
BR.0002.2.14.2019 

 

P R O T O K Ó Ł Nr XVII/2019 

 

z obrad XVII SESJI RADY MIASTA KONINA, 

 

która odbyła się 18 listopada 2019 roku 

 

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

Sesja trwała od godz. 14.00 do godz. 14.15. 

 

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

Witold NOWAK, Skarbnik Miasta Kazimierz LEBIODA, kierownicy wydziałów Urzędu 

Miejskiego, dyrektorzy i prezesi podległych jednostek organizacyjnych miasta i spółek 

miejskich oraz przedstawiciele lokalnych mediów. 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
 

 

Otwarcia XVII sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) - dokonał 

Przewodniczący Rady Miasta Konina – radny TADEUSZ WOJDYŃSKI. 

 

 

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 

uchwał. 

 

 

 Przewodniczący rady, cytuję: „W zawiadomieniu o zwołaniu dzisiejszej sesji 

przekazałem Państwu radnym wniosek Prezydenta Miasta Konina o zwołanie sesji oraz 

porządek obrad wraz z dokumentami.”  

Dalej przypomniał, że rada może wprowadzić zmiany w ustalonym porządku obrad 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, o czym stanowi zapis art. 20 ust. 

1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze 

zm.), z tym, że dodatkowo jest wymagana zgoda wnioskodawcy. 

Zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie zmiany 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 uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na 

lata 2019-2022 (druk nr 249). 

3. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Miasta Konina. 
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Rada przystąpiła do realizacji ustalonego porządku obrad. 

 

 

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Konina na lata 2019 – 2022 (druk nr 249). 
 

 

 Przewodniczący rady, cytuję: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019 – 2022 (druk nr 249). Projekt uchwały został 

Państwu radnym przekazany. Jest to w trybie nadzwyczajnym, wobec tego nie było posiedzeń 

komisji, dlatego proszę dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Pana Grzegorza Pająka o omówienie 

projektu uchwały i przedstawienie z upoważnienia prezydenta Miasta Konina.” 

 

 

 Głos zabrał dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Grzegorz PAJĄK, cytuję: „Panie 

przewodniczący, Panie prezydencie, Państwo radni, sesja została zwołana w trybie 

nadzwyczajnym w celu zabezpieczenia środków finansowych na dwóch zadaniach. Pierwsze 

zadanie jest to budowa połączenia ulicy Paderewskiego z ulicą Wyzwolenia i drugie zadanie – 

przebudowa ulicy Leśnej.  

 Komisja przetargowa po otwarciu ofert i rozpatrzeniu tych ofert, które do nas wpłynęły 

czeka w tej chwili na zabezpieczenie środków, aby można było przedłożyć do zatwierdzenia 

wybór najkorzystniejszej oferty na właśnie to duże zadanie. Zarząd Dróg Miejskich wnioskuje 

o kwotę 1.700.706,50 zł na rok 2021.  

 Drugi temat związany z przebudową ulicy Leśnej jest to wprowadzenie do budżetu 

miasta dotacji, którą Miasto Konin otrzymało w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Jest 

to temat, który niedawno został wykreowany, czyli podpisana umowa z wojewodą i też w celu 

umożliwienia wyłonienia wykonawcy ta dotacja powinna również pojawić się w budżecie. 

 Jedno i drugie zadanie jest w tej chwili procedowane. Jeżeli rada przyjmie taki wniosek 

to my będziemy dalej procedować, a to umożliwi właśnie na ulicy Paderewskiego i ulicy 

Wyzwolenia wybór najkorzystniejszej oferty i zrealizowanie zadania w cyklu do 2021 roku  

z możliwością przejezdności w 2020 roku, czyli między ulicą Paderewskiego, a ulicą 

Wyzwolenia będzie  już ta przejezdność w przyszłym roku osiągnięta.” 

  

 

 Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 

 

 Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Ja chciałbym złożyć na ręce Pana 

prezydenta Nowaka gratulację dla urzędników, dzięki którym i ich pracy dostaliśmy, aż dwa 

dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, teraz na ulicę Leśną - składam gratulację. 

I może też przy okazji podziękuję byłemu już Wojewodzie Wielkopolskiemu, dzięki jego 

czujnemu oku dostaliśmy te 2 mln zł dofinansowania. Dziękuję urzędnikom zarówno Urzędu 

Wojewódzkiego jak i naszego urzędu, bo to każda inwestycja jest dobrem dla miasta.” 

 

 

 Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję; „Panie 

przewodniczący, Szanowni Państwo radni, dziękuję bardzo za te miłe słowa. Rzeczywiście 

trzeba było w pewnym momencie, szczególnie w przypadku ulicy Leśnej sporej mobilizacji 

naszych służb, ale od tego jesteśmy, żeby taka mobilizacja była. Teraz czekamy i liczymy 
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również na kolejne wsparcie – na rozjazdy w ciągu ulicy Paderewskiego to, o czym Państwo 

mówicie, myślę, że  do środy pierwsze ustalenia mogą zostać podjęte na etapie Urzędu 

Wojewódzkiego, potem zostaną przesłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – tam też są 

nasze wnioski i też liczymy na dofinansowanie i apelujemy do tych wszystkich z Państwa, 

którzy mają takie możliwości, by nas wspomóc o to by to zrobili. Dziękuję.”  

   

 

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

  

  

 W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. 

 

 W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019 – 2022. 

 

 Uchwała Nr 236 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

3.  Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Miasta Konina. 
 

 

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

zamknął XVII 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 
 


