałem nie 
spadały, a utrzymywały się na wysokim poziomie, żeby miasto Konin było przykładem dla 
innych miast w Polsce. Dziękuję.” 
 
 
 Przewodniczący rady: „Dziękuję panu radnemu. O zabranie głosu proszę pana 
radnego Wiesława Wanjasa.” 
 
 
 Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Dzień dobry panowie prezydenci, 
dzień dobry szanowni państwo radni, dzień dobry szanowni mieszkańcy Konina. Bardzo mi 
się przykro zrobiło, gdy usłyszałem z usta radnego Eltmana słowo, które było najczęściej 
powtarzane po wysłuchaniu przedstawionego raportu przez pana prezydenta, mianowicie 
plagiat. Proszę państwa, jeżeli nie dociera do nas imponująca prezentacja zarówno pod 
względem środków finansowych około ćwierć miliarda złotych, czy ilości projektów tylko 
ciągle powtarzamy o plagiacie, to coś tu jest nie tak. Proszę państwa w 2010 roku brakło nam 
odwagi i przyznaję się do tego teraz szczerze, brakło nam odwagi, żeby zagłosować za 
drugim etapem drogi krajowej E25, który mielibyśmy już dzisiaj zrobiony. Proszę państwa to, 
co w tej chwili się robi, ja już pomijam inne infrastrukturalne decyzje, ale chociażby weźmy 
ulicę Kleczewską, czy połączenie ulicy Wyzwolenia i ulicy Paderewskiego, ktoś powie że tak, 
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ale to jest inwestycja PKP oczywiście ale tylko w 1/3 PKP dlatego, że decyzję o rozjazdach, 
o zjazdach w ulicę Przemysłową, ulicę Torową i tak dalej podjął samorząd miasta Konina i on 
będzie to finansował i to były bardzo odważne decyzje.  
 Proszę państwa przy tych wszystkich sprawach, przy nowych infrastrukturach, my 
wszyscy zapominamy o jednej rzeczy, zapominamy o tym, że jako miasto na prawach 
powiatu dostaliśmy już w spadku niesamowitą dużą ilość kilometrów dróg krajowych, 
wojewódzkich, powiatowych do utrzymania. Nikt za nas nie ponosi kosztów utrzymania dróg 
krajowych i innych, my ponosimy te skutki a mamy 3 razy taką ilość kilometrów jak na 
przykład Kalisz, to są bardzo duże obciążenia, bo gdyby było mniejsze obciążenie 
moglibyśmy z tych środków prowadzić już inne inwestycje, to jest bardzo ważne. A trzeba 
jeszcze przypomnieć o jednym, że wymogi, co do utrzymaniu dróg krajowych, czy 
wojewódzkich są coraz większe i one coraz więcej kosztują dlatego, tak bardzo ważne jest 
żebyśmy cały czas pamiętali, że mamy prawie 200 kilometrów dróg krajowych do utrzymania 
u nas w mieście. 
 Panie prezydencie, to są bardzo odważne decyzje, ale tylko takimi odważnymi 
decyzjami coś można w tej chwili zrobić i ja bardzo dziękuję panu za to, zarówno jak 
i zastępcom pana, jak również i tym, którzy mieli wkład swój w pracę nad przygotowaniem 
tego wszystkiego. Jestem pewny, że to wszystko się uda, a efektem końcowym będzie to, że 
nasi mieszkańcy będą mieli lepszy sposób komunikowania się, łatwiej będzie się przejeżdżało 
i co jest również nie bez znaczenia, to że w sposób istotny poprawimy zarówno wizerunkowo, 
jak i wszyscy, ci którzy będą odwiedzać Konin będą cały czas mówić pozytywnie tym jak 
piękne rozwiązania samorząd koniński zastosował. 
 Panie prezydencie jestem pełen uznania i jeszcze raz trzymam kciuki, żeby to 
wszystko się udało.” 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. O zabrania głosu proszę pana 
radnego Sławomira Lachowicza.” 
 
 
 Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Dziękuje panie przewodniczący. 
Szanowni państwo, koledzy radni. Mówimy dużo o rozwoju przedsiębiorczości, mówimy 
dużo o zaangażowaniu środków, robimy szkolenia, korzystamy z różnego rodzaju 
programów, agitujemy do otwierania przedsiębiorstw, ale jakie to ma przełożenie na wspływy 
do budżetu, nie widzę tego. Uważam, ze najważniejszą rzeczą jest, żeby się skupić w mieście 
na tym, aby stworzyć warunki dla przedsiębiorców, którzy by mogli swobodnie prowadzić 
działalność i to jest do samorządu. Odbiorcy, za chwilą miałem to powiedzieć już 
w zapytaniach i wnioskach do mojego przedmówcy radnego Jakuba Eltmana, który 
wspomniał nam o hotelu Konin. Ja już się kiedyś podzieliłem z kimś swoją wiedzą na ten 
temat, a mianowicie kiedyś kolega radny Kubiak powiedział, żeby przekazać ten hotel do 
MOSiR-u, do jednostki miejskiej nie można tego zrobić, ale czy nie byłoby możliwości 
sprzedać go spółce miejskiej, która że raz miałaby większy majątek, mogłaby pobrać kredyty, 
nie było by pensji prezesa, nie byłoby wypłat dla radny nadzorczej, nie trzeba byłoby 
utrzymywać księgowej, a mi się wydaje, że jest to ten cały dług, który powstaje z roku na rok, 
tak że dziękuję.” 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję Panu radnemu. O zabranie głosu proszę pana 
radnego Krystiana Majewskiego.” 
 
 
 Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Dzień dobry, szanowni państwo, 
szanowny panie prezydencie, szanowni państwo radni, szanowani mieszkańcy i wszystkie 
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osoby, które uczestniczą w tej naszej zdalnej dyskusji. Pan prezydent w trakcie swojej 
wypowiedzi powiedział zdanie, taką sentencję, która mi się strasznie spodobała, że w tamtym 
roku powstała idea Konina. Podoba mi się to, bo odnoszę wrażenie od początku mojej 
bytności w radzie miasta, że my jesteśmy miastem wielkich idei i takiej średniej bym 
powiedział realizacji tych wielkich idei. Była kiedyś, już powiem tak historycznie wielka idea 
konińskiej geotermii, jak widać wszyscy z tej geotermii korzystamy, pan prezydent miał 
wielką, wielką ideę konińskiego wodoru, konińskiej stacji wodoru, jak widać z tej stacji też 
korzystamy, a w tym czasie Orlen, zapowiedział budowę stacji wodoru we Włocławku, Lotos 
zapowiedział budowę stacji wodorowej w Tczewie, a my jak widać ze stacji wodorowej nie 
korzystamy. Spodobała mi się też taka aluzja pana prezydenta, że te inwestycje, które się 
w Koninie toczą, to one wynikają z takiej doskonałej współpracy pomiędzy miastem 
Koninem, a Unią Europejską, europejskimi środkami, to jest urocze, że pan prezydent 
regularnie od początku, kiedy został prezydentem neguje, albo przynajmniej pomija, 
przynajmniej nie wspomina o tym, że ogrom tych środków, dzięki którym są toczone 
w Koninie inwestycje pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Może państwo radni nie 
wiedzą z czego składa się Fundusz Dróg Samorządowych, to ja państwu radnym powiem są 
to wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
dotacji z budżetu państwa, dotacje z państwowego gospodarstwa leśnego oraz z zysków 
spółek skarbu państwa. Gdyby nie dobre zarządzanie spółkami skarbu państwa, 
prawdopodobnie wielu pieniędzy na konińskie drogi by nie było, tak że dziękuję tutaj, bo pan 
prezydent chyba o tym zapomniał za dotacje i całe wsparcie rządowe, które popłynęło do 
Konina w 2019 roku i ogromne wsparcie popłynęło w 2020 roku, bo to od koherencji, od 
współpracy rządu, samorządu, ale także instytucji europejskich zależy to czy Konin będzie 
mógł te swoje wielkie idea, o których my zawsze rozmawiamy realizować, bo z tym bywa 
różnie. Ja od lat obserwuje też coś, co niszczy dyskusję w radzie miasta, gdy radny Eltman 
w dosyć sposób kulturalny, nawet nie powiedział o krytyce działań prezydenta tylko zwrócił 
pewne uwagi, to tutaj padały takie słowa, że on jątrzy, że on nie docenia, bądźmy poważni 
rolą opozycji jest komentowanie pewnej rzeczywistości i dokumentowanie pewnej 
rzeczywistości my to robimy. Nie ma stacji wodorowej, nie ma geotermii, więc myślę, że nie 
ma też doliny energii, nie ma też miasta zielonej energii. Dziękuję.”  
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuje Panu radnemu. Proszę o zabranie głosu pana 
radnego Tadeusza Pigułę.” 
 
 
 Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Dziękuje panie przewodniczący. Witam 
serdecznie wszystkie koleżanki i kolegów radnych, panów prezydentów. Przysłuchując się tej 
analizie i podsumowaniu powiem tak na początku jest to wspaniała kontynuacja i dobry 
kierunek na rozwój miasta. Natomiast nie podoba mi się wypowiedź niektórych moich 
kolegów radnych, jak miedzy inny pana Marka Cieślaka, który metodą niektórych ludzi 
rządzących w tej chwili krytykować tylko wszystko, co było źle. Ja nie bardzo rozumiem 
panie Cieślak, bo ja pamiętam jak żegnaliśmy pana prezydenta Pałasza i 10 minut na stojąco 
mu brawa biliśmy, a dzisiaj byśmy ich po prostu tylko krytykowali. Nie mówmy, że ani 
prezydent Nowicki, ani prezydent Pałasz nic nie zrobili, bo to jest nieporozumienie chyba 
jakieś albo w innym świecie żyjemy. To jest tak samo jak już nie będę radnym a będzie pan 
Piotr Korytkowski bym mógł powiedzieć, że nic nie zrobił, robi bardzo dużo jak każdy 
z poprzedników. Proszę zwrócić uwagę, że miasto ma teraz inne rozdanie troszeczkę są inne 
środki i całe szczęście, że tamci prezydenci pozostawili tą płynność finansową, że możemy 
się zadłużyć i możemy realizować dzisiaj te wspaniałe inwestycje. Podoba mi się współpraca 
pana prezydenta z panem Jakubem Eltmanem, bo jednak mimo różnych poglądów, że tak 
powiem i pochwał i krytyki jednak współpracują w pozyskiwaniu inwestorów, nie jak 
niektórzy tylko krytykują i tylko jest źle i to tak właśnie nie przyjmujmy takich standardów 
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tylko po prostu patrzmy i chciejmy to widzieć, bo można patrzeć i nie widzieć. Jeszcze trzeba 
przewidzieć, co się może stać i to po prostu bardzo by wypalało, żeby zanim się coś powie o 
drugim człowieku to ja nie wiem, ja nie widziałem jakiś żadnych złych standardów panie 
Marku, jestem trochę tym rozgoryczony, bo mówię dwie twarze, bo najpierw klaszczemy, 
a później mówimy, że nie tak. Dziękuję bardzo.” 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Proszę o zabranie głosu pana radnego Tomasza 
Andrzeja Nowaka.” 
 
 
 Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Panie przewodniczący, panie 
prezydenci, szanowni radni, wszyscy nasi słuchacze tej naszej zdalnej sesji. Ja jestem pod 
wrażeniem tego raportu i tutaj nie neguję wszystkich niedociągnięć naszego samorządu, które 
w ostatnich latach się wydarzyły. Jeśli mógłbym się tak odnieść na gorąco, co do wypowiedzi 
radnego Tadeusza Piguły, ja również zgadzam się, że tak powiem przedtem może trochę 
inaczej, że nie należy może zbyt mocno poprzedników krytykować, bo jest zawsze tak, 
że jeden sieje drugi zbiera, a później ten, który zbiera też sieje, a niekoniecznie będzie zbierał. 
I to się gdzieś tak wszystko równoważy, a później wygląda to tak, że jednak w zależności od 
poglądów i czasów dzielimy się, że tak powiem takimi swoimi spostrzeżeniami czy tam 
krytyką, ale to jak by tak zebrać wszystko razem - Konin rzeczywiście zmienił się w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat na pewno, jeśli chodzi o wygląd, być może nie o liczbę mieszkańców 
i liczbę inwestycji ale takie są czasy, wiele miast przechodzi rożnego typu zmiany w lepszy 
czy w gorszy sposób. Z Konina Poznania też nie zrobimy, martwimy się jako radni, jako 
władza, żebyśmy z Konina nie zrobili miasta o wiele mniejszego albo tylko większego 
obszarowo jeśli chodzi o liczbę, ale jednak takiego bardzo zaściankowego. Wierzcie, że do 
tego to wszystko nie prowadzi w ostatnich latach.  
 Panie prezydencie mi zabrakło kilku rzeczy w tym raporcie, ale one po prostu nie są 
realizowane, więc ja przy okazji chciałbym zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o nasze miasto 
i ochronę środowiska, ja cały czas właściwie w tamtym roku również bombardowałem mocno 
w sprawie likwidacji smogu na Starówce. Z tego względu, że jeśli chodzi o powietrze 
w mieście jest całkiem niezłe, natomiast kumulacja występuje na Starówce w okresie 
jesienno-zimowym. Wskazałem kamienice miejskie, które moglibyśmy podłączyć do 
cieplika, ja składam to od kilku lat, szósty rok jestem radnym i żaden z tych wniosków, żadna 
z tych propozycji nie została rozpatrzona, żadna z tych kamienic, w których czasami jest po 
kilkanaście pieców z jednym zbiorczym lub dwoma kominami, gdzie nie jesteśmy w stanie 
zlokalizować kto czym palić. Żadna z nich nie została podłączona do sieci, myślę, 
że powinniśmy w tę stronę pójść właśnie, żeby realnie powiedzieć o likwidacji smogu. 
Prywatnych czy pojedynczych użytkowników pieców grzewczych możemy ich zlokalizować 
łatwo, ale tutaj właśnie w takiej gęstej zabudowie przy kilkunastu piecach zbiorczo 
odprowadzających spaliny, smog, to jest problem, wiec myślę, że w następnych latach 
i myślę, że w następnym roku w Raporcie o stanie Miasta już się coś znajdzie, że coś tutaj 
w tym temacie działamy. Likwidacja smogu na Starówce zwłaszcza w kamienicach, 
budynkach wielorodzinnych. 
 Chciałbym również nawiązać do wypowiedzi radnego Jakuba Eltmana, bo słusznie 
zauważył, ja w poprzedniej kadencji złożyłem taki wniosek i próbowałem tym zainteresować, 
zresztą radni z poprzedniej kadencji pamiętają, że proponowałem, żeby przywrócić ten 
podział na osiedla, okazało się, że jest to w jakiś sposób skomplikowane, a być może nie było 
woli, żeby to zrobić. Ja wychowałem się na osiedlu Buczka, później na osiedlu Dmowskiego, 
a następnie dowiedziałem się, że wychowałem się na Przydziałkach, a Przydziałki to kiedyś 
były praktycznie pola za Starym Koninem za Posoką na samej końcówce przy skrzyżowaniu 
Trasy Bursztynowej z ulicą Zagórowską na samym końcu i tam się zaczynały, a teraz 
praktycznie początek ulicy Dmowskiego to są Przydziałki. To troszeczkę namieszało i wiele 
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ludzi ma problemy i wiele map pokazuje na mapie Konina różnego rodzaju osiedla, a później 
jak się okazuje tych osiedli oficjalnie nie ma. Być może powinniśmy się rzeczywiście jeszcze 
raz się nad tym pochylić. Wiem, że są miejsca, które łatwo możemy nazwać osiedlami, 
a niektóre nijak, nie było by możliwości jakoś porządnie określić, ale to jest sprawa do 
dyskusji. 
 Jeśli chodzi o inwestycje. Inwestycje rzeczywiście są niektóre o bardzo dużym 
rozmachu, które powiedzmy likwidują zaniedbania, że tak powiem z czasów naszych 
dziadków, ponieważ są po prostu realizowane takie założenia z lat jeszcze 60., 70., które nie 
zostały kiedyś zrealizowane, mam na myśli wiadukt łączący Zatorze z V osiedlem i to na 
pewno naszemu miastu da to pozytywny impuls komunikacyjny, tu nikt nie powinien nawet 
dyskutować na ten temat czy to była zasadna inwestycja i ile kosztowało, bo miasto tego 
potrzebuje. I to panie prezydencie tutaj w pana czasach będzie ona zrealizowane i wszyscy na 
pewno jak to się mówi nie zapomną. Ale chciałem też zwrócić uwagę, że są takie mniejsze 
inwestycje, pan prezydent tutaj wspomniał o ulicy Staszica, tamtą kadencję składałem 
wniosek na tą ulicę Staszica, która mieszkańców przyprawiała o palpitację serca i kierowców, 
którzy jeżdżą po Koninie także. Została ulica zrobiona, zapomniano o ulicy Wodnej, więc 
teraz dalej będę się upominał o ulicę Wodną, która jest po prostu zapada się na odcinku ulicy 
Szarych Szeregów do ulicy właśnie Żwirki i Wigury, więc można było to przemyśleć 
w momencie kiedy tak długo trwał proces ulicy Żwirki i Wigury i spróbować się pochylać 
nad ulicą Wodną właściwie mielibyśmy wtedy problem jeśli chodzi o komunikację w tej 
części Konina w tej części Starówki całkowicie zamknięty. Reszta dróg jest w miarę nadająca 
się bardzo dobrze do jazdy. 
 Chcę zwrócić też uwagę, ponieważ w cieniu naszego dużego problemu w mieście 
i w ogóle na Starówce, ponieważ biznes lokalny upada przez to, mamy zamkniętą ulicę 
Staszica poprzez blokadę spowodowaną kamienicą Essowej i zapada się jednocześnie ulica 
Staszica na odcinku ulicy Kilińskiego, ulicy Kopernika i można było tutaj pomyśleć i przy 
okazji tej blokady bezkolizyjnie spróbować się tutaj tym zająć. Ja też od 3 lat składam 
wniosek w sprawie ulicy Staszica, którą się już tam właśnie na odcinku ulicy Kopernika do 
ulicy Kilińskiego się już bardzo trudno jedzie. Tego brakuje myślę, że to się znajdzie 
w przyszłych naszych inwestycjach. Wiem, że to nie są inwestycje o wielkim rozmachu, ale 
to pamiętajmy, że jest to ulica przelotowa na linii wschód-zachód przez całą Starówkę 
i z kamienicą Essowej może będzie tak, że to się rozwiąże, a sprawa ulicy może potrwać 
jakieś 2-3 lata docelowo i już teraz moglibyśmy się tym zająć.  
 Jest jeszcze jeden temat, który mnie bardzo boli, a który jest bardzo ważną inwestycją 
i tylko się przypomnę panie prezydencie, bo w budżecie na ten rok się nie znalazł parking 
przy Szkole Podstawowej Nr 1. Rozmawialiśmy na te tematy już wiele razy i z panem 
i z zastępcami i wszyscy wiedzą, że parking przy Szkole Podstawowej Nr 1 ma wykonany 
projekt, że wszyscy w Starym Koninie chcą, żeby został wykonany, nie jest wykonany. 
Ja wspólnie z mieszkańcami nawet stwierdziliśmy, że być może jeśli nie ma pieniędzy na to, 
żeby go wykonać zgodnie z planem to chociaż remont nawierzchni i przejezdność tego 
parkingu, żeby go udrożnić, żeby go porostu lepiej skomunikować. Do dziś nie wydarzyło się 
nic panie prezydencie, więc mam nadzieje, że w przyszłym roku ten parking zapiszemy 
w przyszłym raporcie, że on już został wykonywany i nich pan mi wierzy, że mieszkańcy 
Starówki będą panu bardzo wdzięczni, bo to jest cała społeczność Szkoły Podstawowej Nr 1, 
to jest cała społeczność parafii Św. Marii Magdaleny i wszyscy mieszkańcy Starówki, którzy 
tam się w tym rejonie pojawiają, a trudno się tam, co jakiś czas nie pojawić. 
 Więc to są takie moje uwagi. One być może są bardziej szczegółowe, tylko ta 
likwidacja smogu jest jakimś zadaniem o większym rozmachu, ale myślę, że diabeł tkwi 
w szczegółach i w takim raporcie, gdzie mamy raczej przekrój niż szczegóły pozwoliłem 
sobie na takie coś, żeby tutaj zwrócić uwagę. A poza tym jako radny ze Starówki 
o przydomku Pan Starówka nie mogłem inaczej i panie prezydencie myślę, że będziemy dalej 
współpracować, w tych szczegółowych sprawach. A jeśli chodzi o inwestycje, to nie mam 
uwag do tego raportu, jakiś mocno krytycznych, pozostawiam tę krytykę radnym, którzy być 
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może bardziej czują się w pewnych tematach, żeby skrytykować jest nas 23, więc dyskusja 
trwa. Dziękuję bardzo.” 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. O zabranie głosu proszę pana 
radnego Zenona Chojnackiego.” 
  
 
 Głos zabrał radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Panie przewodniczący, panowie 
prezydenci, szanowni państwo. Ja w pewnym sensie będę kontynuował wypowiedź mojego 
poprzednika pana radnego Tomasza Nowaka, który mówił o dyskusji odnośnie raportu. 
Oczywiście ta dyskusja musi być różnorodna ze względu na stanowiska jakie zajmujemy. 
Zadaniem, obowiązkiem radnych opozycji jest pokazywać mankamenty tego raportu, 
natomiast też za bardzo się nie dziwię, że z kolei, ci którzy stanowią większość w radzie 
pewnie będę chcieli pokazywać te dobre strony. Oczywiście w tym nie widzę nic dziwnego, 
dla mnie kluczową sprawą jest jeszcze coś innego, mianowicie z jednej strony słyszymy, 
że pojawiają się nowe inwestycje i to oczywiście jest prawdziwa informacja, tutaj cieszę się 
bardzo z tego, że pojawiła się informacje, że jest to jak by nie było też dzieło zbiorowe, 
to znaczy mają w tym udział oczywiście nasze władze samorządowe, ale proszę nie 
zapominać o tym, co dostajemy z zewnątrz, o funduszach państwowych i tak dalej. Słyszymy 
o nowych inwestycjach, słyszymy o fantastycznej pracy spółek miejskich, słyszymy 
o Zielonej Dolinie Energii i tak dalej. Jednym słowem, właściwie można byłoby wyciągnąć 
wniosek, że w Koninie to raj, tylko jest jedno takie pytanie, dlaczego w tym raju nie chcą 
mieszkać nasi mieszkańcy? Tutaj rzeczywiście zatrważający jest spadek liczby ludności, 
wydaje mi się, że to oni najbardziej pokazują jak ten raport należy ocenić, ich stanowisko, ich 
zachowanie, ich decyzje życiowe są najlepszym wydaje mi się barometrem, który pokazuje 
kondycję rzeczywistości, w której się znajdujemy. 
 Jeszcze jedna uwaga. Kiedy pan prezydent raczył mówić o spotkaniu z panią 
wicepremier polskiego rządu, liczyłem troszeczkę na to, że usprawiedliwi swoją nieobecność 
na spotkaniu. Jak by nie było do Konina przyjeżdża wicepremier polskiego rządu, wydaje mi 
się, że pewną powinnością, pewnym obowiązkiem prezydenta miasta, jako gospodarza jest 
przyjęcie pani premier. Liczyłem na to, że pojawi się wytłumaczenie typu „byłem na bardzo 
ważnym wyjeździe” i to by w jakimś sensie załatwiało sprawę. Tu nie chodzi o krytykowanie 
pana prezydenta, pan prezydent prowadzi taką politykę jaką prowadzi, natomiast wydaje mi 
się, że każdy prezydent powinien troszczyć się o wszystkich mieszkańców, którzy na terenie 
tej gminy zamieszkują, w związku z tym powiem wprost, ja pewnie nie miałbym aż tak wiele 
pokory jak pani wicepremier i w monecie gdyby ktoś sobie nie życzył takiego spotkania też 
bym się chyba nie pofatygował na takie spotkanie. Dlatego mi bardzo brakowało tutaj jednak 
mimo wszystko podczas tego spotkania gospodarza tego miejsca. To tyle tytułem komentarza. 
Dziękuję bardzo.” 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuje panu przewodniczącemu. O głos prosi jeszcze 
radny Marek Cieślak.” 
 
 
 Ad vocem radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Panie przewodniczący, wysoka rado. 
Chciałbym się odnieść do słów kolegi radnego Tadeusza Piguły. Bardzo mi jest przykro, 
że tak zostały zrozumiane moje słowa, nie to było moją intencją. Proszę mi wierzyć, to że 
przywołałem nazwiska byłych prezydentów – pana Kazimierza Pałasza i pana Józefa 
Nowickiego nie miałem zamiaru mówić, że w tych czasach, w których też uczestniczyłem, 
bo tak jak wspomniałem jestem radnym od 4 kadencji i te wszystkie inwestycje nie 
kwestionowałem, że nic nie zostało zrobione, bo nie o tym mówiłem. Mówiłem wyraźnie i też 
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wielokrotnie powtarzałem w latach poprzednich, że właśnie brakowało mi tej jakości w sensie 
zaangażowania większego w pozyskiwanie środków i to miałem na uwadze, bo tu 
dostrzegłem właśnie w nowej ekipie ten rodzaj charakteru i pracy ludzi i nic poza tym. 
Na pewno panie radny Tadeuszu, to bym nawet sam sobie zaprzeczał, gdzie uczestniczyłem 
w tym wszystkim i jeżeli ktoś tak zrozumiał opacznie to ja bardzo przepraszam, że zostało to 
w ten sposób odebrane, bo nie to było moją intencją. Dziękuję.” 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu.  Jeszcze o głos prosi o głos po 
raz drugi pan radny Jakub Eltman. Udzielam głosu.” 
 
 
 Ad vocem radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Dziękuję panie przewodniczący. 
Ja chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana radnego Marka Cieślaka, tej pierwszej 
wypowiedzi. Zarzucił mi pan radny, że jestem przeciwko inwestycjom, a propos PWIK-u. 
Nie jestem przeciw inwestycjom, jestem za tym, aby inwestycje służyły mieszkańcom, bo po 
to one są czynione, aby mieszkańcy z tego mieli jakąś korzyść, czy to finansową, czy 
infrastrukturalna, czy jakąkolwiek inną i stąd było moje pytanie kiedy mieszkańcy odczują 
korzyść po tej inwestycji, która tam się dokonuje, a którą oczywiście bardzo pochwalam 
i gratuluję. Mówił pan, że mamy się cieszyć z tego, że spółki miejskie weszły w XXI wiek. 
Od 20 lat mamy XXI wiek mniej więcej, więc ciężko cieszyć się, że nasze spółki są na miarę 
czasów w jakich żyjemy.  
 Dziękuję panu radnemu Pigule za te słowa i potwierdzam je i tutaj odnoszę się do 
pana prezydenta, że niezależnie od tego dzisiejszego głosowania nad wotum zaufania 
chciałbym, żeby pan przyjął te nasze słowa konstruktywnej krytyki, które jako opozycja 
wyrażamy, bo może być zawsze lepiej i po to jest ten dialog, po to jest ta dyskusja, żebyśmy 
jako miasto wspólnie dążyli do tego, żeby było lepiej. I nie zmieniam swojego zdania, cały 
czas obiecuję wsparcie w tematach, na które się umawialiśmy niezależnie od tego jak dzisiaj 
jako opozycja zagłosujemy uważając, że może być jeszcze lepiej. Dziękuję.” 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Proszę o zabranie głosu 
jeszcze po raz drugi pana radnego Tomasza Andrzeja Nowaka.” 
 
 
 Ad vocem radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Dziękuję bardzo. Panie 
przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni. Dyskusja odnośnie inwestycji, ale 
dobrze też powiedział radny Krystian Majewski, że miasto to też idee, a jedną z ważnych 
spraw są sprawy szacunku dla przeszłości dla naszej kultury, tradycji, historii, dziedzictwa 
narodowego. Będąc przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu chciałbym też tutaj 
poruszyć kilka tematów w miarę szybko, chociaż jak wiadomo ja mogę mówić bardzo długo, 
mamy czas nieograniczony panie przewodniczący. Inwestycja w Słup koniński bardzo udana 
i tutaj chwała wszystkim być może mogło to nie kosztować aż tyle, ale efekt jest bardzo 
dobry i bardzo dobrze oceniany, nie tylko w Koninie, mam takie informacje, że na zewnątrz 
nawet odległych zakątkach Polski- bardzo udana inwestycja. Natomiast ja od paru lat składam 
wnioski budżetowe, które nijak jakoś nie mogą być zrealizowane, więc panie prezydencie, to 
już tak mówię jak by przyszłościowo, ale o przeszłości o tych wnioskach, a jednocześnie, 
co moglibyśmy zrobić w przyszłości składam wnioski już od 5 lat o przeprowadzenie badań 
archeologicznych na osiedlu Grójec, gdzie znajduje się pod ziemią ogromna osada z czasów 
rzymskich, to nie byłyby przecież wielkie koszty, to są kaszty w skali miasta przy 500 mln zł 
to są koszty kilkudziesięciu tysięcy. Od lat nie może być to zrealizowane, więc zakładam, 
że ktoś tego po prostu nie chce zrobić. Również w tamtej kadencji składałem wniosek o to, 
żeby przeprowadzić badania archeologiczne na skwarze Jasiukowicza przy konińskiej Farze, 
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gdzie wszystko wskazuje na to, że moglibyśmy odkryć pozostałości po murach obronnych 
Konina. To jest jedyne miejsce, które nie zostało zabudowane. Bo przypomnę, że miasto 
miało kiedyś dość potężny zamek i był otoczony murami miejskimi z basztami, to wszystko 
zostało rozebrane w XIX wieku, cegła wykorzystana na budowę domów, kamienic, a skwer 
przy Farze to jest jedyny, gdzie moglibyśmy pokusić się o znalezienie murów miejskich, 
ewentualnie jakiś fundamentów. Nie wiadomo, co moglibyśmy z tym zrobić, gdybyśmy je 
znaleźli moglibyśmy je podświetlić jak w innych miastach i pokazać, że coś tam mamy, 
że znaleźliśmy, że nie jesteśmy tacy tylko jak to niektórzy mówią hutniczo-węglowo-
energetyczni, choć Konin właśnie tak się rozwinął w drugiej połowie XX wieku do tej 
wielkości jaką teraz ma. Więc powtarzam, te badania archeologiczne, czasy rzymskie 
i średniowieczne, Grójec i Starówka mogłyby być zrobione od lat, nikt nie chce się tym 
porostu zając. Ja jako radny nie miałem takiej mocy sprawczej, ale proponuję, przypominam. 
 Drugi temat to jest monografia miasta, cały czas mamy miasto do XVIII wieku 
i mieszkańcy Konina nie mogą się dowiedzieć o pozostałych wiekach, muszą grzebać albo 
znajdują jakieś informacje szczątkowe, później trudno jest je poukładać. Trudno mówić 
o jakiejkolwiek edukacji lokalnej w momencie, kiedy my nie mamy książki, kilku tomów, 
które by po prostu opowiedziały o naszej historii. Moje wnioski z poprzednich latach 
odnośnie monografii miasta zostały przekształcone w monografię właśnie Słupa konińskiego, 
a następnie w monografie książki o Zofii Urbanowskiej, którą zainicjowałem 
i doprowadziliśmy jako miasto z wielkim sukcesem i razem z tym rokiem Zofii 
Urbanowskiej, ale cały czas nie prowadzimy badań nad tym.  Może nie powianiem tutaj 
zdradzać, ale jest autor nie wymienię z nazwiska, który podjął się dokonania monografii 
Konin w XIX wieku, więc panie prezydencie po prostu musimy to zrobić i nie mamy wyjścia. 
Lepiej, żebyśmy to zrobili w czasach kiedy pan prezydent jest prezydentem, a ja radnym, niż 
żeby ktoś nam kiedyś zarzucił, że tego nie zrobiliśmy. 
 Inny temat. To są może detale, ale jeżeli mówimy o kulturze, o dziedzictwie 
narodowym składałem w tamtej kadencji wniosek o oznakowanie zabytków. Popatrzmy ile lat 
minęło zabytki w Koninie nie są oznakowane, ja wiem że one są przewidziane w strategii, 
zresztą sam w tej strategii ten wniosek złożyłem, ale popatrzmy ile to trwa lat. Już od 4 lat 
moglibyśmy mieć zabytki w Koninie oznakowane te oficjalne, które są w rejestrze zabytków 
tą klepsydrą biało niebieską „zabytek”, w innych miastach tak jest, to są koszty naprawdę 
niewielkie. Cały czas mówię w skali 500 milionów rocznego budżetu to jest kilkanaście 
tysięcy.  Przez kolejne lata nie znaleźliśmy tych pieniędzy.  
 Mamy za to wspaniałą tutaj inwestycje i to będzie inwestycja w dom Zemełki i z tego 
panie prezydencie bardzo się cieszę i tutaj gratuluję otrzymaliśmy środki, a jeśli chodzi 
o moją cegiełkę domu Zemełki to jest to, że jednak miasto zdecydowało się zmienić 
koncepcję wykorzystania tego budynku, będzie on przeznaczony na cele społeczne, na cele 
kulturalne i tego właśnie na Starówce brakowało, więc panie prezydencie to będzie wielki 
sukces pana i naszej rady, bo to jest po prostu bardzo wymierne. To jest najstarszy budynek 
na Starówce, to jest nasze też prawdziwe dziedzictwo, to jest najstarszy budynek świecki 
z drugiej połowy XVI wieku i musimy o niego zadbać i wykonać tam co trzeba i jak trzeba. 
Ja tylko się pokuszę, żeby troszeczkę rozładować sytuację na tej sesji, bo pewnie większość 
z nas była w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i widziała tam kamienicę Braci Przybyłów – 
piękny renesansowy z attyką. Uważam, że kiedyś tak wyglądał dom Zemełki, bo Jan Zemełka 
był tak bogatą osobą, że mógł sobie kupić Konin i całą okolicę z czasem, więc nie ma takiej 
opcji, żeby Jan Zemełka nie miał pięknej renesansowej kamienicy. Niestety przez wieki 
uważam, że to nie dotrwało, a niestety nie zachowywała się żadna rycina, mamy rycinę 
zamku w Koninie, nie mamy żadnej ryciny domu Zemełki.  
 Więc to są takie moje uwagi w tych kulturalnych sprawach. Powtarzam jeszcze raz 
Słup koniński – sukces, teraz będzie dom Zemełki. Ale panie prezydencie to są znowu detale 
i że tak powiem tanie rzeczy do zrobienia, które mogą po prostu miastu się przyczynić 
i budować właśnie lokalną tożsamość, dawać mieszkańcom wiedzę, bo części mieszkańców 
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historii naszego miasta nie zna, a jeżeli nie ma do czego sięgnąć, to nie dziwota. Jest to 
troszkę nasza wszystkich wina, którą jest bardzo łatwo naprawić. Dziękuję bardzo.” 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Ostatni zgłosił się pan radny Sławomir 
Lorek. Udzielam głosu.” 
 
 
 Ad vocem radny Sławomir LOREK, cytuję: „Panie prezydencie, panie 
przewodniczący, koleżanki i koledzy radni, szanowni państwo. Ja tutaj nie będę prowadził 
polemiki, ale chciałbym jednak mimo wszystko dokonać pewnego uzupełnienia, ponieważ 
było wymienione słowo geotermia. Chcę poinformować państwa, że wniosek Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Konin o dofinansowanie budowy ciepłowni 
geotermalnej otrzymał pozytywną ocenę formalną w konkursie, który był organizowany przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek został złożony 
w maju. W ubiegłym roku rozpoczęła się ocena merytoryczna, ta ocena merytoryczna jeszcze 
trwa i koszt ciepłowni geotermalnej to jest koszt 46 mln złotych, ta kwota obejmuje budowę 
zakładu, realizację otworu zatłaczającego chłonnego GT3 oraz przyłącze do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. I to zakładane dofinansowanie wynosi 56%, tak że cały czas cierpliwie spółka 
miejska czeka na rozstrzygnięcie tego konkursu i tutaj ta współpraca akurat z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tak wyglądała, że w ubiegłym roku 
Miejskie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej było organizatorem konferencji, miało być 
konferencją regionalną a stało się prawie konferencją ogólnopolską na temat 
„Wykorzystywania wód geotermalnych”. Ja też bardzo bym prosił państwa radnych, odniosę 
się tylko do spółki MPEC zapraszam na stronę internetową www.mpec.konin.pl tam 
w aktualnościach na bieżąco informujemy mieszkańców, na jakim etapie są projekty, na 
jakim etapie są te projekty realizowane. Tak że chciałbym bardzo, żebyśmy jednak w tej 
dyskusji cierpliwie poczekali. Powiem jeszcze jedno, konkurs zakłada, że pozwolenie na 
budowę ma być dostarczone pół roku po przekazaniu środków. Spółka MPEC w trakcie 
oceny merytorycznej złożyła pozwolenie na budowę tego przedsięwzięcia, nie ma dzisiaj 
w Polsce innego projektu, który występuje w tym konkursie, który złożyłby już pozwolenie 
na budowę, a jak państwo wiecie jest to bardzo skomplikowany proces ze względu na 
zasolenie tych wód jak również problemy, które są związane z ochroną środowiska. 
Dziękuję.” 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Wyczerpałem listę do 
dyskusji radnych i zgodnie z procedurą udzielę głosu teraz mieszkańcowi Konina panu 
Krzysztofowi Pietruszewskiemu. Proszę o zabranie głosu.” 
 
 
 Głos zabrał mieszkaniec Konina Krzysztof PIETRUSZEWSKI, cytuję: „Dziękuję 
bardzo za przekazanie głosu, aczkolwiek po tak długotrwałej i owocnej dyskusji ja raczej 
będę nawiązywał tylko do poszczególnych tematów, ponieważ nie ukrywam większość 
tematów mi wyczerpał radny Eltman, więc w sumie tylko nawiążę w skrócie do tego, 
co mówił. Odnośnie, po pierwsze demografii, chciałbym zauważyć, że te 1029 osób, które 
zniknęło z Konina spoza jego granice tak naprawdę stanowi też w pewnym sensie dochody 
dla budżetu miasta, w związku z czym biorąc pod uwagę, że nasza tendencja jest raczej taka 
w Koninie, że tych osób ubywa, mniej więcej od 600 do 1000. W ciągu kilku lat tak naprawdę 
będziemy stratni nawet powyżej miliona złotych lub więcej z samych opłat i podatków, które 
mieszkańcy przekazali na rzecz miasta i w związku z tym, czy miasto planuje stworzyć jakąś 
politykę lub program odnośnie tego by tych mieszkańców znikało mniej? Bo owszem jest taki 
trend, nie da się tego ukryć każde miasto tego doświadcza, aczkolwiek są miasta, w których 
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ten trend działa w o wiele słabszym stopniu w związku z tym też stracą tych mieszkańców 
mniej i mają trochę łatwiejszą sytuację odnośnie swojego funkcjonowania i też w jakiś sposób 
muszą prawdopodobnie, przyciągać mieszkańców. W jaki sposób miasto planuje takich 
mieszkańców przyciągać czy chce właśnie w jakiś konkretny usystematyzowany sposób to 
robić? To jest moje pierwsze pytanie. 
 Druga kwestia to osiedla, też chciałem to poruszyć, radny Eltman również już 
nawiązał do tego i również pan radny Nowak z tego co pamiętam. Ja jak najbardziej się 
zgadzam, że utworzenie takich małych ojczyzn dla mieszkańców jest jak najbardziej teraz 
zasadne szczególnie, że to też między innymi pozwoli na to, że mieszkańcy w jakiś sposób 
będę mogli się identyfikować ze swoim terytorium i też na jego rzecz jakoś funkcjonować, 
bo przekazanie przynajmniej jakiejś ograniczonej sprawczości dla mieszkańców odnośnie 
własnego terenu jest o tyle dobre, bo jeżeli mieszkańcy widzą, że coś mogą zdziałać to 
też tym chętniej się angażują. I nawet jeżeli jest tych mieszkańców mało początkowo lub 
nawet trochę później to mimo wszystko jest jakaś grupa tych ludzi, którzy chcą naprawdę coś 
tam zmieniać i moim zdaniem nie ma sensu tego im ograniczać, bo to może się przyczynić 
bardzo dobrze też dla miasta w przyszłości, więc ja też bym tutaj dał naprawdę do rozważania 
czy nie warto by było osiedli wprowadzić u nas i rad osiedlowych i tak dalej. 
 Tutaj tylko bym się właściwie zgodził z radnym Eltmanem i radnym Lachowiczem 
odnośnie hotelu Konin. Moim zdaniem miasto też powinno poważnie pod rozwagę wziąć czy 
rzeczywiście warto przyjmować tylko jeden wariant, mianowicie ciągłych prób sprzedaży 
spółki, ponieważ trwa to 9 lat i na razie efektów nie ma a miasto już jest aktualnie stratne jak 
by nie patrząc. Więc też uważam, że to powinno zostać wzięte pod rozwagę, aczkolwiek 
wiem dobrze, że ten proces nie jest ani tani, ani nie jest krótki, bo tak jak mówię pod rozwagę 
czy nie należy próbować innego wariantu tutaj zastosować.  
 Ostatni temat i ten akurat nie był poruszony, mianowicie chodzi mi o drzewa i o to tak 
jak już miałem okazję podać kiedyś drzew u nas jest wycinanych bardzo dużo stosunkowo do 
ile było na przykład w poprzedniej kadencji. Też oczywiście jest więcej nasadzanych, co też 
trzeba dodać, że nasadzeń jest oczywiście więcej i w jakiś sposób też miasto widzę, że na tę 
świadomość, że te wycinane drzewa trzeba w jakiś sposób zastąpić. Ja mam takie pytanie 
odnośnie tego, czy jest przewidywana jakaś strategia nasadzeń i strategia wobec zieleni? 
Czy może będą zatrudnione osoby, które będę specjalistami w tym zakresie? Czy będą osoby, 
które będą się zajmowały też przestrzenią miejską w kontekście właśnie zieleni? Czyli tak jak 
było powiedziane, że miał być u nas dendrolog, miał być u nas ogrodnik miejski na razie ich 
nie widać i tak naprawdę ich zatrudnienie by się wiązało jednocześnie z jakąś strategią czy 
polityką taką wobec zieleni. I to jest taka kolejna kwestia, którą jeżeli można by było. Ja bym 
się chciał dowiedzieć, czy jest po prostu przewidywany taki tok działania odnośnie zieleni 
i utrzymania?  
 Tak na odchodne, co do liczby urzędników, to ja bym tutaj panu Eltmanowi 
odpowiedział, że istotnie liczba urzędników w Koninie jest stosunkowo wysoka. Akurat 
z tego, co wiem Konin mam jedną z większych liczb o ile chodzi o Wielkopolskę. To jest 
w sumie oczywiste, bo jest jednym z większych miasta, aczkolwiek liczba urzędników jest 
o wiele wyższa, to jest kwestia nawet 100 osób w porównaniu z Piłą lub Ostrowem 
Wielkopolskim, które są mniej więcej wielkości Konina i jedno z nich też jest miastem 
powiatowym. Więc to tak tylko na marginesie a propos do tego tematu, który poruszył radny 
Jakub Eltman. To było by wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo.” 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję Panu Krzysztofowi Pietruszewskiemu. 
Udzielam głosu panu prezydentowi Piotrowi Korytkowskiemu.” 
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Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Dziękuję wszystkim 
radnym oraz panu Krzysztofowi Pietruszewskiemu, którzy zechcieli wziąć udział w tej 
debacie na temat raportu o stanie miasta za 2019 rok.  
Szanowni Państwo chciałem podkreślić to, bo rozmawialiśmy, czy debatowaliśmy w tym 
temacie bardzo szeroko, wykraczając poza absolutnie 2019 rok. Wiele wypowiedzi odnosiło 
się do tego, co ma miejsce w roku 2020 i trudno odnieść się, bo będę się trzymał jednak 
tematu i porządku obrad. Mówimy na temat stanu miasta w roku 2019 i będę się odnosił tylko 
do tych wypowiedzi, które mówią nam o roku 2019. 

Pani Emilia Wasielewska – tematy związane z transformacją, w którym jest nasze 
miasto, ale to trzeba powiedzieć szerzej, cały nasz subregion Wielkopolski Wschodniej. 
Mówimy tutaj o Wielkopolsce Wschodniej i chcemy razem integrować wszystkich 
mieszkańców Wielkopolski Wschodniej, wszystkie samorządy z tego terenu i to nam się 
udaje. Widząc perspektywę rysującą się, trudności gospodarczych dla tego regionu 3 kwietnia 
2019 roku samorządy wielkopolski wschodniej, łącznie z Samorządem Województwa 
Wielkopolskiego, z przedstawicielami ARR, ze środowiskiem organizacji pozarządowych, 
wszystkich tych, którym leży na rzeczy rozwój naszego terenu, naszego regionu, podpisali 
wspólne stanowisko, dotyczące działań wspólnych w zakresie transformacji gospodarczej, 
energetycznej i społecznej naszego regionu. Od tego momentu jesteśmy razem i mówimy 
jednym głosem. To, o czym państwu mówiłem, odnośnie wykreowania marki Wielkopolska 
Dolina Energii, jest to już namacalny efekt tejże pracy między innymi. Biorąc pod uwagę to, 
że jesteśmy jako jeden z trzech regionów Polski na tak zwanej platformie terenów 
powęglowych, czyli jesteśmy uznani za region, który jest w procesie transformacji, 
odchodzenia od węgla, który za chwileczkę będzie musiał się przekształcać, jesteśmy obecni 
silnie w strukturach Unii Europejskiej i zabiegamy o pieniądze, które pojawić mogą się, na 
razie mowa jest o 8 mld zł które mogłyby trafić do Polski. Będziemy konkurować oczywiście 
ze Śląskiem i Dolnym Śląskiem, którzy też są wpisani na tę listę z regionów Polskich o to, 
aby te pieniądze pojawiły się w naszym subregionie. To jest perspektywa 2021 roku, czyli 
biorąc pod uwagę to, że pieniądze pojawią się dopiero od przyszłego roku, tym samym pani 
radna nie można mówić o tym, że będą jakieś efekty, związane już teraz z zaabsorbowaniem 
środków dla naszego samorządu z procesu transformacji z tych środków, które są 
przeznaczone w Unii Europejskiej. 

Jednym z tych projektów, które zostały zawiezione i przedstawione Komisji 
Europejskiej, a było ich 22, kilka z nich miałem możliwość bezpośrednio ja zaprezentować, 
ale i też część zaprezentował mój zastępca w kolejnym pobycie w Brukseli pan prezydent 
Paweł Adamów. Jesteśmy przygotowani na to z projektami i jak tylko pojawiają się środki, 
będziemy zabiegać już o konkretne pieniądze. 

Jeśli chodzi o fermy fotowoltaiczne, o których pani radna mówiła. Kilka dni temu 
miało miejsce otwarcie, czy rozpoczęcie budowy - wmurowanie kamienia węgielnego pod 
budowę farmy fotowoltaicznej 2.2 MW. Największa moc elektrowni czy w ogóle paneli 
słonecznych, które się pojawią na terenie Konina. Problem jest tego rodzaju, jeśli chodzi 
o lokalizację takich farm fotowoltaicznych na terenie miasta Konina, że nasze prawo 
miejscowe, plan zagospodarowania przestrzennego, ale i wcześniej studium, uniemożliwia 
lokalizowanie takowych farm powyżej 100 kW vat na terenie naszego miasta. Jesteśmy 
w trakcie pracy nad zmianą studium. Po zmianie studium, zostały określone w nim obszary, 
gdzie będą mogły być lokalizowane takie inwestycje. Pytanie dlaczego akurat PWiK mógł 
zrealizować tę inwestycję na terenie miasta, a no dlatego że od 1 stycznia 2019 roku część 
przedsiębiorstwa, a mianowicie oczyszczalnia lewy brzeg została przyłączona do miasta 
Konina, gdyż przed 2019 rokiem był to obszar Starego Miasta, które miało inne prawo 
miejscowe, które umożliwiało budowanie takiej farmy, dlatego też Miasto Konin i PWiK 
skrzętnie skorzystało z takich możliwości, dlatego cieszymy się budową farmy 
fotowoltaicznej. 

Jeśli chodzi o ciepłownię geotermalną wypowiedział się pan dyrektor, pan radny 
Sławomir Lorek na ten temat. To jest tak, że my jako miasto, jako spółka jesteśmy gotowi do 
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tego, aby móc budować już w tej chwili ciepłownię geotermalną. Stosowny projekt leży 
w NFOŚiGW od maja ubiegłego roku i niestety kolejne terminy rozpatrzenia tego naszego 
wniosku, który jest tak, jak zostało to powiedziane, bardzo pozytywnie oceniany, są 
przesuwane. Była mowa o tym, że będzie to w połowie czerwca tego roku, ostatnio mówi się 
o końcówce czerwca, to jest właśnie ten moment, końcówka czerwca. Być może będzie 
pozytywna informacja w najbliższych dniach. Liczę na to. 

Wszystko to, co jest związane z procesem sprawiedliwej transformacji, jest 
realizowane przy współudziale samorządu województwa wielkopolskiego i jego instytucji, 
jednostki organizacyjnej, jaką jest ARR, bo samorząd województwa wielkopolskiego bardzo 
poważnie potraktował te problemy, przed którymi stoi nasz subregion, powołując osobę – 
pełnomocnika marszałka województwa wielkopolskiego ds. wielkopolski wschodniej Macieja 
Sytka, który jest jednocześnie prezesem ARR. Ta współpraca układa się bardzo korzystnie. 
Jesteśmy w trakcie przygotowywania wszystkiego, co pozwoli nam bezpiecznie poprowadzić 
ten proces transformacji.  

Określiliśmy, że nasz region, który kojarzony jest z energetyką, związany powinien 
być w dalszym ciągu. Efekt tychże prac miasta w tym zakresie jest to chociażby, że pojawiła 
się i buduje się fabryka Jonhson Matthey, która jest związana z przemysłem, z energetyką, 
z elektromobilnością. Tam będzie produkowany tlenek elNO, czarny proszek, który będzie 
wykorzystywany, a jeszcze nie jest, bo jest to awangardowa i nowoczesna technologia, która 
będzie zastosowana w akumulatorach, w samochodach elektrycznych. Docelowo ta fabryka 
ma wyprodukować tlenek elNO, który będzie zastosowany w milionie samochodów rocznie 
w skali całego kraju. To jest odpowiedź na wypowiedź pani radnej Wasielewskiej. 

Jeżeli chodzi o Pana Jakuba Eltmana, Pan radny powiedział o tym, że jest to plagiat. 
Trudno splagiatować samego siebie, bo rozumiem, że ten plagiat dotyczył tego, że pewne 
części sformułowań powtarzają się w tym raporcie i one były użyte w poprzednim, więc 
myślę, że to słowo plagiat, to trochę za grube słowo i może mylić mieszkańców naszego 
miasta, przysłuchującym się tej dyskusji podczas sesji tak że myślę, że to pewne nadużycie, 
natomiast opracowaliśmy ten dokument, zgodnie z wytycznymi, które są i on powinien 
zawierać według nas. 

Spadek ilości mieszkańców to pojawiło się w kilku wypowiedziach radnych ale i też 
Pana Pietruszewskiego. Szanowni państwo proszę mi wskazać miasta średniej i dużej 
wielkości w kraju, które nie brykają się z tym problemem, poza dwoma Warszawa i Rzeszów. 
Czy są jakieś inne miasta, gdzie jest znaczny przyrost mieszkańców? Raczej nie. Jest to 
oczywiście proces i on w żaden sposób nas nie usypia i nie usprawiedliwia i nie 
bagatelizujemy go. Robimy wszystko, aby powstrzymać odpływ mieszkańców. Pierwszą 
odpowiedzią, która by się nasuwała jest to, że mieszkańcy poszukują miejsca do zamieszkania 
poza granicami miasta Konina ale tuż obok. Osiedlają się w miejscowościach, które 
przylegają granicami do naszego miasta i mieszkają w atrakcyjnych można powiedzieć 
miejscach, a korzystają jednak z tego, co miasto oferuje, czyli powiedzmy ilość mieszkańców 
należałoby nie patrzeć konkretnie na zameldowanie osób w naszym mieście tylko patrzeć 
bardziej aglomeracyjnie, wtedy mielibyśmy prawdziwą odpowiedź, ile w aglomeracji 
konińskiej mieszka mieszkańców. A co robimy? Od wielu lat próbujemy skutecznie zachęcać 
do tego, aby mieszkańcy zaczęli mieszkać na Starówce. Mówimy o tym, wykonujemy 
działania związane z inwestycjami chociażby MTBS. Te działania chociażby po byłej bazie 
PKS i czymś, co było nazywane dworcem autobusowym, te inwestycje właśnie w tym 
miejscu są realizowane. Niebawem, w przyszłym roku oddanych zostanie 100 mieszkań, 
gdzie rodziny będą mogły się tylko w tym miejscu osiedlać. Widzimy zainteresowanie 
deweloperów, aby zakupywać grunty miasta, gdzie miasto planuje budowy budynków 
wielorodzinnych. Przypatrujemy się, cieszymy się, że nie tylko MTBS, ale i rodzi się pewna 
koniunktura w zakresie budownictwa wielorodzinnego w Koninie. Jest to perspektywa 
przyszłości, natomiast współdziałanie miasta i również z prywatnymi inwestorami w zakresie 
budowy - ostatnio była informacja na ten temat budowy, nowoczesnego osiedla na wzór 
skandynawski, osiedla Cukrownia na Łężynie.  
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Problemem naszego miasta jest, jeżeli chodzi o kwestie związane z osadnictwem są 
rozdrobnione nasze grunty, gdzie moglibyśmy oddawać mieszkańcom pod budowę domów 
jednorodzinnych. Takie obszary na Grójcu czy na Wilkowie są. Są to długie paski ziemi 
poprzez to, że następowało dziedziczenie tychże ziem, zostały podzielone i są to działki 
niejednokrotnie kilkumetrowe, ciągnące się nawet kilometr. To jest problem, związany ze 
scalaniem gruntów i ponownym podziałem tak, aby móc realizować to, co zostało zapisane 
w planie zagospodarowania przestrzennego. 

Kolejny temat - Przedsiębiorstwo PTHU Konin sp. z o. o. spółka miasta, która 
prowadzi nasz hotel. Jeżeli chodzi o moją kadencję, tzn. wtedy, kiedy jestem prezydentem, 
były dwukrotne próby sprzedaży tego majątku. Sprzedajemy to wspólnie i taka sprzedaż 
została przygotowana wspólnie z Impex-Metalem. Sprzedajemy spółkę, bo wydaje się, że jest 
to najlepszy sposób, aby inwestor przejął zorganizowaną spółkę, natomiast ostatnia sprzedaż 
nie doszła do skutku ze względu na to, że inwestycja, przetarg był w momencie, kiedy 
wchodziliśmy w pandemię koronawirusa. Raczej nie jest to dobry moment, aby podejmować 
ryzyko inwestycyjne, dlatego ta sprzedaż nie nastąpiła. Ja w tym roku jeszcze raz będę chciał, 
aby wystawiono spółkę na sprzedaż, łącznie ze swoim majątkiem, będzie to wrzesień. Jeżeli 
nie doszłoby do tej sprzedaży, rozpatrujemy inne możliwości, bierzemy różne scenariusze 
pod uwagę. To, co państwo sugerowali, że można by przekazać hotel do innej spółki, ale jak 
przekażemy do innej spółki, to w dalszym ciągu będzie to spółka miasta i takie zarzuty 
w dalszym ciągu będą stawiane nie PTHU Konin, ale kolejnej spółce, która będzie prowadziła 
działalność hotelarską, która nie jest zadaniem własnym gminy, więc to chyba nie jest dobre 
rozwiązanie, natomiast my jako miasto nie ponosimy kosztów, związanych 
z funkcjonowaniem tej spółki, bo wystawiamy ją na sprzedaż z pewnym rzeczywiście 
ujemnym wynikiem finansowym, ale póki co nie dokapitalizujemy jej, tak że proszę mieć na 
uwadze też co państwo mówicie.  

PWiK – padło sformułowanie, że kiedy będą rezultaty, związane z funkcjonowaniem 
tychże inwestycji, które rozpoczął PWiK. Padła taka wypowiedź, że dopłacamy do PWiK, my 
jako Miasto dopłacamy do PWiK. Absolutnie. PWiK jest rentowną spółką, która bym 
powiedział przynosi dochody, które są inwestowane w tę spółkę i dzięki temu mogą być 
realizowane chociażby te inwestycje, o których mówiłem, czyli budowa paneli 
fotowoltaicznych. Chciałem jedno zauważyć, aby mieszkańcy nie byli wprowadzani w błąd. 
Miasto nie ustala ceny za wody i ścieki tylko to przedsiębiorstwo Wody Polskie akceptuje, 
czyli jest to decyzja tego przedsiębiorstwa.  

Jeśli chodzi o Wydział Ochrony Środowiska i program czyste powietrze to nie jest tak, 
że to jest realizacja pewnych ustaleń między rządem a samorządem. My działamy ponad 
standardowo Panie radny, bo samorządy, to nie jest powszechne, że samorządy typują swoich 
pracowników do tego, aby pomagać prowadzić za rękę mieszkańca, który nie jest w stanie 
wypełnić wielostronicowych dokumentów i dołożyć załączników do nich, więc ten pogram 
naprawdę udaje się realizować w naszym mieście w takiej skali, jakiej w innych nie ma to 
miejsca, bo wystarczy przejrzeć doniesienia medialne, ten program jest w Polsce niestety 
krytykowany, ale my jesteśmy samorządem, który pokazuje, że można to realizować. 
Pan Krystian Majewski – realizacja tychże inwestycji została podkreślona ze środków 
zewnętrznych w tym krajowych. Właśnie o tym mówiłem szanowny panie radny, że być 
może pan usłyszał to, co chciał usłyszeć, że ja uwydatniam bardzo środki, które wpływają do 
samorządu miasta Konina z Unii Europejskiej. Tak, rzeczywiście, bo jest to największa pula 
środków, która wpłynęła. Mówiłem też o środkach krajowych i podałem, stosowne liczby, 
natomiast to, co padło w wypowiedziach radnych, że w takiej ilości wpływają do samorządu 
miasta, a no wpływają tylko to jest rok 2020 i proszę wierzyć mi, że jeżeli będę zdawał raport 
o stanie miasta za rok 2020 w 2021 roku, bardzo mocno wyeksponuję również to, 
że z różnego rodzaju źródeł krajowych wpływają środki do naszego miasta, bo tak jak to 
padło rzeczywiście jesteśmy w stanie rozmawiać i współdziałać w celu pozyskania środków 
z każdym, kto nam w tym pomoże i podkreślam iż zasługi mają ludzie nie patrząc na barwy 
polityczne. 
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Stacja wodorowa – padło to też w wypowiedzi radnej Wasielewskiej. Mówił tutaj 
również Pan Krystian Majewski o tym. Panie radny to tak jest, że można powiedzieć spółki 
Skarbu Państwa „doszusowały” do Konina, bo w swojej wypowiedzi powiedział Pan, 
że spółki Skarbu Państwa ogłosiły czy zapowiedziały budowę stacji czy elektrolizerów. 
Zapowiedziały i my dokładnie też zapowiedzieliśmy. Jesteśmy w tym momencie na równi, 
czyli nie ma co się przechwalać na razie. Na razie te zapowiedzi nie stały się faktem, 
ponieważ Konin nie może być inwestorem, związanym z budową instalacji do wytwarzania 
wodoru, ale my sprzyjamy przedsiębiorcom tym, którzy chcą to zrobić, natomiast nie będę 
tutaj rozwodził się i mówił na jakim etapie jest chociażby nasz partner w tym zakresie 
ZE PAK, ale jest to przyszłość i mam nadzieję w dalszym ciągu, że jesteśmy na bardzo dobrej 
drodze. 

Pan radny Tomasz Andrzej Nowak – była mowa tutaj o podłączeniu budynków na 
Starówce do naszego cieplika miejskiego MPEC i rzeczywiście jest projekt taki, 
wspominałem o tym, to jest bardzo obiecujący fundusz - fundusz norweski. Tam jest 42 mln 
zł i między innymi z programu lokalnego mamy zaplanowane podłączenie 9 budynków na 
konińskiej Starówce. To jest fakt, że my mówiąc o mieście zielonym, przyjaznym 
środowisku, chcemy zadbać o to żeby przede wszystkim można było oddychać wtedy, kiedy 
jest zima i jest przyducha, kiedy dym ściele się po ziemi, a nie unosi się do góry.  

Rady osiedla w kilku wypowiedziach to padło. Proszę państwa myślę, że to jest moja 
opinia, oczywiście możemy na ten temat debatować, ale zdaje się, że jesteśmy zbyt małym 
miastem, aby tworzyć kolejną jednostkę administracyjną, jaką byłyby rady osiedli, bo 
rozumiem, że do tego zmierza. Mamy 23 radnych, państwo mówicie o tym, że miasto się 
zimniejsza, bo mamy 70 tys. mieszkańców, a chcecie państwo, żeby ponosić koszty, żeby 
miasto ponosiło koszty na przeprowadzenie kolejnych wyborów, stworzenie rad osiedli, żeby 
podział administracyjny miasta nastąpił na sformalizowane osiedla i wyłaniać reprezentantów 
tych osiedli do rad osiedli. Myślę, że 23 radnych jest właściwą reprezentacją poszczególnych, 
nieformalnych można powiedzieć osiedli, jakimi są okręgi wyborcze i szanowni państwo, tu 
chylę czoła przed państwem, bo każdy z was jest doskonałym reprezentantem okręgu 
wyborczego, bo każdy z państwa dba o miasto, ale dba również o miejsce, z którego został 
wybrany a mianowicie okręgi wyborcze i chociażby dzisiaj w wypowiedzi każdego z państwa 
na każdej sesji są artykułowane potrzeby, dotyczące właśnie miejsc, z których państwo zostali 
wybrani.  

Pan radny Nowak mówił o tym, to jest ta wypowiedź, ta dbałość, utożsamianie się 
z miejscem, z którego został Pan wybrany, a więc I okręg – Stary Konin, wszystko to, co jest 
na południe od Warty. Mowa o inwestycjach, koniecznych inwestycjach w tej części miasta. 
Remonty ulic, parking przy Szkole Podstawowej Nr 1, wdzięczność mieszkańców. To nie o to 
chodzi, żebym ja miał wdzięczność mieszkańców, nie chodzi mi o to, dla mieszkańców z tego 
konkretnego okręgu. Chodzi mi o to, żeby miasto zaczynało inaczej wyglądać, ale trzeba 
równoważyć i rozkładać równomiernie te inwestycje, biorąc pod uwagę również możliwość 
pozyskania środków zewnętrznych, o czym mówiłem, natomiast właśnie na inwestycje, te, 
które, zgadza się, powinny być zrealizowane, potrzeba jeszcze pieniędzy, a doskonale wiecie, 
w jakiej sytuacji finansowej my w tej chwili jako samorząd jesteśmy.  

Odpowiadam w tej chwili Panu przewodniczącemu Zenonowi Chojnackiemu, nie 
wiem, czy konieczne było moje usprawiedliwianie się, że nie byłem podczas spotkania Pani 
premier Emilewicz w magistracie. Ja przypomnę, że odbyło się to spotkanie 14 czerwca – 
była to niedziela, był to długi weekend, ale myślę, że nie bez znaczenia jest to, że Pani 
minister Emilewicz zapowiedziała swoją wizytę w poniedziałek, w godzinach pracy i byłem 
na to gotowy, że 15 czerwca przyjmę osobiście, razem z wszystkimi moimi zastępcami Panią 
minister. Jednakże w piątek padła informacja, otrzymaliśmy tę informację w długi weekend, 
wtedy, kiedy różne rzeczy planujemy i została ta wizyta przyspieszona i odbyła się 
w niedzielę i muszę powiedzieć, że urząd prezydenta był reprezentowany przez zastępcę 
prezydenta Witolda Nowaka, który nadmienię, zrezygnował z wyjazdu do swojej mamy poza 
Konin, aby mógł być obecny, natomiast ja i Pan prezydent Adamów, niestety nie mogliśmy 
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być obecni, natomiast nie jest to zawinione przez nas, tylko przez to, że został przełożony 
termin wizyty. Myślę, że szanowni państwo, trudno odnieść się do wszystkich rzeczy, które 
tutaj zostały poruszone. Ja bardzo dziękuję państwu za super rozmowę i debatę. To daje też 
taki obraz, że Państwo są zatroskani o nasze miasto i ta debata jest bardzo potrzebną 
i budującą. 

Dziękując za tę debatę prosiłbym państwa o naprawdę rzetelne przeanalizowanie 
i przemyślenie tego wszystkiego, co zostało zawarte w raporcie o stanie miasta, ale i wzięcie 
pod uwagę tej budującej debaty podczas tego punktu porządku obrad.” 
 
 

Głos zabrał zastępca prezydenta ds. gospodarczych Paweł ADAMÓW, cytuję: „Ja 
w kontekście tej dłuższej wypowiedzi pana prezydenta chciałem zwrócić uwagę na dwa 
aspekty, które wiążą się trochę ze sprawiedliwą transformacją oraz dochodzeniem Konina do 
samodzielności energetycznej.  

My mamy klaster energii i rzeczywiście od dłuższego czasu przyjęliśmy strategię 
dochodzenia do samodzielności energetycznej w ramach klastra, gdzie poszczególne 
podmioty klastra budują swoje projekty z zakresu OZE i chciałem odczarować mit, który jest 
przywoływany od kilku miesięcy na temat PWiK, gdzie nawet radni opozycji często 
sygnalizują fakt, że PWiK tak mocno angażuje się w te projekty OZE, w związku z czym ma 
to potem wpływ na cenę wody. Dzisiaj jest tak, że coraz większym kosztem w cenie 
dostarczania wody i w cenie odbioru ścieków jest energia elektryczna. Widać to po kosztach 
funkcjonowania wodociągów w innych gminach, które takich farm fotowoltaicznych czy 
własnych zasobów z OZE nie rozwijają, w związku z tym te koszty funkcjonowania tych 
wodociągów są coraz większe, zarówno w dostarczania wody jak i odbioru ścieków i ta 
polityka PWiK dąży do tego, żeby w pewnym momencie spółka była całkowicie 
samowystarczalna w energię elektryczną, co spowoduje niezależność w zakresie czynnika 
kosztochłonnego, dostarczania wody i odbioru ścieków. To już widać, bo my jesteśmy 
jednym z niewielu wodociągów w Polsce, które nie jest dofinansowywane z budżetu gminy. 
Jak byście państwo przeanalizowali wodociągi w wielu innych polskich gminach i miastach, 
to te koszty tak mocno rosną, że istnieje konieczność dofinansowania, dopłaty dla 
mieszkańców, aby zbić sztucznie tę cenę i mając swoje własne instalacje fotowoltaiczne 
PWiK będzie mógł być pod tym kątem niezależny i w związku z tym ta cena energii 
elektrycznej, ona będzie w miarę na stabilnym poziomie i oprócz tego, tą nadwyżkę energii 
elektrycznej będzie można sprzedać albo w momencie, gdy państwo polskie pozwoli nam na 
tworzenie klastrów energii, pozwoli podzielić nam się tą energią z innymi podmiotami 
konińskimi bez konieczności ponoszenia kosztów przesyłowych. 

Drugim mitem, podobnie jak przez cały rok był mit na temat spalarni, że spalarnia jest 
niezapełniona w całości, dzisiaj widzimy, jaka jest panika w całej Polsce, każdy chcę 
budować te spalarnie, bo nasza spalarnia ma 10 krotnie większe zapotrzebowanie z Polski na 
odbiór odpadów. Kolejnym mitem jest budowa stacji benzynowej w PWiK, która absolutnie 
w żaden sposób nie wpływa na cenę wody. Po pierwsze jest zakaz finansowania skrośnego, 
jeśli chodzi o księgowość naszych wodociągów, a po drugie celem tego projektu jest właśnie 
przysporzenie zysków wodociągom. Ma to poprawić kondycję finansową spółki. 

Przypomnę, że PWiK jest jednym z większych płatników podatku od nieruchomości. 
To też zaprzecza absolutnie tezie takiej, że my w jakiś sposób PWiK finansujemy 
i wspieramy, tak że radzę porównać sobie koszty funkcjonowania dostarczania ścieków 
i wody w innych wodociągach i jak mocne jest zaangażowanie z budżetu gminy dopłat do 
tych cen.  

Jeszcze chciałem tylko jedną rzecz dopowiedzieć w aspekcie ubywania mieszkańców, 
bo tak jak Pan prezydent wspomniał, bardzo mocno postawiliśmy na kwestię pozyskiwania 
inwestorów i całe nasze siły przez ostatnie półtora roku idą w tym kierunku i bardzo mocno 
postawiliśmy na aktywną politykę mieszkaniową tzw. rozwój MTBS, gdzie jest to jeden 
z najbardziej aktywnych MTBS w Polsce, w związku z czym możemy się pochwalić, co też 
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potwierdza BGK wzorcową współpracą pomiędzy BGK a MTBS, ale też staramy się 
wspierać bardzo mocno prywatne projekty deweloperskie, prowadzimy teraz aktywną 
politykę w zakresie wyprzedaży nieruchomości pod mieszkaniówkę wielorodzinną, rozwój 
mieszkaniówki wielorodzinnej na terenie Łężyna i bardzo mocno wchodzimy, planując 
bardzo dużo środków na scalenia, o których Pan prezydent powiedział. To są wszystko 
kluczowe elementy w zakresie zatrzymania mieszkańców i stworzenia im warunków 
mieszkaniowych, ale i w zakresie ściągnięcia mieszkańców do Konina. 

Jeszcze jedną kwestią, która pojawiła się w dyskusji to kwestia ogrodnika miejskiego 
i standardu zieleni. Mamy przygotowane w ramach projektu z funduszy norweskich kwestie 
opracowania standardów zieleni i zatrudnienia ogrodnika miejskiego, bo nie chcieliśmy tego 
finansować z kasy miejskiej, jeżeli jest możliwość pozyskania dofinansowania z funduszy 
norweskich z konkursu na zielono - niebieską infrastrukturę. Szykujemy duży projekt 
z zakresu zielonych korytarzy, opieki nad zielenią i opracowania standardów zieleni 
i ogrodnika miejskiego i to, co Pan Krzysztof Pietruszewski wspominał, one zostaną ujęte, 
bo trochę drzew w Koninie zostało wyciętych, ale to jest konsekwencja polityki inwestycyjnej 
miasta czy dużych przedsiębiorstw, które do Konina wchodzą, jak Jonson Mattehy ale te 
wszystkie wytyczne, które miasto Konin posiada i te wszystkie decyzje w zakresie 
pozwolenia na wycinkę drzew one są obostrzone w takim zakresie, że tych drzew jest 
nasadzonych więcej, a przez trzy lata jest obowiązek zaopiekowania się tymi drzewami przez 
inwestora, który dokonuje tych nasadzeń.” 
 
 

Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „W kilku 
sprawach chciałbym też się odnieść do państwa dyskusji, za którą serdecznie dziękuję. Przede 
wszystkim pierwsza uwaga dotyczy wzrostu etatów nauczycielach. Podkreśliłbym tu słowo 
etatów, a nie wzrost liczby nauczycieli, chociaż to się również przekłada na wzrost liczby 
nauczycieli, ale tu panie Eltman nie możemy zapominać o doświadczeniu, którego samorząd 
koniński i nie tylko, bo wszystkie samorządy w Polsce doświadczały w ubiegłym roku, czyli 
podwójnego naboru w szkołach podstawowych po likwidacji gimnazjów. Państwo 
widzieliście, jakie nakłady ponieśliśmy z własnych środków, żeby przygotować szkoły 
w miarę możliwości, które nasz budżet był w stanie wytrzymać i ponieść, żeby szkoły 
zlikwidowane przystosować do nowej funkcji, natomiast głównie przygotować szkoły 
ponadpodstawowe, żeby mogły przyjąć podwójną liczbę uczniów i za tym idą liczby etatów 
nauczycielskich i liczby osób z administracji i obsługi. Myli absolutnie pan radny kwestię 
tego, co zapowiedziałem w lutym, a co trwa i do sierpnia obiecałem Państwu, że będzie 
trwało, w niektórych przypadkach mówiłem na komisji do końca roku i to jest rok 2020, a nie 
2019, zatem podnoszenie roku 2020 do roku 2019 jest absolutnym pomyleniem dwóch 
rzeczy. Te rzeczy, które mówiłem na Komisji Edukacji Kultury i Sportu dzieją się. 
Oszczędności z tego tytułu będą wymierne i ja nie odstąpię na krok, bo takie zadanie przed 
sobą podstawiłem i takie zadanie pozostawił przede mną Pan prezydent i nie chcę powiedzieć 
na dzisiaj, ile to będzie etatów, ale to będzie kilkadziesiąt etatów. Ja zapowiedziałem 
Państwu, że będzie to około 70 etatów w samej administracji i obsłudze, ale czy zmniejszy się 
liczba etatów nauczycielskich, to wprost proporcjonalne jest do liczby uczniów, która 
przychodzi każdego roku do szkół, ale w zasadniczej części to właśnie do tego się odnosi. 
Jeżeli nabór do szkół ponadpodstawowych będzie dobry, to ta liczba nauczycieli będzie 
również dobra, taka adekwatna, jaka powinna być, natomiast my pilnujemy każdego etatu 
w administracji i obsłudze, każdy etat analizujemy. Jeżeli państwo macie jakiekolwiek 
wątpliwości w tej kwestii, polecam rozmowę z jednym z dyrektorów waszych przedszkoli, 
szkół podstawowych czy szkół ponadpodstawowych, które macie w swoich okręgach 
wyborczych, ale w całym mieście i zapytajcie, czy oni czują, że my pilnujemy etatów, kiedy 
składają do nas arkusze. Myślę, że tu będzie odpowiedź jednoznaczna, zatem to, co dzieje się 
w 2020 panie radny Eltman będziemy sprawozdawać w przyszłym roku i tam będzie pan miał 
konkretne cyfry, związane z tymi obietnicami, tak je nazwijmy, ale ja wolę użyć słowa 
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planami, które poczyniliśmy od lutego i pandemia tego nie zatrzymała, to wyraźnie podkreślę. 
Dzieją się zmiany w konińskiej oświacie i będą się działy do sierpnia i po sierpniu, ponieważ 
niektóre odejścia, związane chociażby z emeryturami nastąpią jeszcze do końca roku i z tego 
tytułu myślę, że w przyszłym roku, a może nawet już w styczniu na komisji nie będziemy już 
czekać do raportu o stanie miasta, przedstawię państwu wyraźne wyliczenia, w których 
będziecie państwo widzieć to działanie. Zamiast 56 oddziałów mieliśmy 113 oddziałów. 
To ile rząd „oddał” nam za tę reformę, ja już tyle razy mówiłem na sesji, jakie straty poniósł 
koniński samorząd, tyle razy powtarzałem na sesji i Komisjach Edukacji, Kultury i Sportu, 
że nie ma co tego powtarzać. To jest cios dla naszego samorządu i dla innych. To są straty, 
których nikt nam nie odda i jaka była odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na nasze 
pisma także cytowałem, możecie wrócić do sprawozdań, które były na radzie miasta. 
Mówiłem o tym wyraźnie, to jest porażka. 

Pytał Pan też o system koordynacji strategii i o strategię miasta. Chciałbym, na 
moment przejść do Wydziału Strategii i Marketingu, który wspólnie z mieszkańcami 
zrealizował strategię. Niektórych z państwa niedosyt tej strategii jestem w stanie zrozumieć, 
nawet jeśli uczestniczyliście państwo w przygotowaniu tej strategii, rozumiem go dokładnie 
w tym samym myśleniu, w jakim poszedł Pan przewodniczący Chojnacki tzn. jeśli jestem 
w opozycji, to nawet jeśli pracowałem dla tej strategii - Konin Zielone Miasto Energii, 
to trudno, żebym się dobrze o niej wypowiadał i tak to przyjmuję. Strategia jest bardzo dobrze 
przyjmowana nie tylko przez mieszkańców, ale również w całym kraju. Za nią podąża już 
system koordynacji strategii i każde działanie i tutaj panie radny Eltman, będzie pan miał 
sprawozdanie z systemu koordynacji strategii tzn. każde działalnie, wykonywane jest 
w poszczególnych wydziałach i trafia do tego systemu. Nie tylko wydziałach, ale jednostkach 
np. MOSiR i trafia do systemu koordynacji strategii i ono jest analizowane pod kątem 
strategicznym. Nie wiem, czemu akurat tego wydziału państwo się czepiacie, ale powiem, 
że kończymy system identyfikacji wizualnej i tu nie chodzi o sam logotyp, ale także o całą 
strategię komunikacji, kampanię wizerunkową, system komunikacji on-line i te prace tam 
trwają. W tym przypadku prace były spowolnione pandemią i to nie tylko związaną z tym, 
że nasi pracownicy mogli korzystać z pewnych możliwości, jakie w tym czasie stworzyły się 
i mogli być na przestojach, czy mogli inaczej pracować, natomiast firmy, z którymi 
pracowaliśmy w tym zakresie zostały doświadczone epidemią i tutaj ta współpraca się 
opóźniła ale jesteśmy na ukończeniu pewnych prac. 

Tomasz Nowak – oznakowanie zabytków. Jesteśmy na końcowym etapie 
oznakowania pierwszych zabytków. Wizualizacja tablic, które będą oznaczały konińskie 
zabytki jest już u konserwatora zabytków, niestety dość długo to trwa z panem 
konserwatorem i tutaj trudno mi powiedzieć, z czego to wynika. Jeśli ktoś z państwa radnych 
ma jakiś wpływ na pana konserwatora zabytków, to muszę powiedzieć, że z naszej strony ta 
dokumentacja chyba już 3-4 tygodnie temu wyszła i cały czas leży w biurze konserwatora 
zabytków, więc czekamy na odpowiedź. Jesteśmy przygotowani, mamy przygotowane 
finansowanie tych tablic i pierwsze konińskie zabytki w tym roku zostaną oznakowane. 

Jeśli chodzi o monografię miasta, nie odkładamy tego tematu, natomiast rzeczywiście 
potrzeba znaleźć finansowanie i szukamy tych środków, by taka monografia powstała. 
Ważnym jest to, zgadzam się z Panem radnym, żeby dokończyć pisanie historii miasta 
Konina i by mieszkańcy dowiedzieli się, co działo się po XVIII wieku, XIX i początkach 
XX wieku w naszym mieście, więc nie odżegnujemy się od tego zadania, natomiast musi ono 
poczekać na swoje finansowanie. Mam nadzieję, że uda się tak spiąć przyszłoroczny budżet, 
by to zadanie można tam było wpisać.” 
 
 

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Panie przewodniczący, panowie 
prezydenci. Ja chciałbym się odnieść do słów pana prezydenta Adamowa odnośnie tej obniżki 
ceny, w związku z budową farmy fotowoltaicznej. Ja wszystko rozumiem, tylko tak, nie 
znamy warunków, bo na pewno jest ta farma kredytowana w jakimś stopniu będzie ona 
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umarzalna, kredyt na pewno jest wieloletni, zanim ona się spłaci, wartość przypuszczam jest 
8 mln złotych tej farmy. Jest to nowość, jeżeli chodzi o nasz rejon, może byłoby to wcześniej, 
gdybyśmy mieli teren, ten teren nabyliśmy przez przypadek i go mamy. Natomiast jeśli 
chodzi o granice zachodnie, no to tam często jeżdżę tamtędy, to od 15 lat farmy mają i na 
każdej stodole są, tak że wielkie wydarzenie może u nas, a gdzieś to już nie. Dziękuję.” 
 
 
 Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Chciałem 
odpowiedzieć panu radnemu Lachowiczowi, szanowny panie radny to tak jest, że przecież nie 
wiemy, tak jakby to było owiane wielką tajemnicą i jeżeli będzie pan chciał wyczerpujące 
informacje, dotyczące sposobu finansowania budowy farmy fotowoltaicznej jest przecież taka 
informacja, jest ona możliwa do uzyskania. Powiedział Pan, że nabyliśmy. Szanowni państwo 
myśmy za ten grunt przyłączony do Konina nie zapłacili złotówki. To chcę podkreślić, a tak 
mogliby niektórzy wnioskować z pańskiej wypowiedzi. Poza tym, jest to inwestycja, która 
będzie przysparzała firmie przychód. Jest to inwestycja w przyszłość, zgodną z tendencjami 
światowymi, tak że panie radny jeśli chce Pan cokolwiek usłyszeć, czy dowiedzieć się na 
temat funkcjonowania PWiK, tak jak Pan czyni, a ostatnio jest Pan bardzo zainteresowany tą 
spółą i jej funkcjonowaniem, może Pan dalej czynić, bo spółka będzie panu informacji 
udzielać.” 
 
 

Ad vocem głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Panie prezydencie, ja 
nie powiedziałem, że kupiliśmy tylko nabyliśmy, mogę powiedzieć nieodpłatnie, jeżeli chodzi 
o sprecyzowanie, natomiast uważam, że my, jako radni powinniśmy takie informacje 
i o wydarzeniach budowy takiej farmy wiedzieć pierwsi, a nie dowiadywać się dopiero teraz.” 
  
  
 Odpowiadając głos zabrał zastępca prezydenta ds. gospodarczych Paweł ADAMÓW, 
cytuję: „Dopowiem tylko dwie rzeczy. O tej farmie fotowoltaicznej wiemy wszyscy od 
dawna, że miasto stara się o dofinansowanie, że jest to pożyczka na bardzo atrakcyjnych 
warunkach i będzie ona umorzona, bo jest to dofinansowanie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska, przy którym bardzo mocno pomógł nam poseł Leszek Galemba, który 
świetnie zna tę inwestycję i nas bardzo mocno w tym zakresie wspierał, jeśli chodzi 
o uzyskanie dofinansowania, tak że dziwię się, że Pan radny nie ma wiedzy na temat tego, 
że powstaje farma fotowoltaiczna.” 
 
 
 Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuje: „Tak słucham i myślę, nie robią 
niedobrze, robią, też niedobrze. Jest świetny prezes, który potrafi firmę cały czas rozwijać, 
należy się cieszyć i go wspierać.” 
 
 
 Do uchwały radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 
Przewodniczący rady zarządził głosowanie 
 
 

W głosowaniu brało udział 23 radnych. 
 

Wynikiem głosowania – 12 „za”, 9 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” - Rada Miasta Konina 
podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Konina wotum zaufania. 
 

Uchwała Nr 367 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 
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5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 rok 
(druk nr 386),  

b) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina z tytułu 
wykonania budżetu Miasta Konina za 2019 rok (druk nr 387).  

 
 
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu miasta Konina za 2019 rok (druk nr 386). 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Realizując kolejny punkt porządku obrad informuję, 
że sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za 
2019 rok – Państwo radni otrzymali i były one rozpatrzone przez komisje. 

Chciałbym Państwu radnym przypomnieć zapis art. 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy 
o samorządzie gminnym – który mówi, że: do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
między innymi, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu. 

Przypomnę Państwu radnym również zapis art. 270 ustęp 4 ustawy o finansach 
publicznych, który brzmi: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje 
i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po 
roku budżetowym”. 
 Informuję, że Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu wyrażająca opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Konina 
sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Konina za rok 2019 – została Państwu radnym 
przekazana. 
 Została również przekazana Państwu radnym opinia sporządzona przez Komisję 
Rewizyjną w sprawie wykonania budżetu miasta Konina za rok 2019. 
 Obecnie udzielam głosu Panu Piotrowi Korytkowskiemu - Prezydentowi Miasta 
Konina.” 
 
 
 Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Uchwalony przez Radę 
Miasta Konina 19 grudnia 2018 roku budżet miasta na rok 2019 został zrealizowany w ponad 
96%. Oczywiście w trakcie roku za Państwa akceptacją - ulegał zmianom. Ostatecznie 
dochody miasta za rok 2019 zostały zrealizowane w wysokości 547.450.023,44 zł. 
W strukturze dochodów gminy największe źródło stanowią podatki, opłaty i udziały - ponad 
184 mln zł. Kolejnym są dotacje celowe i wpływy – to ponad 109 mln zł, a także subwencja 
ogólna - niespełna 54 mln zł.  

W części powiatowej struktura dochodów jest inna. Tu dominuje subwencja ogólna - 
ponad 78 mln. Podatki, opłaty i udziały wykonane zostały w wysokości 26 mln zł, a dotacje 
celowe i wpływy stanowią 20 mln zł. 

Najważniejszym źródłem dochodów gminy był udział w podatku od osób fizycznych 
i podatku od nieruchomości. Udział w podatku od osób fizycznych został zrealizowany 
w ponad 100%, a wpływy z niego wyniosły ponad 77 mln zł. Drugim co do wielkości 
wpływów jest podatek od nieruchomości, gdzie dochód wyniósł ponad 67 mln zł, co stanowi 
98,7% wykonania planu. Bardzo dobrze został zrealizowany podatek od osób prawnych 
(w 100% do planu). Dochód z tego tytułu wyniósł 6,6 mln zł.  

Ponad 4 mln zł to roczny dochód z podatku od czynności cywilnoprawnych,  
co stanowi 101,3 % realizacji planu. Z opłaty targowej i parkingowej wpłynęło ponad  
760 tys. zł tj. 108,2% planu. 
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Szanowni Państwo, w 2019 roku na dobrym poziomie zrealizowane były także dotacje 
i subwencje na zadania gminne, które wyniosły blisko 163 mln zł oraz dotacje i subwencje na 
zadania powiatowe w kwocie ponad 98 mln zł. Znaczący wzrost dotacji w trakcie roku na 
zadania - ponad 34 mln zł, związany jest między innymi z bieżącą realizacją programu 
rządowego: program 500+ - zwiększenie o ponad 19 mln zł, pomoc państwa w zakresie 
dożywiania - zwiększenie o prawie 3 mln zł, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały 
ćwiczeniowe - ponad 515 tys. zł, świadczenia rodzinne - ponad 4 mln zł, zasiłki stałe blisko 
1,5 mln zł. 
 Wydatki budżetu miasta na 2019 rok zostały zrealizowane w wysokości  
96,39% planu to jest w kwocie  581.096.662,68 zł, z czego ponad 384 mln zł stanowiły 
wydatki gminy, a blisko 197 mln zł wydatki powiatu. Oczywiście, jak każdego roku, 
najwięcej przeznaczyliśmy na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz pomoc 
społeczną.  

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły ponad 191.280.000,00 zł, a na edukacyjną 
opiekę wychowawczą ponad 15.559.000,00 zł. Jest to ponad 12 mln zł więcej niż 
w 2018 roku. 

Blisko 128 mln zł stanowiły wydatki w gminie z zakresu pomocy społecznej, w tym 
ponad 49 mln zł wydano na świadczenia wychowawcze, ponad 32 mln zł na świadczenia 
rodzinne - wypłaty różnego rodzaju zasiłków i świadczeń, ponad 2 miliony 600 tysięcy zł na 
dodatki mieszkaniowe. Na zasiłki stałe i okresowe oraz pomoc w naturze dla najbardziej 
potrzebujących wydatkowano kwotę ponad 7 mln zł. 

W części powiatowej na pomoc społeczną wydatkowano z budżetu miasta ponad 
10 mln zł, w tym na opiekę ludzi starszych w DPS – ponad 6 mln, opiekę dzieci i młodzieży 
w Pogotowiu Opiekuńczym ponad 1,3 mln zł i na Rodziny Zastępcze ponad 2,5 mln zł. 
  Na transport i łączność – wydaliśmy w ubiegłym roku ponad 102 mln zł, w tym na 
utrzymanie, remonty dróg, chodników i ulic - blisko 8 mln zł, na organizację publicznego 
transportu zbiorowego - blisko 22 mln zł, w tym z porozumień z gminami 1.661.000,00 zł.  
 Blisko 20 mln zł przeznaczyliśmy na gospodarkę mieszkaniową, a około 14 mln zł na 
zadania z działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.  
 Ponad 26 mln zł kosztowały zadania z zakresu gospodarki komunalnej  
i ochrony środowiska. W ramach tego działu realizowane były między innymi wydatki 
związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Na kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego przeznaczono blisko 11 mln zł, a ponad 14 mln zł na kulturę fizyczną.   
 W wyniku realizacji zadań w 2019 roku budżet zamknął się deficytem  
w wysokości ponad 33 mln zł. 

Wysoka Rado. Przychody w 2019 roku zostały wykonane na łączną kwotę ponad 
72 mln zł, tj. w 100 procentach z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego 
15.450.000,00 zł, wolnych środków na rachunkach bankowych – 7.173.000,00 zł i emisji 
papierów wartościowych – 50 mln zł.  

Natomiast rozchody zostały wykonane w kwocie ponad 27.360.000,00 zł,  
tj. również w 100 procentach i przeznaczono je na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych 
pożyczek i kredytów oraz spłatę zadłużenia.  
 Warto dodać, że w 2019 roku konińska oświata, ZDM i Urząd Miejski realizowały 
37 projektów z udziałem środków zewnętrznych, na łączną kwotę ponad 48.689.000,00 zł. 
Ogółem zaplanowanych wydatków majątkowych w ramach projektów unijnych było blisko 
48 mln zł, udało się zrealizować ponad 42 mln zł. 
 W minionym roku na zadania inwestycyjne wydaliśmy ponad 83 mln zł. W ramach 
wydatków majątkowych zaplanowaliśmy 75 zadań inwestycyjnych, w tym wykonaliśmy 
58 zadań, 17 zadań kontynuujemy w 2020 roku, a 4 przenieśliśmy na wydatki, które nie 
wygasają z upływem 2019 roku - na łączną kwotę 27.308.000,00 zł. 

Zrealizowaliśmy takie zadania, jak: 
 Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie – 11 mln 

944 tys. zł, 
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 Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – 6 mln 
304 tys. zł, 

 Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz 
danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych – 1 mln 677 tys. zł, 

 Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym 
i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza 
Korczaka w Koninie – 1 mln 343 tys. zł, 

 Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie – 594 tys. zł,  
 Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego 

pn. Szlak Piastowski – 532 tys. zł. 
Opracowaliśmy także dokumentacje projektowo-kosztorysowe na kwotę ponad 

229 tys. zł. 
Z istotnych zadań inwestycyjnych, które kontynuujemy warto wymienić jeszcze: 

 Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku 
z modernizacją linii kolejowej E-20 – 21 mln 898 tys. zł, 

 Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie – 21 mln 326 tys. zł, 
 Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 – 5 mln 970 tys. zł, 
 Nabycie nieruchomości gruntowych – 869 tys. zł. 

W ramach zakupów inwestycyjnych doposażyliśmy podległe jednostki organizacyjne 
w samochody i różnego rodzaju sprzęty na kwotę blisko 800 tys. zł.  
W roku 2019 przekazaliśmy dotacje celowe na kwotę 1 mln 337 tys. zł m. in. na: 

 projekt „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą 
na terenie K OSI”, 

 budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej, 

 zmianę systemu ogrzewania – wymiana pieców węglowych. 
Poza tym, wnieśliśmy do spółek miejskich na realizację zadań wkład pieniężny 

w kwocie 3 mln 404 tys. zł. 
 Rok 2019 był piątym rokiem realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”, gdzie 
na wydatki majątkowe wydaliśmy kwotę 1 mln 969 tys. zł, realizując przy tym 16 zadań. 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawione zostały Wysokiej Radzie również 
informacje z wykonania planu finansowego instytucji kultury: 

1. Koniński Dom Kultury - budżet ponad 6,3 mln zł, 
2. Miejska Biblioteka Publiczna - budżet ponad 3,7 mln zł, 
3. Młodzieżowy Dom Kultury - budżet ponad 2,2 mln zł. 

Szczegóły zawarte są w analizie z wykonania planu finansowego poszczególnych jednostek 
dołączonej do sprawozdania. 
 Obszerna informacja o stanie mienia miasta wg stanu na dzień 31.12.2019 roku 
zawiera wartość mienia komunalnego, która wzrosła o 3,76% i wyniosła na koniec roku 
ponad 1 miliard 267 milionów zł, w tym na wartość mienia składały się: 

 majątek trwały w jednostkach organizacyjnych ponad 958 mln zł, 
 środki trwałe w budowie ponad 34 mln zł, 
 wartość udziałów Miasta w spółkach miejskich to ponad 274 mln zł. 

Przekazane zostało Państwu także Sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie 
ksiąg rachunkowych i obowiązujących przepisów.  
Najważniejsze jego wielkości to: 

 Suma bilansowa „Bilansu z wykonania budżetu Miasta Konina”  
- 57.629.556,76 zł (wzrost o ponad 26 mln 898 tys. zł),  

 Zobowiązania finansowe (z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i emisji 
obligacji) - kwota 183.560.948,58 zł (wzrost o ponad 38 mln 051 tys. zł),  

 Wynik wykonania budżetu - minus 33.646.639,24 zł. Jest on wielkością ujemną 
(wydatki były wyższe niż dochody). 
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Wynik wykonania budżetu obrazuje, że Miasto korzystało ze źródeł zewnętrznych, 
takich jak kredyty i obligacje dla realizacji dużych wydatków unijnych, o których 
wspomniałem wcześniej. 
 Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 
2019 rok uzyskało pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2019 roku. 

Dziękuję również Komisji Rewizyjnej za pozytywną opinię o wykonaniu budżetu 
Miasta Konina, sprawozdania finansowego oraz wystąpienie do Rady Miasta Konina 
z wnioskiem o udzielnie absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za rok 2019.”  
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Teraz proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
o przedstawienie prac związanych z wypracowaniem opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Konina w sprawie wykonania budżetu miasta Konina za 2019 rok z dnia 8 czerwca 
2020 roku.” 

 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Dominik SZOPA, cytuję: „8 czerwca 2020 

roku Komisja Rewizyjna wypracowała opinię w sprawie wykonania budżetu miasta za 2019 
rok.  

Opinię opracowano na podstawie przeprowadzonych kontroli przez Komisję 
Rewizyjną Rady Miasta Konina, kierując się kryteriami legalności, rzetelności, celowości 
i gospodarności.  

Przeanalizowaliśmy: 
1) analizy zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok, 
2) realizacji dochodów przez miasto Konin, 
3) realizacji wydatków przez miasto Konin, 
4) przeanalizowania kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,  
5) stanu mienia komunalnego miasta Konina wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, 
6) subwencji ogólnej dla miasta Konina, 
7) wysokości zadłużenia na koniec 2019 roku, 
8) sprawozdania finansowego miasta Konina za 2019 rok, 
9) oceny końcowej. 

Analizie poddano: sprawozdanie Prezydenta Miasta Konina z wykonania budżetu 
za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu, 
sprawozdanie finansowe miasta Konina za 2019 rok, informację o stanie mienia komunalnego 
miasta Konina według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz protokoły z kontroli 
przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego w Koninie i Komisję 
Rewizyjną Rady Miasta Konina. 
 Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną oraz wydanie opinii oparto 
o następujące przepisy prawne: 
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 

ze zm.),  
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.), 
4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1843 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze. 
Pierwszym obszarem przez nas zbadanym były obszary zmian w budżecie miasta 

Konina na 2019 rok. W trakcie wykonywania budżetu w roku 2019 dokonano ogółem 38 
zmian, w tym: Zarządzeniami Prezydenta Miasta dokonano 26 zmian, a Uchwałami Rada 

Miasta Konina dokonała 12 zmian.  

Drugim punktem i analizowanym przez nas obszarem była realizacja dochodów przez 
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miasto Konin – jednostkę samorządu terytorialnego. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Konina było głównym dokumentem, 

z którego Komisja Rewizyjna Rady Miasta Konina uzyskała dane dotyczące realizacji 
budżetu 2019 roku. Komisja oparła się również na Bilansie z wykonania budżetu miasta 
Konina oraz Analizie z wykonania dochodu z podatków za 2019 rok. Pozostałych informacji 
udzielili kierownicy kontrolowanych wydziałów: Wydziału Budżetu, Wydziału Podatków 
i Opłat, Skarbnik Miasta i jego Zastępca.  

Dochody budżetu miasta Konina za 2019 rok zostały zrealizowane w wysokości  
547.450.023,44 zł tj. w 98,18% do wielkości planowanych  557.598.508,56 zł. 

Realizacja dochodów w 2019 roku w podziale na część gminną i powiatową 
przedstawia się następująco: 
 dochody gminy                      395.877.623,53 zł 
 w tym: 
           dochody bieżące             377.546.270,82 zł 
           dochody majątkowe         18.331.352,71 zł 
 
dochody powiatu                       151.572.399,91 zł   
w tym: 
          dochody bieżące               133.658.354,80 zł 
          dochody majątkowe            17.914.045,11 zł   
 
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2019 rok według źródeł powstawania   

 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan dochodów 
na 2019 rok 

Wykonanie 
dochodów na 
31 grudnia 2019 
roku 

% 
wykon. 

  DOCHODY GMINY       

1. Podatki, opłaty i udziały 188 028 950,00 184 542 136,74 98,15 

2. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych 17 651 338,68 16 345 697,84 92,60 

3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 890 000,00 1 892 325,64 100,12 

4. Pozostałe wpływy 7 218 178,75 7 117 229,80 98,60 

5. 
Wpływy związane z gromadzeniem środków w 
ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 

4 833 000,00 4 835 603,20 100,05 

6. Dotacje celowe i inne wpływy 111 186 469,18 109 091 193,60 98,12 

7. Subwencja ogólna z budżetu państwa 53 722 084,00 53 722 084,00 100,00 

  w tym:       

           część równoważąca 1 262 450,00 1 262 450,00 100,00 

           część oświatowa 52 459 634,00 52 459 634,00 100,00 

A. Razem dochody bieżące gminy 384 530 020,61 377 546 270,82 98,18 

B. Razem dochody majątkowe gminy 26 625 795,13 18 331 352,71 68,85 

C. Razem dochody gminy (A+B) 411 155 815,74 395 877 623,53 96,28 

  DOCHODY POWIATU       

8. Podatki, opłaty i udziały 26 056 832,65 26 443 765,01 101,48 

9. Pozostałe wpływy 956 162,00 774 431,73 80,99 
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10. Pozostałe wpływy jednostek organizacyjnych 6 567 976,45 6 330 062,91 96,38 

11. 
Wpływy związane z gromadzeniem środków w 
ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 

1 332 000,00 1 334 142,14 100,16 

12. 
Wpływy związane z realizacja ustawy prawo 
geodezyjne i kartograficzne 

287 000,00 338 513,71 117,95 

13. Dotacje celowe i inne wpływy 20 887 437,55 20 214 231,30 96,78 

14. Subwencja ogólna z budżetu państwa 78 223 208,00 78 223 208,00 100,00 

  w tym:       

           część wyrównawcza 155 809,00 155 809,00 100,00 

           część równoważąca 8 232 458,00 8 232 458,00 100,00 

           część oświatowa 69 834 941,00 69 834 941,00 100,00 

D. Razem dochody bieżące powiatu 134 310 616,65 133 658 354,80 99,51 

E. Razem dochody majątkowe powiatu 12 132 076,17 17 914 045,11 147,66 

F. Razem dochody powiatu (D+E) 146 442 692,82 151 572 399,91 103,50 

  Dochody ogółem   557 598 508,56 547 450 023,44 98,18 

 
 

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2019 zostały zrealizowane 
w wysokości 67.548.879,37 zł, co stanowiło 98,68 % planu – 68.450.000,00 zł. 

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2019 zostały 
zrealizowane w wysokości 1.747.827,37 zł, co stanowiło 102,81 % planu – 1.700.000,00 zł.  

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019 
zostały zrealizowane w wysokości 8.986.720,87 zł, co stanowi 74,58 % planu – 
12.050.000,00 zł, jednakże wpływy te stanowiły 100,17 % ustalonych należności za 2019 rok 
(8.971.119,00 zł). 

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów. Wpływy z tego zobowiązania wyniosły 
39.377,50 zł, co stanowi 98,44 % planu - 40.000,00 zł. 

Trzeci obszar, to realizacja wydatków przez miasto Konin jednostkę samorządu 
terytorialnego 

Komisja Rewizyjna przeanalizowała wykonanie budżetu Miasta Konina za 2019 r. 
ze szczególnym uwzględnieniem wydatków w części gminnej i powiatowej.  

Wydatki budżetu miasta Konina za 2019 rok zostały zrealizowane  
w wysokości   581.096.662,68 zł, co stanowiło 96,39 % planu 602.860.992,56 zł. 
Realizacja wydatków w 2019 roku w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się 
następująco: 
*wydatki w części gminnej       384.261.634,91 zł 
w tym: 
 - wydatki bieżące        364.684.636,43 zł 
 -wydatki majątkowe   19.576.998,48 zł 
 
*wydatki w części powiatowej   196.835.027,77 zł 
w tym: 
 - wydatki bieżące        133.045.780,97 zł 
 - wydatki majątkowe     63.789.246,80 zł 

W ramach wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna w 2019 roku poniesiono wydatki 
na finansowanie świadczeń z pomocy społecznej. 
 W dziale 852 rozdział 85215 Pomoc społeczna udzielono wypłat dodatków 
mieszkaniowych w łącznej wysokości 2.605.226,92 zł. Plan wynosił 2.610.000,00 zł.  
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Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowano między innymi 
wydatki dotyczące zadań oczyszczania miast i wsi.  

W dziale 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami Plan na 2019 rok ustalono na 
kwotę 12.034.000,00 zł natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 10.919.710,08 zł, 
co stanowiło 90,74% wykonania planu. 

Wydatki bieżące z umowy na gospodarkę komunalną zaplanowano na kwotę  
11.570.602,75 zł, a realizacja zamknęła się w kwocie 10.555.076,59 zł, (+ wydatki 
niewygasające na kwotę 1.015.526,16 zł z okresem realizacji do dnia 28.02.2020 r.). 

W ramach tego rozdziału finansowano zadanie Odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Konina zgodnie 
z Umową nr 3/GK/2018-69 z dnia 05.01.2018 r. i umową z dnia 26 czerwca 2019 r. 
nr 82/GK/2019-22379, zawartą z PGKiM w Koninie wybranym w wyniku przeprowadzonego 
przetargu w trybie zamówienia z wolnej ręki Nr WP.271.9.2019 z dnia 18.06.2019 r. zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843, 
ze zm.). 

Dodatkowo na obsługę związaną z gospodarką odpadami poniesiono wydatki 
związane ze świadczeniami pracowniczymi. Plan na wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, 
szkolenia wyniósł 344.000,00 zł, wykonanie natomiast ukształtowało się na poziomie 
311.293,50 zł co stanowi 90,49% planu. 

W ramach wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna w 2019 roku poniesiono wydatki 
na dotacje dla klubów sportowych i organizację imprez sportowych dla mieszkańców miasta 
Konina.  

W 2019 roku miasto udzieliło dotacji 25 podmiotom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na łączną kwotę 
2.800.000,00 zł co stanowiło 100% wykonania planu. 
 Między innymi zawarto umowę dotacyjną nr 10.ST.2019.929 z dnia 14 stycznia 2019 
r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Szkolenie uzdolnionych sportowo 
kobiet w piłce nożnej z Konińskim Klubem Piłkarstwa Kobiecego Medyk na kwotę 
560.000,00 zł.  Środki na realizacje powyższego zadania były przekazywane na rachunek 
zleceniobiorcy w 10 równych transzach po 56.000,00 zł każda, zgodnie z zapisami 
w umowie.  Rozliczenie nastąpiło do 31.12.2019 r.    

Zawarto umowę nr 36.ST.2019.26193 z dnia 18 lipca 2019 r. o realizację zadania 
publicznego o których mowa w art.16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688) z Klubem Żeglarskim przy 
Kopalni Węgla Brunatnego Konin na kwotę 8.000,00 zł. Przedmiotem umowy była realizacja 
zadania publicznego pn. XXV Zimowe Regaty Barbórkowe. Środki na realizację powyższego 
zadania były przekazane na rachunek zleceniobiorcy w 1 transzy w dniu 08.08.2020 r. 
(WB 153/2019) zgodnie z zapisami w umowie. Rozliczenie nastąpiło do 31.12.2019 r.   

W 2019 roku realizowano również zadania inwestycyjne. 
Budowa ogrodzenia w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a - 
etap II. 
 Siłownia zewnętrzna dla III Osiedla w Koninie (ZS im. M. Kopernika) w ramach 
Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami w ramach Konińskiego Budżetu 
Obywatelskiego. 

Jeśli chodzi o analizę kontroli zewnętrznych I wewnętrznych to Komisja ustaliła, 
ze z przedłożonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Koninie sprawozdań 
z kontroli za 2019 rok wynika, że łącznie przeprowadzono 636 kontroli, w tym: 

 599 zgodnie z planem kontroli, 
   37 poza planem kontroli.   

Na podstawie weryfikacji planów kontroli na 2019 rok oraz przedłożonych 
sprawozdań z ich realizacji przez poszczególne wydziały, ustalono że plan wykonano  
w 92,6 %. Nie zrealizowano 48 zaplanowanych kontroli z 647 zaplanowanych. W wyniku 
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ustaleń kontroli łącznie wydano 504 zalecenia/wnioski do realizacji. 
Wydział Kontroli w 2019 roku przeprowadził 67 kontroli finansowych. 

Przedmiotem kontroli problemowych i sprawdzających było: 
 Prawidłowość planowania i wydatkowania środków publicznych z tytułu wynagrodzeń 

dla pracowników administracyjno-obsługowych za 2018 rok (11 jednostek), 
 Prawidłowość i gospodarność dokonywania wydatków ze szczególnym uwzględnieniem 

wydatków w §§: 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 4210 – Zakup 
materiałów i wyposażenia, 4300 – Zakup usług pozostałych (10 jednostek),  

 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2018 roku z budżetu miasta  
Konina na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (1 jednostka), 

 sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych (34 jednostki). 
Kontrole doraźne przeprowadzono w 11 podmiotach, w 5 obszarach niżej wymienionych:   
 Zasadność pokrycia ze środków budżetowych przyznanych szkole wydatku związanego  

z wymalowaniem obrazów na ścianach korytarzy szkolnych, rok budżetowy 2017/2018 
(SP nr 9). 

 Dofinansowanie dożywiania uczniów klas sportowych za I kw. 2019 roku. Prawidłowość 
rozliczenia środków finansowych wg ilości uczniów (SP nr 15, SP nr 12, SP nr 3,  
SP nr 4, ZSG-E, BS nr 1, MOSiR). 

 Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji za 2018 rok (PN SPORTUŚ). 
 Dokonanie ustaleń stanu faktycznego przy wystawieniu decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach składowania odpadów przy ul. Marantowskiej w Koninie, 
poprzedzonych dokumentacją wymaganą przy całym procesie przed jej wydaniem 
z uwzględnieniem zmian po jej wydaniu (WOŚ).  

 Uzupełnienie ustaleń kontroli w zakresie prawidłowości planowania i wydatkowania 
środków publicznych z tytułu wynagrodzeń dla pracowników administracyjno – 
obsługowych (P nr 8). 

Kontrole przeprowadzone przez organy kontroli zewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Koninie 
w 2019 roku (10 kontroli). 
 
Organ kontrolujący:        Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  

Departament Wdrażania Programu Regionalnego  
Data kontroli: 18.01.2019 r.    
Zakres kontroli:      Kontrola realizacji projektu „Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do 

ul. Kleczewskiej w Koninie. 
  
Organ kontrolujący:        Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju 
Data kontroli: 22.01.2019 r.  – 24.01.2019 r. 
Zakres kontroli:      Kontrola trwałości projektu nr POIG.06.02.02-00-0068/11-00, pt.  

„Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie 
(działania studyjno-koncepcyjne)”. 

                                      
Organ kontrolujący:        Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 
Data kontroli: 28.02.2019 r.  -  26.06.2019 r. 
Zakres kontroli:      Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Konina.       
   
Organ kontrolujący:        Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu 
Data kontroli: 11.03.2019 r.  – 10.04.2019 r. 
Zakres kontroli:      Działania na rzecz poszerzania i udoskonalania oferty, upowszechniania oraz 

wdrażania programów profilaktyki o naukowych podstawach lub potwierdzonej 
skuteczności, w tym w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji 
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. 

 
Organ kontrolujący:        Wojewoda Wielkopolski 
Data kontroli: 09.05.2019 r.  – 15.05.2019 r. 
Zakres kontroli:      Prawidłowość realizacji zadań określonych ustawami: o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz Prawo wodne. 
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Organ kontrolujący:        Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 
Data kontroli: 14.05.2019 r.  – 12.08.2019 r. 
Zakres kontroli:      Problemowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Konina w zakresie 

finansowania kultury fizycznej i sportu przez jednostki samorządu terytorialnego 
w latach 2017 – 2018, na podstawie kryterium zgodności z prawem.  

 
Organ kontrolujący:        Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu 
Data kontroli: 21.05.2019 r. – 10.06.2019 r. 
Zakres kontroli:      Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne. 

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych 
świadczeń. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków świadczenia 
emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń. 

  
Organ kontrolujący:        Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu 
Data kontroli: 27.05.2019 r. – 24.10.2019 r. 
Zakres kontroli:      Lokalne bezpieczeństwo energetyczne. 
 
Organ kontrolujący:        Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament 

Wdrażania Programu Regionalnego  
Data kontroli: 16.11.2019 r. – 19.11.2019 r. 
Zakres kontroli:      Kontrola realizacji projektu pn. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji 

publicznej na terenie KOSI            
                                              
Organ kontrolujący:        Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie 
Data kontroli: 09.12.2019 r. – 12.12.2019 r. 
Zakres kontroli:      Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do 

państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą 
i zgromadzoną w jednostce.  

 
Piątym obszarem, którym zajęliśmy się przy sporządzaniu opinii była informacja 

dotycząca dochodów z mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31.12.2019 r. 
w odniesieniu do danych na 31.12.2018 r. 

W 2019 roku nastąpił znaczny wzrost dochodów Miasta Konina, tj. o 323 550,41 zł, 
z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności i na dzień 31.12.2018 r. 
wartość ta wyniosła 388 752,30 zł. Analogicznie na koniec 2018 roku Miasto Konin z tego 
tytułu uzyskało dochód w kwocie 65 201,89 zł. Na ten stan rzeczy wpływ miały przepisy 
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (j.t. Dz.U. 
 z 2020 r. poz. 139). Wydanych zostało 4495 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie 
prawa dla gruntów położonych w Koninie.   

W 2019 roku nastąpił także wzrost dochodów z tytułu dzierżawy gruntów o kwotę 
131 356,73 zł, tj. o 15,32 % w stosunku do przychodu za 2018 rok oraz odnotowano wzrost 
dochodów za wynajem lokali o kwotę 929 747,04 zł, co w odniesieniu do roku 
poprzedzającego stanowi wzrost o  8,02 %.  
 Planowana kwota subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej na rok 2019 
łącznie wyniosła 131.945.292 zł, w tym: 
- część gminna subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów po 

ustawie budżetowej - pismo nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku wpłynęła 
w kwocie  53.722.084 zł tj. 100 % planu, z tego: 

- część równoważąca        1.262.450 zł, 
- część oświatowa           52.459.634 zł; 

- część powiatowa subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów  
po ustawie budżetowej - pismo nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku wpłynęła 
w wysokości 78.223.208 zł tj. 100 % planu, z tego: 
- część równoważąca           8.232.458 zł, 
- część wyrównawcza             155.809 zł,       
- część oświatowa              69.834.941 zł. 
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Wysokość zadłużenia na koniec 2019 roku. Myśmy tutaj wpisali do sprawozdania kwotę 
145 mln zł, ale RIO zwróciło nam uwagę, że się troszeczkę pomyliliśmy. Wysokość 
zadłużenia na koniec 2019 roku wyniosła 147.300.235 zł.  

W ciągu roku miasto dokonało spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 
27.360.516 zł.  

W 2019 roku zawarta została umowa kredytowa Nr 5/BU/2019-50629 (19/6289) 
w dniu 27.12.2019 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na 
udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15.450.000,00 zł, z przeznaczeniem na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej. 
 Stan zadłużenia na 31 grudnia 2019 roku w sumie myśmy ujęli to w kwocie  
183.346.629,74 zł jednak RIO zwróciło uwagę, że w naszej opinii nie ujęliśmy zobowiązań 
dodatkowych, które wynoszą 2 mln zł. 

Jeśli chodzi o sprawozdanie finansowe miasta Konina za 2019 rok to suma bilansowa 
za 2019 rok wynosi 57 629 556,76 zł. 
Na wysokość AKTYWÓW składają się następujące pozycje: 

1. Środki pieniężne – kwota 54 152 853,67 zł. 
2. Należności i rozliczenia – kwota 3 262 384,25 zł. 
3. Rozliczenia międzyokresowe – 214 318,84 zł. 

Na wysokość PASYWÓW składają się następujące pozycje: 
1. Zobowiązania – 185 198 403,88 zł, uszczegółowione pozycjami: 

a) Zobowiązania finansowe – 183 560 948,58 zł,  
b) Zobowiązania wobec budżetów – 1 631 871,79 zł, na które składają się 

zobowiązania wobec: 
- Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z tytułu dochodów 

zleconych – 43 223,99 zł, 
- Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z tytułu zwrotu 

niewykorzystanych dotacji za 2019 rok – 769 117,50 zł,  
- Funduszu Dróg Samorządowych – z tytułu zwrotu dotacji na zadanie „Przebudowa 

ulicy Żwirki i Wigury w Koninie” - 819 530,00 zł, 
- Gminy Rychwał z tytułu zwrotu kosztów dotacji wypłaconej na dzieci 

uczęszczające do niepublicznych przedszkoli działających na terenie Miasta Konina 
- kwota 0,30 zł. 

c) Pozostałe zobowiązania – kwota 5 583,51 zł. 
2. Aktywa netto budżetu wynoszą (minus) 138 364 468,12 zł. 

Wysoki ujemny wynik wykonania budżetu za 2019 rok to przełożenie wysokości wydatków, 
jakie ciążą na gminie nad uzyskanymi dochodami. Wydatki unijne, w części dotacji z UE 
w dużej mierze realizowane były ze środków własnych gminy, które dopiero po złożeniu 
wniosków o płatność zostaną zrefundowane w roku następnym. 

Projektów unijnych zrealizowanych w 2019 roku było 39. Większość wiązała się 
z poniesieniem przez budżet konina wydatków. Projektów, które nie wiązały się 
z poniesieniem wydatków ze strony budżetu były tylko dwa. i 
Rozliczenia międzyokresowe – 10 795 621,00 zł, na które składają się: 

- subwencja ogólna część oświatowa (gminna) przekazana w grudniu 2019 roku 
a dotycząca roku 2020 – 3 988 035,00 zł, 

- subwencja ogólna część oświatowa (powiatowa) przekazana w grudniu 2019 roku 
a dotycząca roku 2020 – 6 152 669,00 zł, 

- dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dla KM PSP 
przekazana w grudniu 2019 r. a dotycząca roku 2020 r. – 654 917,00 zł. 

Oprócz bilansu z wykonania budżetu miasta Konina Komisja zapoznała się z pozostałymi 
elementami sprawozdania finansowego za 2019 rok tj.: 
- łącznym bilansem, obejmującym dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, 
- łącznym rachunkiem zysków i strat, obejmującym dane wynikające z bilansów jednostek 
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budżetowych, 
- łącznym zestawieniem zmian w funduszu, obejmującym dane wynikające z bilansów 

jednostek budżetowych, 
- informacją dodatkową. 

W wyniku prac nad badaniem prawidłowości sprawozdania finansowego miasta 
Konina za 2019 rok sprawdzono załączniki do bilansu, materiały potwierdzające sporządzenie 
pozostałych elementów sprawozdania finansowego. 

Stwierdzono również, że bilans miasta został sporządzony na podstawie danych 
zawartych w ewidencji księgowej. Natomiast łączny bilans jednostek budżetowych, łączny 
rachunek zysków i strat, łączne zestawienie zmian w funduszu i informacja dodatkowa, 
zostały sporządzone na podstawie sprawozdań przekazanych przez jednostki budżetowe. 

Sprawozdanie, o którym mowa powyżej zostało sporządzone przy jednoczesnym 
stosowaniu obowiązujących przepisów zewnętrznych tj.: 
- ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.), 
- ustawy o finansach publicznych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 869 ze zm.), 
- rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości 
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 
celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zm.), 
jak również przepisów wewnętrznych takich jak: 
- Zakładowy Plan Kont - Zarządzenie Nr 19/UM/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 

17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zasad polityki 
rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie. 

Komisja Rewizyjna zbadała szczegółowo jedną z wybranych pozycji bilansowych, 
tj. „Zobowiązania finansowe”, co przedstawiają poniższe tabele (Tabela 1. Zobowiązania 
finansowe z tytułu kredytów, Tabela 2. Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek, Tabela 3. 
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji). 

Tabela 1. Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów miasta Konina na dzień  31.12. 2019 r.  

Lp. Nr kredytu P r z e z n a c z e n i e Kapitał 

w tym:  

Odsetki naliczone - 
zob. krótkoterminowe Kapitał do spłaty jako 

zobowiązanie 
krótkoterminowe 

Kapitał do spłaty jako 
zobowiązanie 
długoterminowe 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
2/BU/2011-0282 z 
PKO BP 

na finansowanie i 
refinansowanie wydatków 
majątkowych planowane do 
realizacji w budżecie Miasta 
Konina na 2011 rok i na 
częściową spłatę zadłużenia 

6 556 000,00 4 800 000,00 1 756 000,00 13 663,12 

2 
4/BU/2012-2589 z 
PKO BP 

na pokrycie deficytu 
budżetowego i częściową 
spłatę zobowiązań z tytułu 
wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek 

19 218 000,00 3 000 000,00 16 218 000,00 49 459,77 

3 
1/BU/2013-70 z 
BGK 

na spłatę zobowiązań z tytułu 
wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek 

6 074 000,00 2 520 000,00 3 554 000,00 12 488,54 

4 
1/BU/2014-34741 z 
ING BŚ 

na spłatę zobowiązań z tytułu 
wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek oraz 
częściowe finansowanie 
planowanego deficytu 
budżetu miasta 

8 640 000,00 1 440 000,00 7 200 000,00 16 109,12 

5 
1/BU/2015-29481 z 
ING BŚ 

na spłatę zobowiązań z tytułu 
wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek 

12 000 000,00 1 500 000,00 10 500 000,00 21 898,15 
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6 
1/BU/2016-18492 z 
Banku BPS 

na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z 
tytułu kredytów i pożyczek 

13 500 000,00 1 500 000,00 12 000 000,00 29 519,18 

7 
4/BU/2017-16537 z 
Banku BPS 

na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z 
tytułu kredytów i pożyczek 

13 350 000,00 1 350 000,00 12 000 000,00 28 912,81 

8 
1/BU/2018-22190 z 
Banku BGK 

na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań i 
pokrycie planowanego 
deficytu 

15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 29 301,37 

9 
5/BU/2019-50626 z 
Banku BGK 

na wyprzedzające 
finansowanie działań 
finansowych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej 

15 450 000,00 15 450 000,00 0,00 4 508,01 

R A Z E M: 109 788 000,00 31 560 000,00 78 228 000,00 205 860,07 

 
Tabela 2. Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek miasta Konina na dzień  31. 12. 2019 r. 

Lp. Nr pożyczki P r z e z n a c z e n i e Kapitał 

w tym: 

Odsetki naliczone - 
zob. krótkoterminowe Kapitał do spłaty jako 

zobowiązanie 
krótkoterminowe 

Kapitał do spłaty jako 
zobowiązanie 
długoterminowe 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
561/2012/Wn-
15/OA-TR-KU/P z 
NFOŚiGW 

 "Zarządzanie energią w 
budynkach użyteczności 
publicznej w Koninie" 

1 550 100,00 221 200,00 1 328 900,00 0,00 

2 
300/U/400/620/2014 
z WFOŚiGW 

"Budowa kanalizacji 
deszczowej na terenie osiedla 
Pątnów w Koninie" 

1 080 000,00 180 000,00 900 000,00 8 458,77 

3 
289/2014/Wn-
15/OA-ES-KU/P z 
NFOŚiGW 

"Modernizacja oświetlenia 
ulicznego miasta Konina na 
energooszczędne" 

928 529,74 243 316,00 685 213,74 0,00 

R A Z E M: 3 558 629,74 644 516,00 2 914 113,74 8 458,77 

Tabela 3. Zestawienie zobowiązań z tytułu emisji obligacji  miasta Konina  na dzień  31. 12. 2019 r. 

Lp. Nr obligacji P r z e z n a c z e n i e Kapitał 

w tym:  Odsetki naliczone - 
zob. 

krótkoterminowe Kapitał do spłaty jako 
zobowiązanie 
krótkoterminowe 

Kapitał do spłaty jako 
zobowiązanie 
długoterminowe 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Seria A 18 
finansowanie planowanego 
deficytu budżetu 

5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 0,00 

2 Seria B 18 
finansowanie planowanego 
deficytu budżetu 

5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 0,00 

3 Seria C 18 
finansowanie planowanego 
deficytu budżetu 

6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 0,00 

4 Seria D 18 
finansowanie planowanego 
deficytu budżetu 

4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 0,00 

1 Seria A 19 
finansowanie planowanego 
deficytu budżetu 

16 000 000,00 0,00 16 000 000,00 0,00 

2 Seria B 19 
finansowanie planowanego 
deficytu budżetu 

17 000 000,00 0,00 17 000 000,00 0,00 

3 Seria C 19 
finansowanie planowanego 
deficytu budżetu 

17 000 000,00 0,00 17 000 000,00 0,00 

R A Z E M: 70 000 000,00 0,00 70 000 000,00 0,00 

Suma kolumny 5 i 7 odpowiada kwocie w pozycji bilansowej - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe 

Suma kolumny 6 odpowiada kwocie w pozycji bilansowej - Zobowiązania finansowe długoterminowe 
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Łącznie zobowiązania finansowe (z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji) wynoszą 
183 560 948,58 zł, w tym: 
- łączny kapitał do spłaty jako zobowiązanie krótkoterminowe wynosi 32 204 516,00 zł, 
- łączny kapitał do spłaty jako zobowiązanie długoterminowe wynosi 151 142 113,74 zł, 
- łączne odsetki naliczone jako zobowiązanie krótkoterminowe wynoszą 214 318,84 zł. 

Komisja Rewizyjna stwierdza, że powyższa analiza daje podstawę do wyrażenia 
pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu Miasta Konina.”  

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Obecnie proszę przewodniczących Komisji 
o przedłożenie wypracowanych opinii dotyczących rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za rok 2019.” 

 
 
Przewodniczący Komisji Finansów radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „W dniu 

22 czerwca 2020 obradowały: Komisja Finansów oraz Komisja Infrastruktury celem 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania 
budżetu miasta Konina za 2019 rok. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią tych 
dokumentów, nie wnosząc uwag i zastrzeżeń do przedłożonych sprawozdań.  

Przedłożone sprawozdanie jest wykonane z dużą dozą szczegółowości, czego wymaga 
ustawa o finansach publicznych. Sprawozdanie składa się z części opisowej j i tabelarycznej, 
zawierając istotne dane z zakresu dochodów i wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową 
przychodów i wydatków budżetowych, wydatków majątkowych. Sprawozdanie zawiera 
również wykaz udzielonych dotacji i informacji o wydatkach, które są realizowane z udziałem 
środków Unii Europejskiej.  

W części opisowej sprawozdania finansowego zawarte są objaśnienia, dotyczące 
poszczególnych dochodów, poziomu zaległości finansowych, skutków ulg, umorzeń 
i odroczeń. W części tej zawarta jest również informacja o zadłużeniu miasta z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na koniec roku 2019 wynosi zadłużenie miasta Konina 
185.380.174,78 zł, co stanowi 33.8% dochodów budżetu miasta. Spłata rat kredytu i pożyczek 
wraz z odsetkami wyniosła 31.247.041,61 zł, co stanowi 5.71% dochodów budżetu. 
Z porównania części tabelarycznej z wykonania budżetu i z kwotami planowanymi 
w budżecie wynika, że zadania zostały wykonane, a komisje nie wnoszą zastrzeżeń. 

Dochody budżetu miasta wnioskowane przez Pana prezydenta, a zatwierdzone 
uchwałami rady miasta, zostały zrealizowane na kwotę 547.450.023,44 zł tj. 98,18% kwoty 
planowanych dochodów na kwotę 557.598.508,56 zł. 

Wydatki budżetu miasta ogółem wyniosły 581.096.662,68 zł, co stanowi 96,39% 
kwoty planu po zmianach uchwałami rady miasta, co stanowiło kwotę 602.860.992 zł. 

Wydatki w części gminnej zrealizowano w 96,53%, w części powiatowej w 96,11%, 
dochody w części gminnej zrealizowane w 96,28%, w części powiatowej zrealizowano 
w 103,5%. 

Jeśli chodzi o szczegółowość informacji, dotyczących poszczególnych dochodów 
i wydatków budżetowych, te informacje zostały przedstawione w opinii sporządzonej przez 
Komisję Rewizyjną, która w tej kwestii jest komisją wiodącą.  

Wykonanie budżetu zamyka się deficytem na koniec roku 2019 kwotą ponad 
33 mln zł, przy planowanej 45 mln zł. Deficyt został sfinansowany środkami z kredytu 
i pożyczek oraz emisji obligacji, a także wolnymi środkami.  

Wynik operacyjny z wykonania budżetu 2019 roku, stanowiący różnicę między 
dochodami a wydatkami bieżącymi, jest wartością dodatnią i wynosi 13.474.208,22 zł, przy 
planowanej wielkości dodatniej wynoszącej 5.190.000 zł. Oznacza to spełnienie wymogu 
określonego w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Choć wynik jest mniejszy 
w stosunku do roku 2018, który wynosił ponad 15 mln zł, jednak poziom nadwyżki 
operacyjnej pozwala samorządowi na ponoszenie obciążeń z tytułu spłat kredytów i 
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pożyczek, wykupu obligacji i odsetek, co stanowi o zdolności kredytowej miasta, która jest 
pozytywna.  

Komisje zapoznały się ze sprawozdaniem finansowym miasta na 2019 rok, który 
zamyka się po stronę aktywów i pasywów na koniec roku kwotą 57.629.556,76 zł.  

Po szczególnym omówieniu pozycji bilansowych, komisje nie wnoszą uwagi 
i pozytywnie opiniują sprawozdanie. Zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie 
z wyszczególnieniami w budżecie na kwotę ponad 83 mln zł, co stanowi 93% kwot 
planowanych.  Reasumując: Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury pozytywnie oceniają 
wykonanie budżetu miasta na 2019 rok i nie wnoszą uwag do sprawozdania finansowego. 
Za udzieleniem powyższej opinii głosowało 8 radnych „za”, 2 radnych „wstrzymało się” 
od głosu, głosów przeciwnych nie było.”  

 
 
Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Komisja Edukacji, Kultury 

i Sportu głosowała w następujący sposób nad uchwałą: 9 radnych „za”, 1 radny „przeciw”, 
3 radnych „wstrzymujących się”.” 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Mam pytanie do przewodniczącego Nowaka, czy ta 
opinia, którą Pan przedstawił, to była wspólna opinia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 
Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisji Praworządności?” 
 
 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Opinia była podzielona na 
poszczególne komisje, bo wszyscy się w tej komisji przenikamy. Mogę wszystkie przeczytać. 
Przeczytam po kolei wszystkie. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 9 radnych „za”, 1 radny 
„przeciw” i 3 radnych „wstrzymujących się”. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych 
6 radnych „za”, 1 radny „przeciw”, 2 radnych „wstrzymujących się” i Komisja 
Praworządności 3 radnych „za”, 1 radny „przeciw” i 2 radnych „wstrzymujących się”, z czego 
wynika, że wszystkie komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.” 
 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem finansowym miasta 
Konina za 2019 rok i sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za rok 2019. 

Do dyskusji nie było zgłoszeń. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2019 rok – druk nr 386. 

 
 
W głosowaniu brało udział 23 radnych. 
 
Wynikiem głosowania – 12 „za”, 0 „przeciw” i 11 „wstrzymujących się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Konina za 2019 rok.  
 

Uchwała Nr 368 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 
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b) absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za 2019 rok (druk nr  387). 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przystępujemy do części dotyczącej absolutorium dla 
Prezydenta Miasta Konina.  

Przypominam, iż zgodnie z art. 18a ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym, Komisja 
Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi.  
 Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową. 

Przypomnę Państwu radnym również zapis art. 271 ustęp 1 ustawy o finansach 
publicznych, który brzmi: „Nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku 
budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę 
w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
2) sprawozdaniem finansowym; 
3) opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268; 
4) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2; 
5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 
6) stanowiskiem komisji rewizyjnej.” 

Obecnie głos zabierze Pan radny Dominik Szopa – przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej w celu odczytania protokołu z posiedzenia komisji oraz Uchwały Komisji 
zawierającej wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2019 rok, 
a także Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina w sprawie 
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina z tytułu wykonania budżetu za 2019 
rok.” 

 
 
Głos zabrał radny Dominik Szopa - przewodniczący Komisji Rewizyjnej, cytuję: 

„Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina z dnia 8 czerwca 
2020 roku. 

Na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2020 roku Komisja Rewizyjna wypracowała 
wniosek w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za 2019 rok. 
 Na posiedzeniu obecnych było 7 członków Komisji. 
 Przewodniczący Komisji przypomniał obowiązujące prawo w tym zakresie, 
a mianowicie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ustawy o samorządzie gminnym, art. 270 ust. 2 i 3 
ustawy o finansach publicznych oraz § 70 ust. 3 i § 72 ust. 1 Statutu Miasta Konina.  
 Następnie odczytano sporządzoną „Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina 
w sprawie wykonania budżetu Miasta Konina za 2019 rok”, która po analizie została przyjęta. 
Za jej przyjęciem w głosowaniu jawnym opowiedziało się 7 członków Komisji. 
 Następnie Przewodniczący Komisji, zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi 
procedurami, poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta 
Konina za rok 2019.  
 Powyższy wniosek poddano głosowaniu jawnemu. Za tym, aby udzielić absolutorium 
opowiedziało się 4 członków, czyli przyjęto go 4 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się”. 
 Wobec powyższego po rozpatrzeniu i dokonaniu wnikliwej analizy dokumentów: 
sprawozdania finansowego miasta Konina za 2019 rok, sprawozdania Prezydenta Miasta 
Konina z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Konina 
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. i wypracowaniu opinii w sprawie wykonania budżetu 
Miasta Konina za 2019 rok Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Miasta Konina 
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o udzielenie Prezydentowi Miasta Konina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2019 rok. 

Uchwała w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Konina 
za 2019 rok podjęta 8 czerwca 2020 roku ma numer 2/2020. 

Uchwała Składu Orzekającego RIO z 17 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia 
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia prezydentowi absolutorium 
zawiera taką konkluzję, że na podstawie przeprowadzonych analiz i kontroli Komisja 
Rewizyjna pozytywnie oceniała wykonanie budżetu za 2019 rok i sformułowała wniosek 
o udzielenie Prezydentowi Miasta Konina absolutorium z tego tytułu i biorąc to pod uwagę 
Skład Orzekający RIO w Poznaniu wyraża opinię, że ten wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Konina o udzielenie absolutorium prezydentowi za 2019 rok jest uzasadnione.      
Podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad udzieleniem absolutorium Prezydentowi 
Miasta Konina. 
 
 

Głos zabrał radny Dominik SZOPA, cytuję: „Zanim będziemy głosować wniosek 
o udzielenie Panu prezydentowi absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok, chciałem 
przypomnieć, że my jako Klub PiS rok temu głosowaliśmy przeciw. Budżet od strony 
technicznej i prawnej był wypełniony poprawnie, ale jednak jakieś tam nasze zastrzeżenia do 
budżetu przekładały się również na naszą opinię dotyczącą wykonania tego budżetu. Teraz 
analizując ten budżet zawsze jest taka tendencja do tego, żeby odnosić to wszystko do roku 
poprzedniego. Budżet i jego wykonanie zawsze powinien być, ciężko jest powiedzieć, że on 
powinien być ambitny, bo on nie zawsze jest tak ambitny, jakbyśmy tego chcieli, ale biorąc 
pod uwagę, że jest kontynuowana rok do roku pewna tendencja, dotycząca tego, że jest 
większy deficyt, jest mniejsza ilość nadwyżki, mniejsza ilość wolnych środków, to chciałbym 
przypomnieć, że porównując budżet tylko do roku poprzedniego – wydatki majątkowe – 
83 mln zł wobec 89.5 mln zł rok wcześniej. Deficyt - 33 mln zł wobec 26 mln zł rok 
wcześniej. Ponadto wolne środki, które na koniec zeszłego roku według informacji, którą 
znalazłem na stronach RIO miasto Konin w kategoriach miasta na prawach powiatu, to ta 
wysokość wolnych środków była najniższa spośród miast na prawach powiatu 
w Wielkopolsce, a nawet niższa od takich miast jak Gniezno czy Ostrów Wielkopolski. Tych 
wolnych środków wypracował mniej. Postawię tutaj taką hipotezę, że jednak bez 
wypracowania tego, ciężko nam będzie realnie spowodować, żeby ten budżet miał 
przełożenia na takie inwestycje, niekoniecznie takie, które chcemy ze środków zewnętrznych, 
bo jest dużo mniejszych rzeczy do zrobienia, które miasto mogłoby udźwignąć, ale mało jest 
takich rzeczy, które możemy zrobić sami, skoro musimy się koncentrować na tym, żeby 
szukać wkładów na wielkie inwestycje, które musimy robić za środki zewnętrzne, ale osłabia 
to naszą zdolność do działania na polu małych detali, które również mają wpływ na życie 
ludzi. Kończąc swoją wypowiedź, że odnosząc się również do tego, że czasy dla samorządów 
są ciężkie, a jedni mówią, że kryzys już jest a inni, że dopiero przyjdzie, to biorąc pod uwagę, 
że kolejny budżet będzie jeszcze trudniejszy, to chcę powiedzieć, że chcemy „wstrzymać się” 
od głosu pokazując, że budżet do wykonania nas nie zadowala, ale nie chcemy za wszelką 
cenę stawać okoniem.”  
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „W imieniu klubu chcę przedstawić opinię Klubu 
Radnych Lewicy. Klub Lewicy patrzy trochę inaczej na ten budżet. Zwraca się uwagę na to, 
czy mamy zdolność kredytową, czy zadłużenie jest na bezpiecznym poziomie, czy jest 
płynność finansowa i te wszystkie elementy są zachowane, dlatego wszystkie opinie 
dotyczące budżetu są pozytywne, nie ma jakiś merytorycznych przesłanek, żeby coś 
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zanegować, że jest źle, dlatego opinia Komisja Rewizyjnej skłania nas do tego, że Klub 
Lewicy będzie głosował za udzieleniem absolutorium Panu prezydentowi za rok 2019.” 
 
 

Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „Również chciałbym powiedzieć, 
że Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej będzie głosował „za” udzieleniem absolutorium 
prezydentowi.”  
 

 
Głos zabrał z-ca prezydenta ds. gospodarczych Paweł ADAMÓW, cytuję: „Chciałem 

się odnieść do tego, co mówił Pan przewodniczący Szopa. Rzeczywiście ten budżet 2019 był 
to nasz pierwszy budżet, którym wchodziliśmy w ten intensywny okres inwestycyjny, który 
jeszcze został spotęgowany, co będzie widać w kolejnym budżecie roku 2020. Mimo to udało 
się utrzymać rzeczywiście względnie wysoką nadwyżkę finansową i względnie niski, jak na te 
warunki, deficyt finansowy, pomijając już fakt, że rzeczywiście pewne zmiany w dochodach 
samorządu też mają miejsce, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, że intensywna polityka 
inwestycyjna, jaką przyjęliśmy, na którą się odważyliśmy i która została zaplanowana 
świadomie, oprócz tego, że była ona poparta skutecznym pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych, praktycznie na każdą inwestycję, którą już wtedy planowaliśmy w budżecie, 
staraliśmy się pozyskiwać środki zewnętrzne, to teraz w przypadku uruchamianego przez 
ministerstwo inwestycyjnego bonu samorządowego okazuje się, że był to strzał w 10, 
ponieważ będą premiowane te samorządy, które przyjęły aktywną politykę inwestycyjną 
w swoich planach 2019-2020, a my jesteśmy rzeczywiście w gronie samorządów, które te 
wydatki inwestycyjne zaplanowały na bardzo wysokim poziomie i wstępem do tego był już 
budżet 2019 roku i też następny budżet roku 2020, ponieważ ten algorytm, który jest 
przygotowywany przez ministerstwo, on premiuje te samorządy, które mają te wydatki 
zapisane na wysokim poziomie, ten algorytm ma być wyliczony tak, że 20% wydatków 
inwestycyjnych, to będzie kwota otwarta, dlatego my jako miasto na mieszkańca możemy 
więcej uzyskać z tego bonu inwestycyjnego, możemy uzyskać więcej środków niż miasta od 
nas większe, które tak tej polityki inwestycyjnej nie prowadziły i myślę, że z punktu widzenia 
też tego budżetu i tych wieloletnich prognoz finansowych, które zostały przyjęte i rozliczone 
za 2019 rok, to był słuszny kierunek, a mimo to powtórzę jeszcze raz, nadwyżka finansowa 
jest, udało się na tyle zbić wydatki bieżące i wykonać dochody bieżące i ta nadwyżka 
finansowa jest na zadowalającym poziomie i ten deficyt, który się pojawił, związany 
z wzięciem głównie obligacji dzisiaj nam się zwróci właśnie w postaci tego bonu 
inwestycyjnego, bo tak jak powiedziałem, nasz samorząd będzie z tego tytułu premiowany.   
 
 

Głos zabrał radny Dominik SZOPA, cytuję: „Chciałbym tutaj dodać, że mamy 
oczywiście świadomość tego, że ten budżet w zeszłym roku i w tym pewnie też, jego 
wykonanie wyglądało w ten sposób, że było to uwarunkowane przez otrzymane przez miasto 
Konin bardzo duże środki zewnętrzne również ze strony rządowej i myślę, że one były tutaj 
kluczowe. Bez tych pieniędzy nie udałoby się nam zrobić tych rzeczy, do których byliśmy od 
lat zobowiązani, mówię o ul. Paderewskiego, Wyzwolenia, mówię tutaj o innych remontach 
ulic, które tych remontów potrzebowały, dlatego doceniam zarówno środki unijne jak 
i rządowe. Powinniśmy być wdzięczni tym, którzy wpływ mają na to, że te środki 
otrzymywaliśmy i otrzymujemy w takim stopniu, bo nasze spadające dochody podatkowe 
z powodu spadającej liczby mieszkańców powodują czasami, że mielibyśmy coraz trudniej te 
zadania udźwignąć. To tyle z mojej strony, zamierzam „wstrzymać się” od głosu.” 
 
 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Chciałem się odnieść 
do słów wypowiedzianych przez Pana radnego, przewodniczącego Szopę. Pan powiedział, 
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że wsparcie było ze środków krajowych, czyli rządowe, dominujące. Panie radny, wiele razy 
już podczas tej debaty w dniu dzisiejszym było powiedziane, jakie było wsparcie i z której 
strony strumienie wpływały. Jeszcze raz zatem zacytuję, że wpływy do kasy miasta 
pochodzące ze środków Unii Europejskiej, to było ponad 29,5 mln zł, natomiast ze środków 
krajowych było to 5,6 mln zł. Środki własne 18 mln zł, więc nie może Pan mówić, 
że kluczowe środki wspierające nasz budżet i te inwestycje pochodziły ze środków 
krajowych, aczkolwiek oczywiście jest to istotne, że takowe też wpływają i tak jak było tutaj 
też powiedziane, ja wszystkim tym zaangażowanym osobom, które sprzyjały wszystkim 
projektom, złożonym przy okazji aspirowania o pozyskanie tych środków przez nasze miasto, 
ja bardzo dziękuję i będzie trochę inna sytuacja myślę w 2020 roku, te 5.6 mln zł będzie 
absolutnie wielokrotnie większe i ja powiem, również w 2021 roku dokładnie cytując te 
kwoty. Prosiłbym tylko, żeby rzeczywiście nie przekłamywać, bo ktoś kto słucha, może 
pomyśleć, że rzeczywiście bez rządu nie udałyby się te inwestycje w 2019 roku. Dziękuję 
bardzo w imieniu miasta za to, co wpłynęło ze środków krajowych.” 
 
 

Odpowiadając radny Dominik SZOPA, cytuję: „Nie mam zamiaru prowadzić tutaj 
jakiś językowych dyskusji na temat czy słowo kluczowe jest bliższe słowu dominujące czy 
ważne, ale chodziło mi o to, że te środki były kluczowe, bo były ważne.  Nie zamierzałem 
tutaj w żaden sposób odnosić tego do ilości i do liczb. Tak jak powiedziałem rzeczywiście 
powinniśmy być wdzięczni za każde środki, które z zewnątrz mogą wpłynąć do naszego 
miasta. Dziękuję.” 
 
 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej 
o udzielenie Prezydentowi Miasta Konina absolutorium za rok 2019. 

 
 
Wynikiem głosowania – 12 „za”, 0 „przeciw” i 11 „wstrzymujących się” - Rada 

Miasta Konina udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2019 rok  
 

Uchwała Nr 369 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 
 
 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Chciałbym wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, że budżet, tak jak zostało zaplanowane na początku, czy pod 
koniec 2018 roku został zrealizowany. Ta debata świadczy o tym, że uzyskane poparcie przez 
radnych pokazuje, że to, co zaplanowaliśmy, zostało zrealizowane, zrealizowane w sposób 
pozytywny, tak że dziękuję wszystkim biorącym udział w głosowaniu. Dziękuję za votum 
zaufania i udzielenie absolutorium. Dziękuję szczególnie tym radnym, którzy zechcieli 
zagłosować pozytywnie w tymże głosowaniu.  

Chciałbym podziękować również służbom finansowym Urzędu Miejskiego 
kierownikom i pracownikom urzędu za to, że budżet zaplanowany został i bezpiecznie 
przeprowadzony w tych trudnych finansowo czasach dla każdego z samorządów.” 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 
pn.: „Blog Niezbędnik podróżnika” w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (druk nr 383). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Blog Niezbędnik podróżnika” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - druk nr 383. 

Proszę przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o przedstawienie 
wypracowanej opinii.” 

 
 
Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „Jeśli chodzi o wynik głosowania nad drukiem nr 383, w jednomyślnym 
głosowaniu 13 radnych było ”za”.” 
 
 

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

 
 W głosowaniu nie uczestniczył radny Wiesław Steinke. 
 
 

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „ Blog Niezbędnik podróżnika” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

 
Uchwała Nr 370 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

 
 
 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 388), 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 

2020-2023 (druk nr 389). 
 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie 

projektów uchwał w sprawie: zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok – druk nr 388 
oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 
druk nr 389. Otrzymali również państwo autopoprawkę do druku nr 388. 
 Proszę przewodniczącego Komisji Finansów o przedstawienie wypracowanej opinii 
do omawianych projektów uchwał.” 
 
 
 Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: 
„Rozpatrywane projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok – 
druk nr 388 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 – 
druk nr 389 Komisja Finansów omawiała na swoim posiedzeniu. Wyjaśnień udzielił skarbnik 
miasta Kazimierz Lebioda. W wyniku głosowania Komisja Finansów projekt uchwały – druk 
nr 388 zaopiniowała pozytywnie 8 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, 
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natomiast Wieloletnią Prognozę Finansową – druk nr 389 Komisja Finansów pozytywnie 
zaopiniowała również 8 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.” 
 
 
 Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i poprosił skarbnika 
miasta o przedstawienie autopoprawki do druku nr 388. 
 
 

Głos zabrał skarbnik miasta Kazimierz LEBIODA, cytuję: „Autopoprawka Prezydenta 
Miasta Konina do druku nr 388 - zmiany w budżecie miasta Konina na 2020 rok. 

Budżet gminy 
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.660,00 zł w dz. 758 – Różne rozliczenia z tytułu 
wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem 2019 roku. 
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.546,63 zł, w tym: 
-dz.600 – Transport i łączność o 18.546,63 zł – wydatki majątkowe na realizację projektu 
finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014 – 2020 „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu 
miejskiego” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich,      
-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 5.000 zł – wydatki bieżące na 
utrzymanie zieleni w mieście (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony 
środowiska). 
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.660,00 zł, w tym: 
-dz.750 – Administracja publiczna – wydatki bieżące na realizację zadania „Wykonanie 
systemu identyfikacji wizualnej i opracowanie pomysłu kreatywnego na kampanię 
wizerunkową” (przeniesienie z wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2019 
roku), 
-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 5.000 zł – wydatki majątkowe na 
zadanie „Pokazowy Park kieszonkowy w Koninie ul. 11 Listopada, na działkach o nr ewid. 
37, 44/115 obręb Glinka” (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony 
środowiska). 

Budżet powiatu 
1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.546,63 zł w dz.600 –Transport i łączność – 
wydatki majątkowe na zadaniach: 
* „Przebudowa ul. Przemysłowej w Koninie” 400.000 zł, 
* „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie” (-) 41.803,37 zł, 
* „Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, 
rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej” 
 (-)22.670 zł, 
* „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów 
mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” (-)316.980 zł. 

Ponadto w części gminnej zwiększa się o 75.010 zł plan wydatków w ramach 
Konińskiego Budżetu Obywatelskiego do kwoty 859.004,18 zł, a zmniejsza o 75.010 zł 
w części powiatowej do kwoty 1.672.556,66 zł. 

 
Autopoprawka Prezydenta Miasta Konina do druku nr 389 - zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 
Uaktualnia się dane w związku z autopoprawką do Druku nr 388 (zmiany w budżecie 

miasta Konina na 2020 rok). 
W załączniku nr 1 

- pozycję 1.1 (dochody bieżące) zwiększa się w roku 2020 o kwotę 51.660,00 zł 
do kwoty 525.260.165,55 zł, 
- pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku 2020 o kwotę 46.660,00 zł 
do kwoty 521.824.606,27 zł, 
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- pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku 2020 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł 
do kwoty 165.033.162,51 zł. 

W załączniku nr 2 
Dokonuje się zmian na przedsięwzięciach: 

pkt. 1.1.2. – wydatki majątkowe 
„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego.” 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca 
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zmniejsza się: 

- łączne nakłady finansowe o kwotę 18.546,63 zł do kwoty 471.453,37 zł, 
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 18.546,63 zł do kwoty 471.453,37 zł, 
- limit zobowiązań o kwotę 18.546,63 zł do kwoty 471.453,37 zł. 

pkt. 1.3.2. – wydatki majątkowe 
„Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską 
a rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej” 
(jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zmniejsza się: 

- łączne nakłady finansowe o kwotę 22.670,00 zł do kwoty 87.330,00 zł, 
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 22.670,00 zł do kwoty 87.330,00 zł, 
- limit zobowiązań o kwotę 22.670,00 zł do kwoty 7.380,00 zł. 

„Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie” (jednostka realizująca Zarząd Dróg 
Miejskich w Koninie) zmniejsza się: 

- łączne nakłady finansowe o kwotę 41.803,37 zł do kwoty 3.098.963,78 zł, 
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 41.803,37 zł do kwoty 3.098.963,78 zł, 
- limit zobowiązań o kwotę 41.803,37 zł do kwoty 178.196,63 zł.” 

 
Autopoprawka Prezydenta Miasta Konina do druku nr 389 - zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 
 Uaktualnia się dane w związku z autopoprawką do druku nr 388 (zmiany w budżecie 
miasta Konina na 2020 rok). 
W załączniku nr 1 

- pozycję 1.1 (dochody bieżące) zwiększa się w roku 2020 o kwotę 51.660,00 zł do 
kwoty 525.260.165,55 zł, 
- pozycję 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się w roku 2020 o kwotę 46.660,00 zł do 
kwoty 521.824.606,27 zł, 
- pozycję 2.2. (wydatki majątkowe) w roku 2020 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł do 
kwoty 165.033.162,51 zł. 

W załączniku nr 2 
 Dokonuje się zmian na przedsięwzięciach: 

pkt. 1.1.2. – wydatki majątkowe 
„Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego.” 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca 
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zmniejsza się: 

- łączne nakłady finansowe o kwotę 18.546,63 zł do kwoty 471.453,37 zł, 
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 18.546,63 zł do kwoty 471.453,37 zł, 
- limit zobowiązań o kwotę 18.546,63 zł do kwoty 471.453,37 zł. 

pkt. 1.3.2. – wydatki majątkowe 
„Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską 
a rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej” 
(jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zmniejsza się: 

- łączne nakłady finansowe o kwotę 22.670,00 zł do kwoty 87.330,00 zł, 
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 22.670,00 zł do kwoty 87.330,00 zł, 
- limit zobowiązań o kwotę 22.670,00 zł do kwoty 7.380,00 zł. 

„Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie” (jednostka realizująca Zarząd Dróg 
Miejskich w Koninie) zmniejsza się: 
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- łączne nakłady finansowe o kwotę 41.803,37 zł do kwoty 3.098.963,78 zł, 
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 41.803,37 zł do kwoty 3.098.963,78 zł, 
- limit zobowiązań o kwotę 41.803,37 zł do kwoty 178.196,63 zł.” 

 
 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Chciałbym zapytać o ten 
projekt zmieniony, o to zadanie w dz. 900 – Pokazowy Park kieszonkowy w Koninie przy ul. 
11 listopada. Chciałbym kilka słów o tym usłyszeć.” 
 
 

Głos zabrał zastępca prezydenta ds. gospodarczych Paweł ADAMÓW, cytuję: 
„W ramach funduszy norweskich chcemy przygotować duży, wielowątkowy projekt, 
dotyczący infrastruktury zielonej, w ramach którego chcemy w niektórych częściach miasta, 
a przede wszystkim w Starym Koninie zorganizować takie parki kieszonkowe, czyli takie 
pojedyncze punkty w mieście, które chcemy zazielenić, zrobić jakąś ławeczkę czy po prostu 
miejsce wypoczynku i wytchnienia dla mieszkańców.  

Elementem aplikacji, którą szykujemy jest wypracowanie koncepcji takiego jednego 
parku kieszonkowego, dlatego takie zadanie się pojawiło i to jest konieczne do tego, żeby tą 
całościową dokumentację do funduszy norweskich złożyć. To będzie oczywiście też 
w uzgodnieniu z architektami, bo ten cały projekt jest szykowany i projektowany z naszymi 
lokalnymi konińskimi architektami. Koordynuje to kierownik Wydziału Urbanistyki 
i Architektury Joanna Olczak i ta koncepcja będzie skonsultowana z mieszkańcami, natomiast 
jest to niezbędne do tego, by móc sięgnąć po środki zewnętrzne na ten projekt.”  
 
 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Ja w tym punkcie chciałbym 
pogratulować Panu prezydentowi, jak również podziękować wszystkim osobom, które pisały 
wniosek, jak również przyczyniły się do tego, że Miasto Konin otrzymało dofinansowanie 
w kwocie ponad 900 tys. zł na przebudowę ulicy Przemysłowej na odcinku w Malińcu. 
Tak jak mówiłem na komisji, jest to fragment z mojego okrojonego projektu, wniosku do 
KBO z 2014 roku. W międzyczasie słyszałem wiele głosów, że dlaczego akurat ten odcinek 
i nie robimy innego. wiemy o tym bardzo dobrze dlaczego. Panie prezydencie na inny 
odcinek ul. Przemysłowej jest dokumentacja aktualizowana, a dlaczego zależało mi na tym 
odcinku, z bardzo prostego powodu. Tam mieszkają ludzie i praktycznie od ponad 35 lat na 
tym odcinku nic nie było robione i jeżeli nam się uda wpiąć tą inwestycję i wykonać ją, 
chociaż wiem już dzisiaj, że na pewno będą utrudnienia komunikacyjne kolejne na 
ul. Przemysłowej, to ci mieszkańcy na pewno będą wdzięczni za to, że ta droga będzie 
w pewien sposób nie oddziaływała na ich mieszkanie w pobliżu ulicy Przemysłowej. 
Dziękuję za to jeszcze raz.”  
 
 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 
 
 
DRUK Nr 388   
 

W głosowaniu nie uczestniczył radny: Wiesław Steinke i Dominik Szopa. 
 
Wynikiem głosowania: 13 radnych „za”, 0 „przeciw”, 7 „wstrzymujących się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta 
Konina na 2020 rok.  
 

Uchwała Nr 371 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 
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DRUK Nr 389 
 
W głosowaniu nie uczestniczył radny: Wiesław Steinke i Dominik Szopa. 

 
Wynikiem głosowania: 14 radnych „za”, 0 „przeciw”, 8 „wstrzymujących się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023.   
 

Uchwała Nr 372 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 
 
 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Konin, 
warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie 
z tych obiektów (druk nr 378). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 
zarządzającym jest miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za 
korzystanie z tych obiektów - druk nr 378. 

Proszę przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie 
wypracowanej opinii do omawianego projektu uchwały.” 

 
 
Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 

uchwały – druk nr 378 był omawiany na Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury. Projekt 
ten przedstawił nam kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafał Oblizajek. 
W wyniku głosowania obie komisje zaopiniowały projekt jednogłośnie - 10 głosami „za”.” 

 
 

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

 
W głosowaniu nie uczestniczył radny: Wiesław Steinke i Dominik Szopa. 
 

  
W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 
zarządzającym jest miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za 
korzystanie z tych obiektów. 

 
Uchwała Nr 373 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienia zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta 
Konina (druk nr 379). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienia zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Konina - druk nr 379.  

Proszę przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie 
wypracowanej opinii do omawianego projektu uchwały.” 

 
 
Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: 

„Druk nr 379 – projekt tej uchwały został omówiony przez Komisję Finansów i Komisję 
Infrastruktury. Projekt ten przedstawił i omówił kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Rafał Oblizajek. W wyniku głosowania dwóch komisji został on zaopiniowany jednogłośnie - 
10 głosami „za”.” 
 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
 
 
Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Oczywiście 

uchwała bardzo potrzebna, ona w sposób precyzyjny określa kompetencje rady do ustalania 
stawek za odbiór nieczystości, za wywóz śmieci. Tutaj jedno zdanie dopowiedzenia, 
bo dzisiaj mówiliśmy o PWiK, o tym, kto ustala ceny. Ja bym chciał też w kwestii 
uporządkowania pewnych informacji. Oczywiście to jest informacja nie dla państwa radnych, 
no państwo radni doskonale o tym wiedzą ale ceny za odbiór nieczystości, odprowadzenie 
nieczystości, dostarczenie wody, ustala PWiK, natomiast Wody Polskie zatwierdzają, 
żebyśmy wiedzieli, kto za to jest odpowiedzialny. Z pewnością, gdyby PWiK chciał obniżyć 
ceny za wodę i odbiór nieczystości, to pewnie Wody Polskie, by się na to zgodzili, ale to tyle 
w kwestii doprecyzowania pewnych informacji.” 

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

  
W głosowaniu nie uczestniczył radny: Wiesław Steinke i Dominik Szopa. 
 
 
W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienia zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Konina. 
 

Uchwała Nr 374 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 
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10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego 
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-
2020” (druk nr 384). 
 

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

w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Miasta Konina na lata 2014-2020” - druk nr 384. 

Proszę przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie 
wypracowanej opinii do omawianego projektu uchwały.” 

 
 
Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 

uchwały – druk nr 384 rozpatrywały Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury. Projekt 
uchwały omówiła zastępca kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Anna Sypniewska. Plan 
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Konina na lata 2014-2020 został zaktualizowany, 
ponieważ są nowe zadania i te zadania, które mają być w przyszłości finansowane ze środków 
zewnętrznych, unijnych one w takim planie muszą być umieszczone i tak własne się stało, 
że ten plan gospodarki został poszerzony o te zadania. Jak widzimy ten plan jest do tego roku. 
Pan prezydent i Pani kierownik złożyli deklarację, bo taki plan w mieście musi być, będzie on 
tworzony nowy, ale to już na lata 2020-2024. Ten zaktualizowany Komisja Finansów 
i Komisja Infrastruktury zaopiniowała jednogłośnie 10 głosami za.”  
 
 

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

 
W głosowaniu nie uczestniczył radny: Wiesław Steinke i Dominik Szopa. 

 
 

W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 
w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Miasta Konina na lata 2014-2020”. 
 

Uchwała Nr 375 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 
 
 
 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością 
przechodu i przejazdu (druk nr 380). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 
w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu - druk nr 380 – 
został Państwu Radnym przekazany. 

Proszę przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie 
wypracowanej opinii do omawianego projektu uchwały.” 

 
 
Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 

uchwały omawiały Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury. Projekt ten przedstawił 
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kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz Jakubek. W wyniku głosowania 
10 głosami „za” komisje projekt uchwały przyjęły pozytywnie.” 
 

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

 
W głosowaniu nie uczestniczył radny: Wiesław Steinke i Dominik Szopa. 

 
 

W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 
w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu. 
 

Uchwała Nr 376 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 
 
 
 
12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości (druk nr 381). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości - druk nr 381. 

Proszę przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie 
wypracowanej opinii do omawianego projektu uchwały.” 
 
 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 
uchwały omawiały Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury. Projekt ten przedstawił 
kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz Jakubek. Projekt został 
zaopiniowany pozytywnie 8 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.” 

 
 
Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
 
Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 
 
W głosowaniu nie uczestniczył radny: Wiesław Steinke i Dominik Szopa. 
 
 
W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości.   
 

Uchwała Nr 377 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 
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13.  Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości: (druk nr 382) – 
obręb Starówka, (druk nr 390) – obręb Morzysław. 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwał 
w sprawie nabycia nieruchomości - druki nr 382 i 390.  

Proszę przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie 
wypracowanych opinii do omawianych projektów uchwał.” 

 
 
Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 

uchwały – druk nr 382 i 390 w sprawie nabycia nieruchomości omawiały dwie komisje. 
Projekty te przedstawił kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz 
Jakubek. Jeśli chodzi o druk nr 382 komisje zaopiniowały pozytywnie - 9 głosami „za”, 
natomiast druk nr 390 otrzymał pozytywną opinię - 10 głosów „za”.”   
 
 

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

 
 
DRUK Nr 382 

 
W głosowaniu nie uczestniczył radny: Wiesław Steinke i Dominik Szopa. 

 
W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie nabycia nieruchomości - obręb Starówka. 
 

Uchwała Nr 303 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 
 
 
DRUK Nr 390 
 

W głosowaniu nie uczestniczył radny Dominik Szopa. 
 

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 
w sprawie nabycia nieruchomości - obręb Morzysław. 

 
Uchwała Nr 303 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

 
 
14.  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości – 

obręb Łężyn (druk nr 391). 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości – obręb Łężyn - druk nr 391.  

Proszę przewodniczącego Komisji Finansów o przedstawienie opinii do projektu 
uchwały wypracowanej na wspólnym posiedzeniu z Komisją Infrastruktury.” 
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Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 
uchwały - druk nr 391 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości - obręb Łężyn 
omawiały Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury. Do tego projektu uchwały będzie 
zaproponowana w §1 autopoprawka Pana prezydenta jak i również w punkcie 2, tak że 
prosiłbym, by Pan prezydent te autopoprawki wniósł, bo one są bardzo istotne, jeśli chodzi 
o treść całej uchwały.  

Jeśli chodzi o głosowanie, to obie komisje zaopiniowały ten projekt pozytywnie – 
9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.” 
 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
 
 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Dziękuję za zapowiedź 
dokonaną przez przewodniczącego Marka Cieślaka. Proponuję Państwu radnym 
autopoprawkę do projektu uchwały, zawartej w druku nr 391. Jak zdajecie sobie państwo 
sprawę, jest to dosyć istotne dla naszego miasta Konina, bo ta uchwała wyraża zgodę rady 
miasta, dotyczącą bezpłatnego przejęcia gruntu od Skarbu Państwa, którym zawiaduje póki co 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Biorąc pod uwagę to, że to jest ostatni skrawek 
wybrzeża nad naszymi jeziorami, jest możliwość przejęcia tego przez Miasto tak, aby 
realizować cele i właśnie to jest powodem autopoprawki. Aby być precyzyjnym, gdyż 
pierwotnie projekt uchwały nie precyzował, na co będzie przeznaczony ten teren przez nasz 
samorząd i aby w przyszłości uniknąć nieprozumień, dotyczących ewentualnych przyszłych 
relacji z KOWR, proponuję Państwu radnym, autopoprawkę w §1 pkt 1 - dopisanie po 
słowach, które zakończone są słowem park, słowa następującej treści: na terenie którego 
Miasto Konin będzie realizowało zadania własne gminy z zakresu edukacji publicznej, 
kultury i kultury fizycznej. Tym samym cały punkt będzie brzmiał: „1/ nr 224/15 o pow. 
5,3433 ha, z przeznaczeniem pod publicznie dostępny samorządowy park, na terenie którego 
Miasto Konin będzie realizowało zadania własne gminy z zakresu edukacji publicznej, 
kultury i kultury fizycznej. 

W punkcie 2 proponuję dopisanie słowa: publiczne, w związku z tym pkt 2 będzie 
miał brzmienie: „2/ nr 224/4 o pow. 0,4453 ha i nr 224/8 o pow. 0,0996 ha, z przeznaczeniem 
pod drogi publiczne.”, gdyż mówimy tutaj o dwóch działkach, które Miasto przejmie na 
wyżej wyartykułowane cele. 

Proszę o przegłosowanie tej uchwały.” 
 
 
 Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Ja bardzo słabo słyszę, ale 
chciałbym tak trochę doprecyzowania, bo z tego, co mi wiadomo, grunt ten jest dzierżawiony 
na 10 lat przez Pana Nowaka. Jaka jest możliwość przekształcenia tego gruntu, bo jest to 
grunt rolny, ponoć III klasa? Czy będzie taka możliwość, bo nie wiem, czy minister rolnictwa 
będzie w stanie to przekształcić? Z tego, co wiemy, ma być tam budowana plaża miejska, 
czyli musimy też mieć środki. O ile mi wiadomo, wczoraj wpłynęła skarga do Rady Miasta 
Konina, tak że może byśmy tę uchwałę przełożyli na później. Taką mam wiedzę na dzień 
dzisiejszy i takie pytania.” 
 
 

Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „To, o czym mówiłem na samym 
początku. Ta uchwała, to jest taki papierek lakmusowy tego wszystkiego, co jest w mieście. 
To, co mówiłem o nowej jakości i tutaj jest właśnie ta uchwała tym przykładem. Dziękuję 
Panie prezydencie przede wszystkim za to, że dziesięć lat przekonywania włodarzy miasta, 
wreszcie ten głos został usłyszany przez Pana i podjęty wręcz natychmiast, i to jest efekt tej 
pracy.  
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Ja dziwiłem się właśnie, że przez dziesięć lat trudno było przekonać włodarzy miasta, 
że ten ostatni skrawek ziemi i taki znaczący, z dostępem do jeziora, w sytuacji, kiedy 
mieszkańcy Konina nie mają dostępu do plaży, tak jak było kiedyś w Pątnowie, okazało się 
na przestrzeni teraz tych lat, że jednak ośrodek Gosławice nie spełnia tych warunków, jeśli 
chodzi o plażę, a będzie spełniał w zupełnie innym zakresie wypoczynku, bardziej 
rekreacyjnego, to nie miało posłuchu.  

W tej chwili to od Wysokiej Rady będzie zależało, czy ostatni kawałek ziemi będzie 
mógł służyć naszym mieszkańcom i też postrzegać nasze miasto już w przyszłości o innym 
charakterze, bardziej rekreacyjnym, bardziej sportowym, ponieważ na przykładzie innych 
samorządów gminnych po sąsiedzku widzimy, jak przyciągają takie miejsca ludzi do 
wypoczynku, rekreacji i spędzania wolnego czasu.  

Przypominam, że to jest nieodpłatne przekazanie tej ziemi we władanie miasta 
i byłoby kompletnie niezrozumiałe, że ta okazja już się nigdy może nie powtórzyć, a jest 
znaczącym elementem, który wniesie do miasta bardzo istotny wkład, tak że dziękuję Panie 
prezydencie raz jeszcze.” 

 
 
Ponownie głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Ja tu nie neguję wiedzy 

Pana Marka Cieślaka, on zarządzał przecież jakiś czas ośrodkiem Przystań jeszcze za czasów 
PAK. Na pewno pomysł jest wspaniały, tylko ja mam pewne wątpliwości. Jeżeli nabędziemy 
ten grunt, a minister rolnictwa nam go nie odrolni, to będziemy mogli tylko kukurydzę sobie 
siać. O to mi głównie chodzi.” 

 
 
Głos zabrał zastępca prezydenta ds. gospodarczych Paweł ADAMÓW, cytuję: „Jeżeli 

jest okazja przejęcia nieodpłatnie tak atrakcyjnej działki nad samym jeziorem i zapewnienie 
w ten sposób publicznego dostępu do jeziora, to my to robimy po ciężkich negocjacjach 
z KOWR. My wiemy, że tam aktualnie jest rolnik, który dzierżawi tę ziemię, tak jak na 
wszystkich gruntach KOWR, bo tak naprawdę KOWR ma wydzierżawione na umowy 
czasowe większość swoich gruntów na terenie Konina. Rolnik został poinformowany o całej 
procedurze, która się obecnie odbywa. W momencie, kiedy my przejmiemy tę nieruchomość, 
nie oznacza od razu, że nie możemy też rolnikowi na jakiś okres tej umowy przedłużyć. 
Generalnie jest możliwa taka procedura elastycznego podejścia do sprawy, że jeszcze przez 
jakiś czas ten rolnik dalej będzie mógł sobie uprawiać ziemię i KOWR też o tym wie, na 
nieruchomości, która będzie naszą, tak że to nie jest żaden problem.  

Będzie dużo środków, bo tutaj Pan radny się pytał, skąd byśmy mogli w przyszłości 
zdobyć finansowanie. Będzie dużo środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, 
z przyszłej perspektywy finansowej, z funduszu odbudowy gospodarczej na wzmocnienie 
potencjału turystycznego. My mając taki teren, mając projekt i koncepcję, możemy sięgnąć po 
takie środki, aby sobie taką plażę z terenami sportowymi, rekreacyjnymi i edukacyjnymi 
zagospodarować.  

Niezręcznie byłoby nie wykorzystać tej sytuacji. W planie są to tereny zapisane 
idealnie pod to, aby to przejąć, w związku z tym wykorzystujemy sytuację, jesteśmy po 
procedurze podziałowej, która też trwała kilka miesięcy. KOWR bardzo szybko, dzięki naszej 
prośbie „wypchnął” swoje procedury, dzięki temu zdążyliśmy na tę sesję, bo każdy miesiąc 
dla nas się liczy, dlatego apeluję, żeby przyjąć tę uchwałę i nie doszukiwać się problemu, aby 
tę uchwałę przekładać na kolejne sesje.” 

 
 
Ponownie głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Panie prezydencie, ja 

zwracam się do Pana prezydenta Adamowa. Troszkę Pan mnie uspokoił tym, że rolnik, który 
tam obrabia te grunty, bo on napisał pismo do rady miasta, że będzie miał ewentualnie taką 
możliwość przedłużenia tej swojej umowy, czy zawarcia nowej umowy z Miastem, z uwagi 
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na to, że on prawdopodobnie postawił obory na 150 krów i na tych gruntach jemu bardzo 
zależało, pobrał kredyty, tak że,  żeby nie skrzywdzić kogoś, bo to jest problem międzyludzki, 
tak że należałoby to wziąć pod uwagę.” 

 
 
Odpowiadając prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Odpowiadając Panu 

radnemu Lachowiczowi oczywiście, jeżeli Miasto przejmie te grunty, osoba, która dzierżawi 
je, będzie mogła dalej dzierżawić, do momentu, kiedy nie będziemy realizowali inwestycji, 
które są założone. Nie mamy zamiaru zostawić tego gruntu bez jakieś korzyści dla Miasta, 
bo przecież proszę zwrócić uwagę, że przejęcie gruntów za darmo od KOWR i możliwość 
podpisania dzierżawy z rolnikiem powoduje to, że nie ponosimy kosztów z nabyciem tego 
gruntu, a i wpływy do kasy Miasta z tytułu dzierżawy do nas wpłyną. Nieroztropnością 
byłoby zrywać umowę i nie podpisywać jej do momentu, kiedy nie będziemy realizowali 
inwestycji, taka dzierżawa będzie mogła być czyniona.  

Panie radny zmienia się tam teren, z przemysłowego na mieszkalnictwo przeznaczamy 
tam ten teren, będzie budowane nowoczesne osiedle mieszkaniowe. Z gruntów rolnych, 
zamieniamy grunty rolne, na tereny rekreacyjne dla naszych mieszkańców. Liczę na to, 
że będą przyjeżdżać osoby spoza Konina korzystając z tego, co miasto zaoferuje, dlatego też 
ja wolę mieć w mieście tereny rekreacyjne niż grunty orne, bo miasto musi wyglądać jak 
miasto. W przyszłości będziemy zmieniali nie tylko te grunty, bo i również te, które są na 
terenie Malińca i Marantowa będą brane pod uwagę przy przejmowaniu od KOWR tak, aby 
tam realizować kolejne inwestycje miasta.” 

 
 
Ponownie głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Ja nie neguję pomysłu 

i tego, że będzie plaża. Ja tylko pytam, żeby nie skrzywdzić kogoś. Dziękuję.”  
 
 
 Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do 

głosowania. 
 
W głosowaniu nie uczestniczył radny Dominik Szopa. 
 
W wyniku głosowania: 20 radnych „za” 0 „przeciw” przy 2 „wstrzymujących się” 

od głosowania - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia 
nieruchomości – obręb Łężyn. 

 
Uchwała Nr 380 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
 
15.  Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości 

w Koninie za lata 2017-2019. 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Następny punkt porządku obrad to sprawozdanie 
z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2017-2019.    

Przyjęty Uchwałą Nr 382 przez Radę Miasta Konina 28 września 2016 r. Program 
Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019, to program gospodarczy 
realizowany przez Urząd Miejski w Koninie przy współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi Miasta Konina oraz lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu.  Podejmuje 
działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przede wszystkim przedsiębiorstw 
z terenu Konina.  
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Proszę przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie 
wypracowanej opinii.” 

 
 
Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Tak jak 

Pan wspomniał, była dyskusja i sprawozdanie zostało przyjęte. Na pewno włożono bardzo 
dużo pracy, jeśli chodzi o cały wydział. Zaprezentowała zastępca kierownika wydziału 
działanie, jakie miasto podjęło w ciągu roku, jeśli chodzi o pozyskanie, o różne działania w 
tym kierunku, tak że na tę chwilę te działania są obiecujące i mam nadzieję, że następne lata 
tylko przyciągną inwestorów i to wsparcie, które przedsiębiorcy otrzymali i otrzymują, 
następni będą pojawiali się w mieście Koninie i rozwijali nasze miasto.” 

 
 
Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem sprawozdaniem. 
 
Do sprawozdania radni nie mieli pytań.  
 
 
Przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Konina zapoznała się ze 

sprawozdaniem z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2017-2019. 
 

 

 

16.  Wnioski i zapytania radnych. 
 

 
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to wnioski i zapytania 

radnych.    
Informuję, że drogą elektroniczną przekazałem państwu treść interpelacji oraz 

odpowiedź Prezydenta Miasta Konina na interpelacje: 
- radnej Emilii Wasielewskiej w sprawie informowania mieszkańców Konina o planowanych 
wycinkach drzew, 
- radnego Krystiana Majewskiego w sprawie zerwania relacji partnerskich z miastem Deyang 
w Chinach. 

Informuję, że zgodnie z § 23 pkt. 7 Statutu Miasta Konina nad odpowiedzią 
na interpelację może być przeprowadzona krótka dyskusja. 

Nie było innych interpelacji radnych, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.  
Przypominam państwu radnym i proszę o formułowanie wniosków i zapytań na 

piśmie. Odpowiedzi na wnioski również zostaną udzielone w formie pisemnej. 
Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos?” 
 
 
Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Chciałbym zabrać głos, 

chociaż wnioski złożymy na piśmie, ale warto, żeby to wybrzmiało na sesji. Ponieważ 
w międzyczasie przyszedł e-mail od mieszkańców ulicy Armii Krajowej, którzy oczekują, 
że będzie naprawiony chodnik na fragmencie ulicy Armii Krajowej od skrzyżowania z ulicą 
Szpitalną do ulicy Bema. Jest dosyć długi ten e-mail i ja nie będę tutaj przeciągał naszej sesji, 
żeby go czytać, w każdym razie jest tam chodnik, który jest wykonany z asfaltu i ten asfalt 
jest tak dziurawy, że rzeczywiście tam trudno iść albo jechać, dziecko na rowerku 
i cokolwiek. Więc jest taka prośba i pan przewodniczący też dostał tego e-maila, żebyśmy 
wykonali tę naprawę, a tam wystarczy nałożyć 1,5 cm asfaltu na ten asfalt, który jest i myślę, 
że będzie to łatwe do zrealizowania. Mieszkańcy są rozczarowani, bo myśleli że się tym nikt 
nie zajmuje. Ja się tym zajmowałem w sensie takim, że złożyłem taki wniosek budżetowy 
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jesienią tamtego roku, ale ten wniosek nie przeszedł. Więc myślę, że warto po prostu spełnić 
tam tę próbę, bo rzeczywiście tam mieszka dużo ludzi. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to jest ta ulica, 
gdzie są te stare poniemieckie bloki, ulica Armii Krajowej, czyli jak to się mówi serce 
Hajmatu. 

Drugi wniosek mam tego typu, że właśnie kończy się rok szkolny i nasze dzieci  
i młodzież, korzystają z nauczania zdalnego. Teraz z tego, co wiem różnie to wygląda  
w różnych szkołach. Nie wszystkie przedmioty są prowadzone zdalnie, albo są prowadzone 
jakoś częściowo zdalne, albo jeden przedmiot w jakiejś szkole jest realizowany zdalnie,  
a w innej nie i na odwrót. Więc myślę, że ten czas, który teraz mamy przez tę pandemię, 
to powiedzmy, że te kilka miesięcy to był poligon doświadczalny. I mam taką nadzieję, że jak 
miną wakacje we wrześniu, bo chyba wskazuje na to, że nasze dzieci pójdą tylko na 
rozpoczęcie roku, albo nawet nie pójdą na rozpoczęcie roku i będzie nadal nauka zdalna, 
że po prostu uda nam się w miesicie doprowadzić do tego, że jednak wszystkie szkoły będę 
prezentowały ten sam dostęp zdalny dla wszystkich dzieci. Nie mam na myśli tutaj tego, 
jakim sprzętem dysponują dzieci, bo wydaje mi się, że w Koninie nie wygląda to źle 
w porównaniu z innymi gminami. Chodzi mi po prostu o dostęp, żeby nie było różnic 
pomiędzy poszczególnymi szkołami w dostępie do tej oferty edukacyjnej, do tego nauczania.” 

 
 

 Głos zabrała radna Barbara MUSIAŁ, cytuję: „Dzisiaj zajmujemy się samymi bardzo 
ważnymi sprawami. Moja z pewnego względu również jest ważna. Niemniej jednak chciałam 
się z Państwem podzielić kilkoma refleksjami po spotkaniu z młodymi mieszkańcami Konina. 
Zacznę może od takiego wysokiego C, od definicji praw człowieka, bo tego dotyczyć mój 
wniosek będzie. Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas, 
wynikające z samego faktu bycia człowiekiem. Źródłem wszystkich praw i wolności jest 
godność każdego człowieka. To spotkanie było w zeszłym tygodniu i niestety z samej góry 
idzie niestety bardzo zły przykład, chodzi mi o dyskryminację osób LGBT i my jako radni 
jesteśmy wybrani przez mieszkańców Konina i powinniśmy im pokazać, że troszczymy się 
o nich jak słusznie zauważył radny Zenon Chojnacki i że nie godzimy się na dyskryminację 
i nienawiść wobec osób nie heteronormatywnych, są to najczęściej nasi sąsiedzi, członkowie 
rodzin, znajomi, przedsiębiorcy, petenci urzędu miejskiego na przykład. Ale również to 
najbardziej bezbronna grupa, bezsilna - młodzież. To w co wierzymy, ale też jakimi stworzyła 
nas natura należy do najbardziej intymnej sfery życia ludzkiego i dlatego nigdy nie może być 
celem prześladowań, nie może być celem nienawiści, pogardy, drwin i żartów. Jeśli tak się 
dzieje to naszym – radnych obowiązkiem jest stanąć po stronie dyskryminowanych 
i atakowanych mieszkanek i mieszkańców Konina, po stronie osób, którym odbierane są 
ludzkie prawa i godność, dać wyraźny i jasny sygnał, że nie ma zgody na poniżanie ludzi. 
Musimy mieć świadomość, że zło zaczyna się od słów i obojętności, że jest to prosta droga do 
nieodwracalnych tragedii. Dlatego nasz wpierający głos jest taki ważny i potrzebny. Musimy 
mieć świadomość, że czasami jest to walka o życie, jak pokazują niestety przykłady śmierci 
samobójczych młodych ludzi. Nasz sprzeciw, to jedna sprawa. Druga to wspieranie 
różnorodności, która prowadzi nas w dobrą i przyjazną stronę, pokazuje, że wszyscy beż 
żadnego wyjątku mamy pełne prawo do istnienia i życia w zgodzie z tym kim jesteśmy, 
w zgodzie z tym co czujemy i w co wierzymy. Pracujemy nad strategią Konina i myślę, że to 
jest dobry moment, żeby z każdej strony wesprzeć mieszkańców, pokazać że dla prezydenta, 
władz miasta ważny jest każdy człowiek tu mieszkający, że Konin to miasto otwarte, 
przyjazne, szanujące każdego człowieka, że Konin nie przyzwala na wykluczenie 
i krzywdzenie kogokolwiek. To wszystko, co miałam do powiedzenia.” 
 
 
 Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Ja chciałem się odnieść do mojej 
interpelacji, do treści odpowiedzi, którą pan prezydent mi wysłał. Ja państwu zacytuję tylko 
trzy fragmenty tej odpowiedzi: „Kształtowanie stosunków dyplomatycznych i polityki 
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zagranicznej są domeną Rządu RP. Stosunki między miastami partnerskimi opierają się na 
innych zasadach. Reasumując, jeżeli Rząd RP zerwie stosunki dyplomatyczne z Chinami 
również Miasto Konin podejmie decyzję w sprawie zerwania stosunków partnerskich 
z miastem Deyang.” Ta odpowiedź urąga zasadom logicznego rozumowania, po prostu urąga, 
to jest brak szacunku do mandatu radnego, do interpelacji i do mieszkańców, którzy mnie 
wybrali, bo jeżeli relacje partnerskie są inną domeną niż relacje rządu, to podlega zupełnie 
innym zasadom i możemy rozmawiać o ich zerwaniu, jak najbardziej możemy rozmawiać 
o ich zerwaniu na forum Rady Miasta Konina. Ta odpowiedź jest brakiem szacunku do samej 
instytucji interpelacji, bo mam wrażenie, że pisał ją jakiś stażysta i nikt jej nawet nie 
przeczytał, bo urąga to po prostu logicznemu myśleniu.  
 Szanowni państwo radni, niektórzy z nas mają pełne „gęby” frazesów o prawach 
człowieka, a my mamy relacje z miastem partnerskim, w którym państwie są systematycznie 
łamane prawa, systematycznie proszę państwa. W prowincji Syczuan są dwa więzienia dla 
mniejszości etnicznych, dla Tybetańczyków i my chcemy prowadzić wymianę kulturową 
z tym miastem, z tym państwem. Wstydzę się za państwa i za te osoby, które twierdzą, 
że zależy im na prawach człowieka, bo jakie my chcemy wzorce kulturowe czerpać z Chin. 
Ja polecam państwu taką książkę, którą teraz czytam „CHINY 5.0”,  jak powstaje cyfrowa 
dyktatura. Czy naprawdę chcemy brać jakieś systemy inwigilacji, albo inne urągające prawom 
człowieka systemy z Chin? Ja się domagam, żebyśmy podjęli dyskusję na ten temat, bo to jest 
ważna kwestia.  A odpowiedź na moją interpelację uważam za haniebną, śmieszną 
i nielogiczną.” 
 
 
 Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Mam parę pytań takich krótkich, 
może i technicznych. Pierwsze pytanie dotyczy ochrony danych osobowych. Jako właściciel 
kilku nieruchomości przyszło mi w udziale zutylizować eternit. Żeby zutylizować eternit 
i otrzymać dotację z Miasta trzeba wypełnić dwa wnioski. Jeden wniosek w Wydziale 
Ochrony Środowiska, drugi wniosek w Wydziale Urbanistyki i Architektury – podajemy 
pełne dane zarówno w jednym, jak i w drugim wydziale. Ale oprócz tego podajemy w jednym 
wydziale numer pesel, a w drugim wydziale numer dowodu osobistego, nie wiem czy to jest 
zgodne. Jeżeli jest możliwość to, proszę zwrócić uwagę na to. Ja nie chcę odpowiedzi na to 
tylko proszę sprawdzić czy coś takiego może być.”  
  Drugi temat dotyczy obiektów, które mamy na terenie Konina, to są pustostany, które 
stoją od 20stu lat, na przykład budynek po Konwarcie. Był to budynek skarbu państwa, kupiła 
go osoba prywatna, budynek ten stoi 20 lat. Czy tam ktoś płaci podatek od działalności, od 
nieruchomości? Od działalności, bo tam był budynek pod działalność. Ja uważam, jeżeli ja 
bym zlikwidował u siebie sklep to nikt by mnie nie zwolnił z podatku od nieruchomości. 
Dlatego szybko bym coś robił albo sprzedał ten budynek albo go wyremontował i prowadził 
jakąś działalność. Ale takich budynków mamy więcej, Polmozbyt też stoi ze 20 lat, nie wiem 
jaki jest tam płacony podatek. Tak że panie prezydencie ja bym prosił o zwrócenie uwagi jak 
to jest zrobione, jakimi decyzjami są te budynki wyłączone, jak to wygląda? 
 Tutaj dzisiaj wspomniał radny Nowak odnośnie kamienicy Esse, że już niedługo.  
Ja ostatnio słyszałem konferencję pana prezydenta, że jakaś sytuacja patowa, że się coś 
zmieniło. Bardzo bym prosił o parę słów. 
 Ostatni, trochę inne. Wiadomo panu, że prowadzę tak zwane swoje małe dochodzenie 
odnośnie osadów ściekowych w PWiK i mam dwa dokumenty. Jeden jest z kontroli Komisji 
Rewizyjnej, w którym jest napisane jakie działania prowadzi spółka PWiK na terenie miasta  
i powiatu i jest tak napisane: „Wniosek do gminy, w których znajdują się grunty, na których 
zastosowano ustabilizowane osady komunalne... odpowiedź z gminy” i tak dalej To jest 
wymóg ustawowy, rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska. W związku z czym mam 
kolejne pismo z gminy, do której jest wywożone 80% osadów „W odpowiedzi na pismo 
z dnia 22 kwietnia w sprawie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni Konin, 
informuję że tutejszy urząd nie posiada żadnych informacji. Nadmieniam, 
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że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie nigdy nie przekazywało 
danych dotyczących ilości osadów ściekowych...” i tak dalej. Panie prezydencie, ja nie chcę 
odpowiedzi, bo tych odpowiedzi już kilka otrzymałem, nie chcę się nawet ustosunkowywać, 
na sesji stacjonarnej będę chciał się odnieść, natomiast dokumenty są do wglądu. Komisja 
Rewizyjna, która prowadziła kontrolę może się do mnie zwrócić, w jaki sposób została 
wmanewrowana tym dokumentem, że takie coś zostało zapisane, też przekażę informację.” 
 
 

Głos zabrał radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Mam dwa pytania, dwie sprawy. 
Ja bym prosił o przygotowanie wykazu firm, którym umorzono podatki od nieruchomości lub 
od środków transportowych za 2019 rok.  
 Drugie zapytanie, o przygotowanie wykazu podmiotów, którym umorzono 
i całkowicie zwolniono z podatków związanych właśnie z pandemią. Zarówno w jednym jak 
i drugim przypadku będę wdzięczny również za podanie konkretnych kwot. 
 Jeszcze jedna rzecz. Rzeczywiście taką ważną sprawą jest upominać się o prawa 
człowieka. Jedni upominają się za jedną grupą, ja przy tej okazji też się upomnę za pewną 
grupą osób, powiem o pewnych zjawiskach, ale bardzo krótko. Chcę zaznaczyć, że w ciągu 
mojej wypowiedzi, zginął przynajmniej jeden człowiek za swoje przekonania religijne, 
w świecie ginie 160 tysięcy tylko z tego powodu, że są ludźmi wierzącymi. W związku z tym 
dbajmy o prawa człowieka, niezależnie od tego kto tym człowiekiem jest. To tyle tytułem 
komentarza, bo też troszeczkę zostałem wywołany do odpowiedzi.” 
 
 

Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Ja mam takie zapytanie, bo po tej dyskusji 
pomiędzy panem radnym Lachowiczem, a panem radnym Cieślakiem, ja po raz pierwszy 
słyszę ten temat i powiem tak, że takie wrzutki jakie pan radny Cieślak zastosował na 
dzisiejszej sesji, ja kompletnie nieprzygotowany jestem dlatego się wstrzymałem od głosu, ale 
wygląda na to, że ktoś tam ma aspiracje. Bo jeżeli pan radny Cieślak mówi, że 10 lat czekał 
i walczył o to, żeby ta działka wróciła do miasta, to coś tutaj nie rozumiem, coś tu jest 
nieczytelne, panowie nie róbmy takich wrzutek. Pierwsza sprawa. 
 Druga sprawa. Ja tak do pana prezydenta, bo pan prezydent mówił, że z krajowych 
pieniędzy mało otrzymał 5 mln 600 zł. A ja się pytam czy pan prezydent wie, z czego jest 
unijny budżet formułowany, z czego on jest?  To jest takie pytanie. 
 Kolejne pytanie mam o naszą „konińską Czajkę”. Tam po tym wszystkim, ja nie 
ukrywam, że my tam jeździmy i kontrolujemy, jest narazie spokój. Ale mam takie pytanie, 
czy pan prezydent zlecił pobranie gruntów, żeby można było zrobić z tego przekopu, który 
tam był zrobiony, co tam płynęło. Bo mi o uszy się obiło, że wszyscy mówią burzówka – 
nieprawda, bo tam smród był po prostu. Ja chciałbym po prostu, żeby tam dokończyć dzieło 
i żeby tam się tak nie stało jak w Warszawie się stało, że znowu Czajka wybiła. Dbajmy o to, 
co mamy i to mam na tyle w stosunku do dzisiejszych pytań.” 

 
 
 

17.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
 

 
 Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Odpowiedzi na 
pytania, jak również swobodne wypowiedzi odpowiemy na piśmie. Pozwólcie państwo, że ta 
forma będzie taką odpowiedzią. Zresztą po każdych wnioskach i zapytaniach radnych taką 
formę się stosuje. Natomiast nie będę ustosunkowywał się w tej chwili słownie do państwa 
wypowiedzi ze względu na to, że mamy godzinę 15.26, a w sali sesyjnej za pół godziny 
będzie miało miejsce szkolenie obwodowych komisji wyborczych przed zbliżającymi się 
wyborami, dlatego też salę trzeba przygotować, przewietrzyć, żeby bezpiecznie odbyło się to 
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spotkanie i szkolenie członków komisji wyborczych. Tak, że pozwólcie państwo, że będzie 
jedynie odpowiedź pisemna na państwa pytania. 
 Ja bardzo państwu dziękuję za dzisiejszą sesję, za udział w naszej debacie i do 
zobaczenia być może już rzeczywiście bezpośrednio w sali sesyjnej na kolejnej sesji Rady 
Miasta Konina. Dziękuję. Do widzenia.”  
 
 
 
18.  Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miasta Konina. 
 
 

Przewodniczący rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, stąd też 
zamknął XXVI Sesję Rady Miasta Konina, dziękując wszystkim za udział w obradach. 
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