
BR.0002.2.8.2020 
 

P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2020 

z obrad XXVIII SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 26 sierpnia 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. 10.00 do godz. 10.40. 

 

W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Zastępcy Prezydenta Miasta Konina 

Witold NOWAK i Paweł ADAMÓW, Skarbnik Miasta Konina Kazimierz LEBIODA, 

kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego. 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
 

 Otwarcia XXVIII sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 3 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 z 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. 

  

Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi kworum 

do podejmowania uchwał. 
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Nieobecna była radna Monika KOSIŃSKA. 

 

 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 wniosek prezydenta miasta o zwołanie sesji oraz porządek obrad 

wraz z materiałami. 

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

bezwzględną większością głosów ustawowego składu – o czym stanowi zapis artykułu 20 ustęp 

4 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. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów: 

a) pn.: „Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu” w ramach Programu Erasmus+  

(druk nr 404); 

b) pn.: „W drodze ku nowoczesnej edukacji” w ramach Programu Erasmus+ (druk nr 405); 

c) pn.: „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6  

w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 (druk nr 407). 

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Konin na 

rok szkolny 2020/2021 (druk nr 406). 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 410). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 377 Rady Miasta Konina z dnia  

24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (druk nr 408). 

6. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miasta Konina. 

 

Rada przystąpiła do realizacji ustalonego porządku obrad. 

 

 

 

2.  Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów: 

a) pn.: „Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu” w ramach 

Programu Erasmus+ (druk nr 404); 

b) pn.: „W drodze ku nowoczesnej edukacji” w ramach Programu 

Erasmus+ (druk nr 405); 

c) pn.: „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole 

Podstawowej nr 6 w Koninie” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

(druk nr 407). 

 

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

w sprawie realizacji projektów pn.: „Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu” w ramach 
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Programu Erasmus+ – druk nr 404, pn.: „W drodze ku nowoczesnej edukacji” w ramach 

Programu Erasmus+ – druk nr 405, pn.: „SP 6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole 

Podstawowej nr 6 w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 – druk nr 407. 

 Z uwagi na to, że sesja odbywa się w trybie nadzwyczajnym, nie było obrad komisji, 

dlatego proszę o zabranie głosu pana Witolda Nowaka Zastępcę Prezydenta Miasta Konina  

i omówienie projektów uchwał.” 

 

 Głos zabrał zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: 

„Witam serdecznie państwa radnych. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Jak 

wszystkie projekty uchwał dotyczące realizacji projektów realizowanych z wykorzystaniem 

środków zewnętrznych, te trzy tak samo przedstawiamy państwu byście zagłosowali za ich 

przyjęciem. Ja oczywiście takie przyjęcie tych projektów rekomenduję, są to projekty 

realizowane z dwóch programów, z programu Erasmus+ i tutaj mówimy o Zespole Szkół 

Budownictwa i Kształcenia Zawodowego oraz Szkole Podstawowej nr 7. Natomiast Szkoła 

Podstawowa nr 6 przez jakiś czas czekając na liście rezerwowej w końcu otrzymała pozytywną 

informację, jest już po negocjacjach i może realizować projekt „Rozwój kompetencji 

kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie”. Projekty i uzasadnienia tych projektów 

uchwał państwo oczywiście otrzymaliście, wszystkie projekty są dofinansowane w stu 

procentach, jedynie w przypadku Szkoły Podstawowej nr 6 tam jest napisane, że wkład własny 

4.687,00 zł, ale jest to wkład własny niepieniężny, polegający na tym, że szkoła przeznacza 

część swoich pomieszczeń do tego by realizować tam zajęcia, czyli użycza salę do prowadzenia 

zajęć dodatkowych. Jeśli są pytania jestem do państwa dyspozycji.” 

 

 

 Przewodniczący rady, cytuję: „O głos prosi pani radna Barbara Musiał. Udzielam pani 

głosu.” 

 

 

Głos zabrała radna Barbara MUSIAŁ, cytuję: „Zgłaszam się w sprawie porządku obrad, 

ponieważ nie było mi to dane, kiedy ja prosiłam o głos. Chciałabym zgłosić swój wniosek, 

który poparło ponad 100 mieszkańców, którzy jak sądzę w tej chwili nas oglądają. Jest to 

bardzo poważny wniosek dla nas mieszkańców.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Ale czego ten wniosek dotyczy, bo zmiany porządku 

obrad nie możemy dokonać, możemy tylko przesunąć punkty 1, 2, bo sesja nadzwyczajna jest 

zwoływana tylko i wyłącznie na wniosek prezydenta i w tych punktach, które prezydent 

zaproponował. Żadnych dodatkowych w tym układzie nie można.”  

 

 

Ad vocem radna Barbara MUSIAŁ, cytuję: „A czy w tej sytuacji prezydent może 

wyrazić zgodę i może być głosowanie nad zmianą porządku obrad?” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Ale nad zmianą, ale już wprowadzić dodatkowy punkt 

pod obrady?” 

 

 

Odpowiadając radna Barbara MUSIAŁ, cytuję: „Tak teraz.” 
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Przewodniczący rady, cytuję: „Jest to na sesji nadzwyczajnej niemożliwe. Na sesji 

normalnej we wrześniu proszę bardzo.” 

 

 

Odpowiadając Barbary MUSIAŁ, cytuję: „Okay. W takim razie dziękuje bardzo.” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos? Radny 

Maciej Ostrowski pyta, o jaki wniosek chodzi? 

Proszę o głos jeszcze panią radną Barbarę Musiał, żeby odpowiedziała. O jaki wniosek 

chodzi? Co w treści tego wniosku jest?” 

 

  

Głos zabrała radna Barbara MUSIAŁ, cytuję: „Chodzi o wniosek związany z deklaracją 

miasta i powołaniem pełnomocnika/pełnomocniczki prezydenta do spraw równego traktowania 

wszystkich mieszkańców. Pod tym wnioskiem podpisało się ponad 100 osób jest to dla nich 

ważne. Myślę, że czekanie do września...” 

 

 

Przewodniczący rady, cytuję: „Nie jest to odległy termin wrzesień. Dobrze już 

wiadomo, o co chodzi w tej chwili, tak że możemy bez problemu rozpatrywać na sesji. Z tym, 

że jeżeli jest to wniosek mieszkańców, obywateli miasta Konina to pod wnioskiem musi się 

podpisać 200 osób, taki jest wymóg.”  

 
 

 Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektami uchwał. 

 

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

 

 
DRUK Nr 404 

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

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim 

stażu” w ramach Programu Erasmus+. 

 

 Uchwała Nr 393 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

 

 

DRUK Nr 405 

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

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „W drodze ku nowoczesnej edukacji”  

w ramach Programu Erasmus+. 

 

 Uchwała Nr 394 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

 

 

DRUK Nr 407 

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

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „SP6 na 6! Rozwój kompetencji 
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kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

 Uchwała Nr 395 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

 

 

 

3. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa  

w mieście Konin na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 406). 

 
 

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

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Koninie na rok szkolny 

2020/2021 – druk nr 406. 

 Proszę o zabranie głosu pana Witolda Nowaka zastępcę Prezydenta Miasta Konina  

i omówienie projektu uchwały.” 

 

 

 Głos zabrał zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: 

„Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Po raz kolejny państwo radni, rada miasta ustala 

średnie ceny jednostki paliwa w mieście Konin tym razem na rok szkolny 2020/2021. 

Poprzednio państwo robiliście to ze względu ma zmiany ustawy, wtedy robiliśmy to w grudniu. 

Natomiast my teraz ceny w sierpniu ustalamy po to, by od nowego roku można było refundować 

koszty przewozów dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 

Robimy to oczywiście zgodnie ze wzorem, który narzuca nam ustawa, który reguluje ustawa  

i ceny z 10 sierpnia 2020 roku macie państwo podane, zatem średnia cena tych paliw, które są 

używane do poruszania się samochodami macie państwo w uzasadnieniu uchwały wpisane, 

zarówno w uzasadnieniu jak i samej uchwale. Zatem bardzo proszę państwa o przyjęcie tej 

uchwały. Dziękuję.” 

 

 
 Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 

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

 

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

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Konin na rok szkolny 2020/2021. 

 

 Uchwała Nr 396 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

 

 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok 

(druk nr 410). 

 
 

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

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok – druk nr 410. 

 Proszę o zabranie głosu w imieniu Prezydenta Miasta Konina pana skarbnika, który 

omówi projekt uchwały.” 
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 Skarbnik Miasta Konina Kazimierz LEBIODA, cytuję: „Panie przewodniczący, 

państwo radni.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok. 

 Budżet gminy. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 277.924,94 zł, w tym: 

- dział 758 – Różne rozliczenia o 274.501,00 zł, w tym z tytułu: 

* subwencji ogólnej część oświatowa 74.501,00 zł – pismo Ministra Finansów na zakup 

pomocy dydaktycznych,  

* wpływów z rozliczenia podatku VAT 200.000,00 zł, 

- dział 801 – Oświata i wychowanie o 3.423,94 zł z tytułu dochodów własnych Szkoły 

Podstawowej nr 4 i 12 oraz Przedszkola nr 1. 

 Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 935.529,10 zł, w tym: 

- dział 600 – Transport i łączność o 2.439,01 zł – wydatki bieżące, 

- dział 801 – Oświata i wychowanie o 179.451,00 zł, w tym: 

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 117.000,00 zł, 

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 62.451,00 zł, 

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 752.000,00 zł - dotacje podmiotowe dla 

niepublicznych jednostek systemu oświaty, 

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.639,09 zł - wydatki majątkowe 

na zadaniu „Naukowo-Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały 

Konik” na os. Sikorskiego w Starym Koninie (KBO)”. 

 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 983.454,04 zł, w tym: 

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 200.000,00 zł - odszkodowania wypłacane na rzecz 

osób fizycznych, 

- dział 801 – Oświata i wychowanie o 730.977,94 zł, w tym: 

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 639.000,00 zł, 

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 17.476,94 zł, 

* wydatki bieżące SP6  74.501,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych (pismo Ministra 

Finansów ST5.4751.4.2020.2gm),  

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 48.398,00 zł - wynagrodzenia osobowe  

SP12, 

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 4.078,10 zł - wydatki bieżące  

 Budżet powiatu. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.280,00 zł, w tym: 

- dział 758 – Różne rozliczenia o 23.500,00 zł - rezerwa celowa oświatowa na monitoring  

w ZS im. M. Kopernika, 

- dział 801 – Oświata i wychowanie o 31.780,00 zł, w tym: 

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 31.000,00 zł, 

* wydatki bieżące ZS CKU 780,00,00 zł 

 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 285.280,00 zł, w tym: 

- dział 801 – Oświata i wychowanie o 150.500,00 zł, w tym: 

* dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu 

   oświaty 127.000,00 zł, 

* wydatki bieżące Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika  23.500,00 zł - wydatek na 

monitoring, 

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 134.780,00 zł, w tym: 

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 134.000,00 zł, 

* wydatki bieżące ZS CKU 780,00 zł. 

 Proszę państwa te wszystkie zmiany dotyczą przesunięć na potrzeby dotowania szkół  

i jednostek niepublicznych. Dziękuję bardzo.” 

 

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

 

 
 Wynikiem głosowania – 13 radnych „za”, 0 „przeciw” i 9 „wstrzymujących się” od 

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

na 2020 rok. 

 

 Uchwała Nr 397 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

 

 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 377 Rady Miasta  

Konina z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości (druk nr 408). 

 

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

w sprawie zmiany Uchwały nr 377 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości – druk nr 408. 

 Proszę o omówienie tego projektu uchwały przez Zastępcę Prezydenta Miasta Konina 

Pawła Adamowa.” 

 

 

 Głos zabrał zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Paweł ADAMÓW, cytuję: 

„Szanowny panie przewodniczący szanowni państwo radni. Jesteśmy zmuszeni wnieść 

poprawkę do projektu uchwały, która obecnie obowiązuje, ponieważ musimy doprecyzować 

okres, na jaki dzierżawa w trybie bezprzetargowym będzie udzielona – dzierżawa dotyczy 

Bulwaru i obiektu Kawka – Karafka. Będzie ona zawarta na lokal gastronomiczny Josephine 

Lehr z siedzibą przy ulicy Fryderyka Chopina 16c. Wnioskujemy w takim razie o podjęcie tej 

uchwały, ma to charakter czysto techniczny, doprecyzowujący, żeby tutaj było wszystko  

w pełni poprawne. Bardzo dziękuję.” 

 

 
 Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 

 

 Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Ja wiem, że ta uchwała była głosowana  

w czerwcu i dzisiaj, głosujemy tylko zmianę. Jednakże chciałbym doprecyzować pewne rzeczy, 

bo wtedy byłem „za”, teraz troszeczkę czuję się wprowadzony w błąd, że nie wiedziałem za 

czym głosuję. Chciałem dopytać, na jakiej podstawie my odstępujemy od tego obowiązku 

przetargowego wiedząc, że pierwszy właściciel, który prowadził tą kawiarnie w tamtym 

miejscu, że wtedy ten przetarg był wielokrotnie powtarzany. Tam całe wyposażenie, nazwa  

i tak dalej brand marka tej kawiarni została sprzedana innemu właścicielowi, w związku z czym 

miasto musi zmienić umowę, nową umowę zawrzeć z tym nowym prowadzącym 

przedsiębiorcą. I tutaj pojawia się pytanie, na jakiej podstawie właśnie my odstąpiliśmy wtedy, 

a dzisiaj precyzujemy ten termin od umowy, że ten przetarg przy zmianie właściciela nie został 

rozpisany. Tutaj proszę o jakieś wyjaśnienia, czemu to się odbyło bez przetargu?” 
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 Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Proszę o udzielenie odpowiedzi 

na zadane pytanie zastępcę Prezydenta Miasta Konina pana Pawła Adamowa.” 

 

 

 Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Paweł Adamów, 

cytuję: „Szanowni państwo, kwestia Kawki – Karafki wyglądała tak, że poprzedni właściciel 

zrezygnował z realizacji swojej działalności z punktu widzenia też ekonomicznego  

i finansowego. Natomiast porozumiał się z nowym właścicielem, czyli z panią Josephine Lehr, 

która weszła w prawa i obowiązki poprzedniego de facto właściciela, trochę też działając na 

swoją niekorzyść, natomiast ona w pełni przyjmuje obowiązki poprzedniego właściciela, 

przyjmuje infrastrukturę. Porozumiała się z poprzednim operatorem/dzierżawcą tego obiektu. 

Ustaw o gospodarce nieruchomościami w takich sytuacjach dopuszcza możliwość 

bezprzetargowego przekazania. My oczywiście prowadziliśmy też rozmowy i rozeznanie na 

temat innych potencjalnych podmiotów. Natomiast tutaj przede wszystkim poprzedni 

dzierżawca mając tą umowę zawartą z miastem bezpośrednio podejmował też decyzję  

w zakresie kolejnego dzierżawcy, ponieważ nowy dzierżawca wszedł w prawa i obowiązki 

poprzedniego i pani Lehr tutaj zadeklarowała się na przedłużenie tej umowy i prowadzenia tego 

biznesu dalej.” 

 

 

 Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu prezydentowi. O głos prosi pan radny 

Sławomir Lachowicz. Udzielam głosu.” 

 

 

 Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Panie prezydencie ja tylko bym 

prosił o doprecyzowanie. Rozumiem, że pani kupiła tę firmę, tak? Razem ze wszystkim, tak?” 

 

 

 Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Paweł ADAMÓW, 

cytuję: „Powiem tak, szczegóły tej firmy to są już ustalenia pomiędzy poprzednim dzierżawcą 

i obecnym dzierżawcą. Nie chciałbym tutaj mówić tego na sesji. Dla nas najistotniejszym 

faktem jest to, że ta pani porozumiała się z poprzednim dzierżawcą i weszła w prawa  

i obowiązki stając się de facto stroną nowej dzierżawy z miastem. My jesteśmy zainteresowani, 

żeby ten obiekt funkcjonował. Według zapewnień nowego dzierżawcy obiekt będzie pełnił 

dotychczasową swoją ofertę gastronomiczną w zakresie rzeczy słodkich, napojów, a także ta 

oferta zostanie poszerzona o jedzenie takie normalne, którego tam też brakowało i brak tego 

asortymentu powodował niskie wyniki finansowe tego miejsca. To jest dla nas ważne miejsce, 

nie było innych zainteresowanych podmiotów, aby taką działalność tam prowadzić w związku 

z tym w interesie miasta podjęliśmy decyzję, że to jest dobry kierunek, aby wydłużyć tą 

dzierżawę. Natomiast bezpośrednie umowy między dzierżawcami to już nie jest nasza kwestia, 

my nie mamy też kompetencji, żeby wnikać ani rozmawiać o tym na sesji.” 

 

 

 Ponownie głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Ale rozumiem, że kupiła 

aktywa, pasywa i przejęła tą firmę, tak? I jednocześnie umowy, które miała ta firma zawarte?” 

 

 

 Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Paweł ADAMÓW, 

cytuję: „Na pewno przejęła prawa i obowiązki w stosunku do miasta w roli dzierżawcy, tak że 

będzie ponosić wszystkie prawa i obowiązki wynikające z tej umowy dzierżawy.” 

 

 

 Do projektu uchwały radni nie mieli więcej pytań. Przystąpiono do głosowania. 
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 Wynikiem głosowania – 20 radnych „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” od 

głosowania Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 377 Rady 

Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. 

 

 Uchwała Nr 398 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

 

 

 

6. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miasta Konina. 
 

 

Przewodniczący rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, stąd też 

zamknął XXVIII Sesję Rady Miasta Konina, dziękując wszystkim za udział w obradach. 

 

 

 

 

 

 

Obradom przewodniczył  

 

       Przewodniczący Rady Miasta Konina 

 
  

            Tadeusz W O J D Y Ń S K I 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowało: 

Biuro Rady Miasta Konina 
 


