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Nr 
Data 

wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

344. 22.09.2020 
MAJEWSKI 

KRYSTIAN 

Podczas remontu linii kolejowej E20 w 

ciągu ulicy Kolejowej, od skrzyżowania z 

ulicy Kazimierza Błaszaka do ulicy 

Przemysłowej, zostało zniszczonych wiele 

krzewów i drzew. Ulica Kolejowa stanowi 

swoisty deptak z którego chętnie 

korzystają mieszkańcy Konina, a nowe 

nasadzenia z pewnością wpłyną 

pozytywnie na komfort życia 

mieszkańców. Dlatego proszę o 

rozważenie zagospodarowanie pasa 

zieleni pomiędzy ciągiem pieszo-

rowerowym ulicy 

 Kolejowej, a nowym ogrodzeniem 

zabezpieczającym linie kolejową E20. 

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego, dotyczące zagospodarowania 

pasa zieleni pomiędzy ciągiem pieszo-rowerowym przy ulicy Kolejowej, a 

nowym ogrodzeniem zabezpieczającym linię kolejową E 20 informuję, że 

teren ten nie jest własnością Miasta Konina, ale należy do PKP SA. Przy 

najbliższej sposobności sugestia Pana Radnego zostanie przekazana do 

PKP. 

30.09.2020 
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345. 22.09.2020 
MAJEWSKI 

KRYSTIAN 

Wszyscy jesteśmy świadkami zmagań 

Białorusinów, którzy odważnie walczą o 

demokratyzację standardów w swoim 

państwie. Uważam, że biorąc pod uwagę 

naszą wspólną historię, jesteśmy 

szczególnie zobowiązani do pomocy tym 

Białorusinom, którzy chcą poznawać 

kulturę Europy Zachodniej. Pomoc dla 

Białorusinów zaoferował już polski rząd, 

jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 

samorządy również sfinansowały, choćby 

symboliczną, pomoc dla Białorusinów. 

Idealną formą pomocy, która przyniesie 

również korzyści dla Konina, jest 

stworzenie specjalnego systemu 

stypendialnego dla studentów z 

Białorusi, który zechcą podjąć naukę w 

Koninie.  

Znam pana przywiązanie do wartości 

demokratycznych. Wielokrotnie 

publicznie deklarował pan, że Konin jest 

miastem wartym Zachodu. Warto dać 

dobry przykład. Dlatego proszę o 

publiczną deklarację czy wesprze Pan 

pomysł utworzenia miejskiego funduszu 

stypendialnego dla studentów z 

Białorusi, którzy zechcą podjąć naukę w 

Koninie 

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, dotyczącą utworzenia 

miejskiego funduszu stypendialnego dla studentów z Białorusi, którzy 

zechcą podjąć naukę w Koninie informuję, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 

14a ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady 

gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania 

stypendiów dla uczniów i studentów. Należy mieć jednak na uwadze, że 

nie można udzielać stypendium tylko określonej grupie, gdyż 

naruszałoby to zasadę równości szans. 

Ponadto Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce określa warunki podjęcia nauki na uczelniach wyższych na 

terytorium Polski przez cudzoziemców. Po spełnieniu określonych 

wymogów studia dzienne dla obcokrajowców są bezpłatne. Studenci z 

zagranicy mogą również korzystać z funduszy stypendialnych. Do 

studentów z Białorusi skierowany jest Program Stypendialny Rządu RP 

im. Konstantego Kalinowskiego pod Patronatem Prezesa Rady Ministrów 

RP. 

30.09.2020 

346. 24.09.2020 
JAWORSKA 

KATARZYNA  

Radni klubu Zjednoczonej Prawicy 

wnioskują, interpelują o przywrócenie 

Informuję, że w obecnym stanie epidemicznym i postępującym wzrostem 

liczby zachorowań na koronowirusa – COVID -19, organizuję pracę Rady 
06.10.2020 
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stacjonarnego trybu obradowania i 

uchwałodawczego głosowania. Mimo 

trwającej pandemii koronawirusa, 

stosując odpowiednie zabezpieczenie i 

środki ochrony osobistej, uważamy, że 

można zachować dystans społeczny i 

bezpiecznie obradować. Radni na sesji 

rozważają i głosują ważne dla 

mieszkańców i dla miasta uchwały. 

Często poprzedzone są one rzetelną 

dyskusją i merytoryczną argumentacją. 

Przy zdalnym trybie obradowania 

wielokrotnie zdarzają się problemy 

techniczne (wylogowywanie z systemu, 

brak fonii czy wizji), które przeszkadzają 

w pełnym uczestniczeniu, składaniu 

wniosków i włączaniu się w dyskusję. 

W wielu miastach i powiatach odbywają 

się stacjonarne sesje, Sejm i Senat 

obradują, zakłady pracy, zakłady 

usługowe i gastronomiczne funkcjonują, 

ludzie korzystają z komunikacji miejskiej, 

dzieci chodzą do szkół, przedszkoli i 

żłobków, wierni chodzą na nabożeństwa, 

otwarte są kina, odbywają się gale 

kulturalne i biznesowe oraz imprezy 

ślubne. Jedynie sesje Rady Miasta w 

naszym mieście cały czas są on line i to w 

tym, nielicznym zgromadzeniu, 

upatrywane jest największe zagrożenie 

zarażenia się koronawirusem. Liczymy na 

w taki sposób, aby zapewnić wszystkim radnym bezpieczny udział w 

posiedzeniach komisji i sesji. W gronie radnych są osoby znajdujące się w 

tzw. grupach ryzyka, stąd w przypadku sesji stacjonarnej nie pojawiłyby 

się one na obradach, natomiast zdalny tryb obradowania pozwala na 

udział wszystkich radnych. 

Przyjmuję, że jest to utrudnienie w pracach Rady Miasta Konina, 

natomiast w tej chwili zapewniona jest transmisja, trwają prace nad 

wdrożeniem systemu zdalnego głosowania, dyskusji oraz 

wideokonferencji, co powinno jeszcze usprawnić Państwa udział w 

obradach.  

Wobec pojawiających się zgłoszeń radnych rozważę z Prezydentem 

Miasta Konina formę organizacji obrad sesji Rady z dopuszczeniem 

obrad np. w formie hybrydowej czy odpowiedniego ustawienia Sali 

sesyjnej tak, aby zapewnić Państwu bezpieczny udział w posiedzeniu. 

Decydującym czynnikiem będzie dla mnie stan epidemiczny na terenie 

miasta Konina i zalecenia sanitarne, które nas obowiązują. 



170 

Nr 
Data 

wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

pozytywne ustosunkowanie się do 

naszego wniosku i propozycji. 
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347. 30.09.2020 
SZOPA 

DOMINIK  

Coraz powszechniej obowiązującym 

standardem staje się obecnie 

udostępnianie przez jednostki 

samorządu terytorialnego danych o 

charakterze przestrzennym i 

katastralnym w formie serwisu 

mapowego dostępnego w Internecie. 

Dane te są tam przedstawiane w formie 

naniesionych na mapę topograficzną lub 

satelitarną warstw, gdzie za pomocą 

oznaczeń kolorystycznych i literowych 

można sprawdzić granice i przeznaczenie 

terenów ujętych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, a 

także dzięki oznaczeniom liniowym i 

liczbowym sprawdzić granice działek i ich 

numerację. 

Konin taki serwis posiada i jest on 

dostępny pod adresem internetowym 

geoportal.kosit.konin.eu. 

Te same dane znajdują się często w 

państwowym internetowym Geoportalu 

Infrastruktury Informacji Przestrzennej 

znajdującym się pod adresem 

geoportal.gov.pl. Niestety takie dane 

dotyczące miasta Konina nie są na dzień 

dzisiejszy możliwe do odnalezienia w 

Geoportalu. Nie można tam sprawdzić 

ani granic i oznaczeń terenów w 

miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, ani granic i numeracji 

Informuję usługa przeglądania danych ewidencji gruntów i budynków 

Miasta Konina za pośrednictwem geoportalu krajowego została 

uruchomiona w ramach wdrożenia systemu KoSIT. Podczas ostatniej 

aktualizacji oprogramowania, realizowanego przez dostawcę systemu, 

powstał problem z prawidłowym eksportem danych do formatu WMS w 

standardzie obsługiwanym przez geoportal krajowy. Usterka została 

zgłoszona wykonawcy systemu. Na dzień dzisiejszy wykonawca usunął 

usterkę w zakresie prezentacji danych dotyczących działek 

ewidencyjnych. 

Prezentacja planów zagospodarowania przestrzennego na geoportalu 

krajowym wymaga prac dostosowawczych systemu KoSIT. Prace te 

zostaną podjęte jeszcze w tym rok. 

14.10.2020 



172 

Nr 
Data 

wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

działek. Taki problem nie występuje w 

Geoportalu jeśli chodzi o gminy powiatu 

konińskiego oraz wielkopolskie miasta 

takie jak; Turek, Koło, Kalisz czy Poznań. 
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Nr 
Data 

wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

348. 30.09.2020 
WANJAS 

WIESŁAW 

Wniosek jest taki, aby przenieść opłaty za 

czynności formalno-prawne i terenowe z 

zarządcy cmentarza, związane z 

pochowaniem, dochowaniem lub 

ekshumacją z rodziny na zakład 

obsługujący, bo to są koszty, które są 

związane z obsługą, a po prostu rodzina 

wynajmuje zakład obsługujący, czyli de 

facto koszty związane z obsługą powinna 

ponosić również firma, która dokonuje 

tego pogrzebu. 

Opłata za czynności formalno-prawne i terenowe związane z 

pochowaniem, dochowaniem lub ekshumacją obejmuje: 

1) koszty obsługi administracyjnej związanej z pochowaniem, 

dochowaniem i ekshumacją, w tym: 

- dokonanie wymaganego przepisami wpisu do ksiąg cmentarnych i 

wprowadzenie danych do programu informatycznego obsługującego 

cmentarz, 

- wyznaczenie miejsca grzebalnego/miejsca w kolumbarium, 

- wystawienie dokumentów związanych z pochowaniem, dochowaniem i 

ekshumacją, w tym: faktur za opłaty cmentarne, 

- prowadzenie bieżących wpisów w księgach ewidencji grobów i 

pochowanych oraz ich aktualizacja np. zmiana opiekuna grobu, 

2) nadzór nad robotami przygotowawczymi do przeprowadzenia 

ceremonii pogrzebowej przez firmy pogrzebowe (np. nadzór przy 

kopaniu grobu), 

3) nadzór nad przebiegiem ceremonii pogrzebowej i sprawdzenie 

porządku na miejscu pochówku po zakończeniu ceremonii.  

Jak wynika z powyższego wyszczególnienia są to koszty, które w znacznej 

większości „związane” są z osobą zmarłą i z osobą występującą jako 

dokonujący pochówku, a nie z firmą zajmującą się pochówkiem na 

zlecenie osoby dokonującej pochówku. Nie jest zatem zasadne, aby w 

tym zakresie dokonywać zmian, tym bardziej, że firma  dokonująca 

pochówku koszty te przeniosłaby na osobę zlecającą dokonanie 

pochówku. 

 



174 

349. 30.09.2020 
WANJAS 

WIESŁAW  

Wniosek jest taki, który wyniknął z 

pomyłki. Ja już nie chcę w tej chwili 

rozstrzygać czyja była wina. Naprawmy 

to, co było kiedyś, a więc wnoszę o to, 

żeby wprowadzić opłatę za wjazd na 

cmentarz bramą towarową, podkreślam 

wyraźnie, bo to ma duże znaczenie. 

Bramą towarową, a nie bramą główną 

wszystkich firm pogrzebowych, 

budowlanych, wykonujących usługi na 

cmentarzu komunalnym. To jest 

podyktowane tym, że do tej pory firmy 

wjeżdżały jak chciały i kiedy chciały. 

Zostawiały w naszych pojemnikach, za 

które my płacimy i wywozimy materiały z 

rozbieranych pomników i inne rzeczy, a 

my wszyscy jako mieszkańcy ponosiliśmy 

koszty tego wywozu. Wyniknęło to z 

błędu tak jak już powiedziałem, ale nie 

chcę wracać do szczegółów. Ja myślę 

panie prezydencie, że to się da załatwić 

zarządzeniem pana prezydenta, bo oba 

wnioski są według mnie bardzo zasadne, 

obserwując sytuację od kilku miesięcy 

jaka tam się dzieje, a jeżeli nie, to bardzo 

bym prosił o wniesienie w najbliższym 

czasie poprawek w formie projektów 

uchwał. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 03.10.2019 r., które dotyczyło 

poprzednio obowiązującego cennika opłat za usługi cmentarne na 

cmentarzu komunalnym przy ulicy Staromorzysławskiej w Koninie, 

Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność „opłaty za wjazd na 

cmentarz”. Z rozstrzygnięcia wynika, że ustalenie przez Prezydenta 

Miasta Konina w cenniku obowiązku odpłatności za wjazd na cmentarz 

pojazdem mechanicznym, zdaniem organu nadzoru, stanowi 

przyzwolenie na wprowadzenie dodatkowej opłaty nie mającej nic 

wspólnego ze świadczeniem usług komunalnych o charakterze 

użyteczności publicznej. Organ gminy może ustalić tylko te opłaty, które 

są związane z pochowaniem zwłok, a nie opłaty związane z 

prowadzeniem cmentarza. 

14.10.2020 

350. 30.09.2020 
NOWAK 

TOMASZ 

Na Komisji Infrastruktury rozmawialiśmy 

na temat zagospodarowania terenu przy 

Budowa parkingu wymaga uzyskania pozytywnej opinii gestorów sieci 

(kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa oraz sieć teletechniczna), opinii 
14.10.2020 
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ulicy Błaszaka. Tam radni wyrazili troskę, 

że jednak tam tych miejsc parkingowych 

jest mało, wszyscy to wiemy, ile miejsc 

przy pływalni jest potrzebne i wpadłem 

wtedy na taki pomysł, którym warto by 

się było w formie wniosku podzielić. 

Myślę, że byłaby możliwość o dodatkowe 

miejsca parkingowe pomiędzy pływalnią 

a budynkiem Telekomunikacji, gdzie te 

schody są, to zejście w dół do parku 

pływalnia tam jest kilka topoli, które są w 

takim stanie, że za kilka lat 

prawdopodobnie one będą do wycięcia. 

Tam można by choćby z 10 metrów 

wejść i tę skarpę przesunąć w głąb tego 

parku i moglibyśmy tam zyskać co 

najmniej kilkanaście miejsc 

parkingowych. Wjazd mógłby być np. od 

strony parkingu przy pływalni, co by nam 

tutaj to ułatwiło, ewentualnie przesunąć 

chodnik w głąb tego parku, a zrobić 

parkingi od strony ulicy. Byłoby to myślę 

łatwe do zrobienia przy niezbyt wielkich 

kosztach. Myślę, że dałoby to w centrum 

miasta od kilkunastu do kilkudziesięciu 

miejsc parkingowych, myślę, że to by 

było dużo. Składam taki wniosek pod 

rozważenie, bo to by musiało być 

ocenione. 

spółki OuiD w Kaliszu, ewentualnie opinii dotyczącej możliwości wycięcia 

drzew w parku i pasie drogowym, przebudowy istniejącego chodnika (na 

parking) oraz lokalizacji nowego chodnika na terenie parku. Po uzyskaniu 

stosownych zgód i zabezpieczeniu środków na ten cel będzie możliwe 

wykonanie wnioskowanego parkingu. Obecnie chodnik posiada około 6m 

szerokości i nie wyznaczono tam obszaru z zakazem zatrzymania lub 

postoju, w związku z tym dopuszcza się w tym miejscu parkowanie 

pojazdów na chodniku. 
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Nr 
Data 

wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

351. 30.09.2020 
NOWAK 

TOMASZ 

Zapytanie o nasadzenia drzew w Koninie 

w pasach drogowych i na różnego typu 

terenach zielonych przy ulicach. Były 

nasadzone drzewa i one powysychały i 

teraz były one sadzone w szpalerach, w 

różnych miejscach, moje bezpośrednie 

okolice, to są drzewa na ulicy 

Taczanowskiego i one też uschły. I mam 

pytanie, kto te drzewa na mieście sadził i 

jeżeli sadził, to na jakich zasadach, bo 

jeśli ktoś sadzi te drzewa, to chyba była 

podpisana umowa, że po nasadzeniu też 

przez jakiś czas musi o nie dbać, bo przy 

takich suszach jakie teraz mamy, takie 

młode drzewko nie jest w stanie samo 

poradzić sobie, zakorzenić się i czerpać 

życiodajne substancje z ziemi i musi być 

podlewane i to minimum przez dwa 

sezony. Ten, w którym zostało wsadzone 

i w następnym wspomagane. Więc jak 

wyglądała dbałość o te nasadzenia, kto 

to robił, czy rzeczywiście podlewał, bo 

mówię, ja rozumiem, że nie wszystkie się 

przyjmą czasami jest tak, że na 10 drzew 

4 czy połowa uschnie, ale jak usychają 

wszystkie w szpalerach, to jest coś nie 

tak, to znaczy, że nie dbano o nie. 

Drzewa przy ulicy Taczanowskiego, które nie zachowały żywotności, 

zostaną wymienione w ramach obowiązującej gwarancji, zgodnie z 

przewidzianym harmonogramem prac. 

14.10.2020 
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352. 30.09.2020 
NOWAK 

TOMASZ 

Chciałbym prosić, o tym rozmawiałem 

już z ZDM, ale sprawa przyspiesza, więc 

chciałbym to na sesji zgłosić o 

spowalniacz na ulicy Pawłówek, to jest 

przedłużenie ulicy Podgórnej w stronę 

ulicy Europejskiej. Tam wzdłuż działek 

ogrodowych została wylana nowa 

nawierzchnia na mniej więcej połowie 

odcinka, powierzchnia jest wspaniała, ale 

to powoduje, że tam się bardzo 

rozpędzają auta jadące od strony ulicy 

Europejskiej przez Pawłówek albo od 

ulicy Podgórnej przejeżdżając przez całą 

tą stronę. To jest ulica bez chodników, 

bez oświetlenia, ciemna, podobnie jak 

połowa ulicy Solnej i tam jest bardzo 

niebezpiecznie, tam się auta rozpędzają 

wieczorami, jeżdżą na długich światłach. 

Warto byłoby tam spowalniacz 

zamontować, bo robi się wcześnie 

ciemno, a tam chodzą osoby z tej części 

miasta często do pracy na drugą stronę 

ulicy Europejskiej do tego zakładu VKF i 

to są też często kobiety, które idą 

wieczorami i czasami jak jest deszcz, to 

one muszą iść drogą, bo te pobocza, tam 

nie ma chodników są całe w błocie, więc 

taki „potykacz” by się tam przydał. 

Decyzja  o montażu progu zwalniającego wymaga każdorazowo 

rozważenia pozytywnych oraz negatywnych skutków takiego działania. 

Zamiast progu zwalniającego ZDM proponuje tzw. „esowanie jezdni” – 

zwężenie drogi za pomocą szykan, które trzeba omijać. Mają one 

podobne zalety co progi, ale wad znacznie mniej, co przy obecnym stanie 

zagospodarowania terenu ulicy Pawłówek sprawdzi się lepiej niż próg 

zwalniający. Powyższe prace zostaną ujęte w harmonogramie robót 

grupy interwencyjnej ZDM Konin i zostaną wykonane do końca bieżącego 

roku. 

14.10.2020 

353. 30.09.2020 LIS MONIKA 
Ulica Żwirki i Wigury – mieszkańcy 

zwracają, że na tej ulicy nie ma ani 

W dniu 05.10.2020 roku Wydział Gospodarki Komunalnej wysłał do 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z 
14.10.2020 
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wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

jednego kosza na śmieci, więc prośba, 

żeby te kosze tam się pojawiły. 

ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie zgłoszenie, dotyczące 

zamontowania 3 koszy na ulicy Żwirki i Wigury. Będą one zamontowane 

w okolicy przejść dla pieszych. 
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354. 30.09.2020 LIS MONIKA 

Ulica Żwirki i Wigury – nie ma tam 

znaków parkowania i w szczególności w 

dniu targowe mieszkańcy zgłaszają, że 

rzeczywiście na tej ulicy chodnik w 

zasadzie jest cały zastawiony i nie można 

przejść. 

Zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, miejsca 

postojowe znajdujące się w ciągu ulicy Żwirki i Wigury są wyznaczone 

wzdłuż jezdni  

i oddzielone od chodników innym kolorem kostki. Parametry techniczne 

pasa postojowego wskazują na możliwość parkowania na nim wyłącznie 

w sposób równoległy do osi drogi, a co za tym idzie nie ma konieczności 

dodatkowego oznakowania w postaci wskazywania sposobu parkowania. 

Zasady zatrzymania i postoju pojazdów na chodnikach reguluje art. 47 

prawa o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz.110 z późn. Zm.). Przepis ten 

dopuszcza zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub 

przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej 

nie przekraczającej 2,5 tony. Spełnione muszą być jednak następujące 

warunki: na odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub 

postoju, szerokość pozostawionego dla pieszych chodnika nie utrudnia 

im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 metra, pojazd zaparkowany na 

chodniku przednią osią nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni. 

Przepis dopuszcza także, pod warunkiem zachowania minimum 1,5 m 

szerokości chodnika dla pieszych, zatrzymanie lub postój przy krawędzi 

jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub 

roweru. Pozostałe pojazdy nie przekraczające masy 2,5 t. mogą być 

umieszczone w całości na chodniku tylko w miejscach wyznaczonych 

odpowiednimi znakami drogowymi.  

Jeżeli obowiązujące przepisy są łamane przez kierowców parkujących na 

chodnikach, utrudniających wyjazd lub wjazd oraz zagrażających 

bezpieczeństwu ruchu drogowego (w tym także pieszych) stanowi to 

podstawę do interwencji właściwych służb i zastosowanie sankcji karnych 

wobec osób łamiących przepisy. 

 

14.10.2020 
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355. 30.09.2020 LIS MONIKA 

Sprawa wracająca – dbanie o zieleń na 

ul. Kolska- Europejska, gdzie powstał ten 

nowy wiadukt. To rondo przy ekranach, 

nie wiem, czy gdyby tam rzeczywiście 

była posiana trawa, cały czas te chwasty 

wyrastają i nie są wykaszane. 

Prace związane z odchwaszczeniem ronda zostały wykonane, a rondo 

zostało objęte bieżącym utrzymaniem zieleni. 
14.10.2020 

356. 30.09.2020 LIS MONIKA 

Parking przy Szkole Podstawowej nr 1 

chodzi o to, żeby doraźnie zalepić 

istniejące tam dziury i trochę zadbać o 

porządek na tym parkingu 

Prace remontowe na parkingu zostaną wykonane do dnia 16.10.2020 

roku. 

 

14.10.2020 

357. 30.09.2020 LIS MONIKA 

Kostki odwadniające na ul. 

Świętojańskiej. Tam na tej ul. 

Świętojańskiej są takie kratki 

odwadniające i te kratki odwadniające 

wyskakują i stwarzają zagrożenie. 

Niektóre z kratek zostały zamienione na 

kostkę i nie wiem, czy to jest możliwe, 

żeby zobaczyć jak sprawa wygląda. 

System odprowadzania wód opadowych w postaci korytek 

odwodnieniowych przykrytych żeliwnymi kratkami zostaje stopniowo 

zastępowany ściekami z kostki kamiennej. Wymiana następuje w miarę 

możliwości finansowych, przyjętych na remonty bieżące w danym roku. 

14.10.2020 
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358. 30.09.2020 
MUSIAŁ 

BARBARA 

Mam taką propozycję, żebyśmy 

zastanowili się nad programem 

szczepień, oczywiście nie od tego roku, 

ale od przyszłych lat, przeciwko grypie  

i pneumokokom skierowanym do osób 

65 lat i więcej, żeby ten problem mógł 

być realizowany przez podmioty 

lecznicze wyłonione w drodze konkursu 

na podstawie przepisów ustawy  

o zdrowiu publicznym. Myślę sobie, żeby 

wziąć udział w tym programie trzeba by 

było być mieszkańcem Konina lub płacić 

w nim podatki. Ostatecznie kwalifikacja 

należałaby do lekarza. To jest taka moja 

propozycja, żebyście się nad tym 

zastanowili wiedząc, jakie są w tej chwili 

problemy i jakie mamy korzyści ze 

szczepień szczególnie dla osób starszych. 

Wniosek wprowadzenia w mieście szczepień przeciwko grypie i 

pneumokokom dla mieszkańców 65+ informuję, że został opracowany i 

przekazany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

„Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie mieszkańców miasta 

Konina w wieku od 65 do 74 lat na lata 2021 – 2022”. Na program w 

każdym roku jego realizacji ma zostać przeznaczona kwota 100 000,00 

złotych, co pozwoli na zaszczepienie przeciw grypie około 1 267 seniorów 

rocznie. Obecnie oczekujemy na ocenę programu przez AOTMiT i jeśli 

będzie ona pozytywna, przedstawimy go Radzie Miasta Konina. Jeżeli 

program zostanie przyjęty do realizacji, podjęte zostaną kolejne kroki w 

celu jego wdrożenia, czyli wyłonienie w drodze konkursu realizatora 

programu.  

Obecnie nie posiadamy programu polityki zdrowotnej dotyczącej 

szczepienia seniorów przeciwko pneumokokom. Jeżeli będzie taka 

potrzeba i pozwolą na to finanse miasta, zajmiemy się opracowaniem i 

wdrożeniem również takiego programu. 

14.10.2020 
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359. 30.09.2020 
MAŁACZEK 

BARTOSZ 

Zgłosili się do mnie mieszkańcy z prośbą 

o poprawę oświetlenia ulicy 11 

Listopada. 

Oświetlenie w rejonie bloków 11 listopada 29,31,33 jest własnością 

Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu. W roku 2018 właściciel 

infrastruktury, z uwagi na tragiczny stan słupów oświetleniowych oraz 

opraw (rtęciowych), po monitach ZDM, podjął decyzję o przeprowadzeniu 

modernizacji. W ramach podjętego remontu zostały wymienione słupy  

oraz zamontowane oprawy oświetleniowe w technologii LED. Każda 

modernizacja oświetlenia jest poprzedzona przeprowadzeniem symulacji 

w programie komputerowym np. Dialux, który uwzględnia wytyczne 

normy PN-EN 13201-3:2016-03 „Oświetlenie dróg”.  Wynikiem 

negatywnego odczucia w rejonie bloków przy ulicy 11 Listopada jest 

kontrast pomiędzy znajdującym się w pobliżu oświetleniem, którego 

źródłem są oprawy sodowe (barwa ciepła) i  oprawy ledowe (brawa 

neutralna), które charakteryzują się m.in. inną barwą oraz rozsyłem 

światła. 

14.10.2020 

360. 30.09.2020 
MAŁACZEK 

BARTOSZ 

Sprawa dotyczy Niesłusza, czyli tej 

północnej części miasta z prośbą, aby 

pojawiła się tam zamiatarka PGKiM, 

bowiem ulice są już troszkę zaniedbane, 

w szczególności jest tam dosyć dużo 

osadów, piachu. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez kierownika Zakładu Usług 

Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuję, że w dniu 

02.10.2020 roku zostało przeprowadzone oczyszczenie ulic na osiedlu 

Niesłusz. 

 

14.10.2020 
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361. 30.09.2020 
MAŁACZEK 

BARTOSZ 

Sprawa dotyczy kwestii Białorusi. Jak 

wszyscy wiemy na Białorusi dzieje się 

poniekąd można powiedzieć rewolucja, 

dlatego chciałem się zapytać, czy 

prezydent, czy miasto ma jakieś kontakty 

gospodarcze, kulturowe, szczególnie w 

ostatnim czasie jakie stosunki utrzymuje 

z miastem partnerskim Reczyca. 

Prosiłbym o wyjaśnienie w tej sprawie. 

Odpowiedzi na to pytanie udzieliłem Panu Radnemu podczas sesji. 

Dodam, że ostatni wyjazd naszych przedstawicieli do Rzeczycy miał 

miejsce w 2013 roku. 

 

14.10.2020 

362. 30.09.2020 
MAŁACZEK 

BARTOSZ 

Dokładnie za miesiąc będziemy 

przeżywać 1 listopada – Święto 

Wszystkich Świętych, dlatego chciałbym 

się również dowiedzieć, jak przebiega 

harmonogram prac budowy wiaduktu z 

ul. Paderewskiego do ulicy Wyzwolenia. 

Wiemy, że oba cmentarze w tej nowej 

części Konina znajdują się na V osiedlu, 

dlatego biorąc pod uwagę drogi 

komunikacyjne, które są w mieście, 

aktualnie jest to bodajże tylko ul. 

Wyszyńskiego, która jest codziennie 

zakorkowana prosiłbym o informację, czy 

jednak służby budownicze wyrobią się do  

1 listopada, chociaż z otwarciem 

wiaduktu tak, żeby on był przejezdny na 

tamtą część miasta. 

Generalny Wykonawca – firma Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. – 

zamierza do 27.10 zakończyć prace przy kładzeniu nawierzchni 

bitumicznych, zakładając sprzyjające warunki atmosferyczne. Dopiero po 

tym można przystąpić do częściowego odbioru inwestycji w zakresie 

przejezdności. Zdaniem ZDM, wprowadzanie tak dużej zmiany w 

organizacji ruchu w okresie 1 listopada wpływać będzie na pogorszenie 

bezpieczeństwa użytkowników dróg. Ponadto już dziś planuje się 

czasową organizację ruchu w związku z dniem Wszystkich Świętych i nie 

możemy podejmować ryzyka, że przejezdność przez wiadukt z jakiegoś 

powodu nie zostanie osiągnięta do dnia 1 listopada. Zdanie to 

potwierdza również MZK i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej 

Policji. 

W tym miejscu należy podkreślić, że uzyskanie przejezdności 

warunkowane jest uzyskaniem odbioru obiektu PKP (wiadukt nad linią 

kolejową E 20) przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego i po 

zakończeniu tej procedury przekazanie wiaduktu Miastu Konin. 

14.10.2020 



184 

Nr 
Data 

wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

363. 30.09.2020 
WASIELEWSKA 

EMILIA 

Pytanie o przejazd kolejowy przy ul. 

Okólnej, który miał być zamknięty we 

wrześniu, czy wiemy, kiedy PKP planuje 

zamknąć przejazd, czy znamy datę? 

Zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 18.08.2020 r. do Porozumienia z PKP PLK, 

zawartego w dniu 30.08.2016 r., Miasto Konin wyraża zgodę na 

zamknięcie przejazdu w ciągu ulicy Okólnej, pod warunkiem możliwości 

użytkowania wiaduktu (nad linią kolejową E 20) w zakresie ruchu 

pieszych. Warunek ten nie został do tej pory spełniony. Obecnie trwa 

procedura odbioru obiektu PKP przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego. Po zakończeniu tej procedury PKP przekaże obiekt Miastu 

i będzie mogło przystąpić do likwidacji przejazdu. 

14.10.2020 

364. 30.09.2020 
WASIELEWSKA 

EMILIA 

Kiedy poznamy oficjalne i pełne wyniki 

Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Protokół z głosowania zamieszczony został w dniu 28.09.2020 Roku na 

stronie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (kbo.konin.pl), zakładka 

wyniki. 

14.10.2020 
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365. 04.10.2020  
LEŚNIEWSKA 

KRYSTYNA 

Panie Prezydencie jestem bardzo 

rozczarowana widząc materiał z otwarcia 

Miejskiego Klubu Seniora w Koninie. 

Jestem wybrana jednogłośnie jako 

przedstawicielka z Rady Konina do Rady 

Seniora  i wspólnie z Członkami Rady 

Seniora staramy się działać na rzecz 

Seniorów Konina. Na jednym z zebrań 

zdeklarowałam się do wystąpienia w 

sprawie lokalu na działalność. Wysłałam 

pismo do Pana w 2019 r. i otrzymałam 

negatywną odpowiedź, którą przesłałam 

do Rady Seniora. Obecnie czytam w 

lokalnych mediach o otwarciu Miejskiego 

Klubu Seniora. Cieszę się ,ale jestem 

bardzo rozczarowana ,że osoba 

zainteresowana i występująca w tej 

sprawie nie została poinformowana i 

zaproszona. Panie Prezydencie tyle Pan 

mówi na Sesjach o wspólnym działaniu 

dla dobra Mieszkańców Konina. 

Zachowanie Pana pokazuje co innego. W 

działaniach moich nigdy nie kieruję się 

przynależnością partyjną, zawsze 

informuję i zapraszam wszystkich 

zainteresowanych. Otwarcie Klubu 

Seniora w Koninie to duże wydarzenie i 

robienie tego po cichu i w swoim gronie 

jest nietaktem. A proszenie o zachowanie 

tajemnicy uczestników co najmniej 

zaskakujące. Proszę nie pisać o 

W grudniu 2019 roku Miasto nie dysponowało odpowiednim lokalem, 

który mógł być przeznaczony na wyłączne potrzeby Rady Seniorów. Przez 

cały czas trwały jednak czynności mające na celu znalezienie takiego 

miejsca, jego przystosowanie i przekazanie seniorom. 

Przy tworzeniu Miejskiego Klubu Seniora znaczący wkład miała Rada 

Seniorów, której reprezentantką jest wybrana przez członków Rady na 

przewodniczącą pani Ewa Behnke. Pani Przewodnicząca uczestniczyła w 

symbolicznym otwarciu tego miejsca, które było spotkaniem w 

kameralnym gronie, miała również okazję zabrać głos w Państwa imieniu. 

Liczba uczestników była ograniczona ze względu na trwającą pandemię. 

Pragnę podkreślić, że otwarcie Miejskiego Klubu Seniora jest przykładem 

wspólnego działania wielu środowisk – działania ponad podziałami dla 

dobra mieszkańców. Mam nadzieję na dalszą dobrą współpracę zarówno 

z Radą Seniorów, jak i innymi instytucjami  

i organizacjami, działającymi na rzecz seniorów. 

Proszę wybaczyć, że nie odniosę się do zarzutu dotyczącego „zachowania 

tajemnicy uczestników”, gdyż nie wiem, kto miałby taki nakaz wydać. 

Sekret staje się też pojęciem abstrakcyjnym w sytuacji, kiedy wie o nim 

kilkadziesiąt osób z różnych środowisk – w tym przypadku uczestników 

spotkania zorganizowanego w związku z otwarciem MKS. Samo otwarcie 

miało charakter publiczny, czego wyrazem są relacje w mediach. 

Serdecznie zapraszam Panią Radną do aktywnego udziału w zajęciach 

oferowanych przez MKS. Wierzę, że dzięki wielokrotnie wyrażanej chęci 

działania na rzecz drugiego człowieka wniesie Pani dużo dobrej energii 

do Miejskiego Klubu Seniora. 

12.10.2020 
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Koronawirusie  bo pracuję w Szpitalu i 

przyjmujemy wszystkich pacjentów po 50 

-70 dziennie przy zachowaniu wszystkich 

środków ostrożności. Uważam ,że takie 

wydarzenie powinno być publicznie 

ogłoszone przed nie po z zaproszeniem 

osób zainteresowanych /przynajmniej 

Członków Seniora ,którzy będą tam 

działać. Dziękując za inicjatywę na rzecz 

naszych Seniorów w Koninie mam 

nadzieję na współpracę ponad partyjną 

w każdej dziedzinie. 

366. 28.10.2020 KUBIAK JACEK 

Ja z tej analizy oświadczeń majątkowych, 

włączyłeme swoją wizję tutaj, żeby było 

mnie widać i powiem tak, tutaj za mną 

znajduje się analiza i mam takie 

zapytanie do pana prezydenta 

Korytkowskiego. Pan radny, którego głos 

kosztuje Konin 34.885 zł. Z czego to się 

wzięło, że w ciągu roku 100% podwyżki 

dostał pan radny, który teraz robi 12 głos 

dla pana prezydenta. 

Nawiązując do wystąpienia Pana Radnego podczas sesji Rady Miasta w 

dniu 28 października 2020 r., dotyczącego oświadczenia majątkowego 

Radnego Tomasza Andrzeja Nowaka informuję, że za kształtowanie 

polityki kadrowej w spółkach miejskich, odpowiadają prezesi zarządów. 

12.11.2020 
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367. 28.10.2020 
OSTROWSKI 

MACIEJ 

Ponowie po raz kolejny – oświetlenie na 

parkingu buforowym. Jest już jesień, 

mieszkańcy zgłaszają od kilku lat nie ma 

tam oświetlenia, jest niebezpiecznie i 

bardzo byśmy prosili, żeby te dwie lampy 

mimo wszytko na tym parkingu 

buforowym przy ulicy Chopina postawić. 

Oświetlenie parkingu buforowego wzdłuż ulicy Chopina  wymaga 

wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego, polegającego na 

wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonaniu 

uzgodnień z Energa Operator w zakresie budowy przyłącza 

energetycznego. W ramach zadania zostałoby zaprojektowane i 

wybudowane oświetlenie wszystkich sześciu sektorów parkingowych. 

Dlatego też ZDM zgłosił budowę oświetlenia jako propozycję do projektu 

budżetu na rok 2021, której wartość została oszacowana na  

120 000,00 złotych. 

10.11.2020 

368. 28.10.2020 
OSTROWSKI 

MACIEJ 

Na ulicy Międzylesie od numeru 16 

wzwyż bardzo bym prosił o ustawienie 

znaku drogowego B40. Jest to strefa 

zamieszkania, jest to droga wewnętrzna, 

ona jest jednokierunkowa, samochody, 

żeby się minąć to muszą zjeżdżać na 

pobocze, nie ma tam chodnika i to jest 

jedyna droga, którą poruszają się 

mieszkańcy ulicy Międzylesie. W 

ostatnim czasie zostało wydanych 

bardzo dużo pozwoleń na budowę, domy 

powstają jak „grzyby po deszczu”. Ruch 

na tej ulicy jest coraz większy, a 

bezpieczeństwo jest coraz mniejsze, 

dlatego taki znak na pewno 

mieszkańcom by pomógł i czuli byśmy 

się bardziej bezpieczni i to tyle w tym 

temacie. 

Ustawa Prawo o ruchu drogowym definiuje strefę zamieszkania jako 

obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują 

szczególne zasady ruchu drogowego. Ponadto, zgodnie z warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych, wyznaczenie strefy 

zamieszkania musi zostać poprzedzone analizą zasadności. Z danych 

pozyskanych z KMP wynika, że na ulicy Międzylesie w ostatnich 2 latach 

nie było żadnego zdarzenia drogowego z udziałem pieszych. 

Należy wziąć pod uwagę, że w strefie zamieszkania parkowanie 

samochodu może odbywać się wyłącznie na wyznaczonych miejscach 

postojowych, których na ulicy Międzylesie nie ma i nie da się ich 

wyznaczyć. Oznacza to, że żaden samochód nie będzie mógł być 

pozostawiony przed własną posesją.  

Zdaniem ZDM, lepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie strefy 

ograniczonej prędkości, co dobrze sprawdza się już na konińskich 

osiedlach. 

10.11.2020 
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369. 28.10.2020 
OSTROWSKI 

MACIEJ 

Wniosek, żeby zająć się wjazdem do 

posesji na Międzylesie 7. Tam jest 

zaniżenie w drodze, mieszkańcy tej 

nieruchomości od wielu lat są zalewani 

podczas deszczy. Ta sprawa była 

zgłaszana już do ZDM-u, jednak z tą 

sprawą nic się nie dzieje,  

a mieszkańcy cały czas do mnie dzwonią 

i proszą, żeby w tej sprawie 

interweniować, żeby tą sytuację na 

drodze im poprawić przed wjazdem do 

posesji. 

Zgłoszenie dotyczące zapadnięcia w drodze zostało wpisane w 

harmonogram remontów ZDM na rok 2020. Do 30.11.2020 r. zostaną 

wykonane prace, które powinny usprawnić spływ wody we wskazanej 

lokalizacji. 

10.11.2020 
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370. 28.10.2020 
OSTROWSKI 

MACIEJ 

Mój wniosek z racji tego, że Spółdzielnia 

Mieszkaniowa na Zatorzu przejęła 

wszystkie bloki w zarządzanie na 

Gosławicach, na ulicy Gosławickiej 

bardzo bym prosił, żeby służby miejskie, 

które odpowiedzialne są za porządek w 

tym mieście się przejechały, żeby tą część 

miasta doprowadziły do takich 

standardów, jakie funkcjonują u nas w 

mieście,  

w dzielnicach, czyli na Zatorzu, na V 

Osiedlu, na starej części miasta, bo tam 

ta ulica jest zapomniana, mieszkańcy 

jeżdżą po dziurach. I co budzi moje w 

ogóle zastrzeżenie, to chciałbym, żeby 

ktoś z państwa, którzy zajmują się 

porządkiem w tej części miasta 

odpowiedział mi na pytanie. Co należy 

zrobić, żeby miejsce składowania 

odpadów w tej części miasta spełniały 

jakiekolwiek normy? Bo to, co tam teraz 

jest i miejsce do składowania odpadów, 

które teraz się znajduje przy blokach na 

ulicy Gosławickiej, to można porównać  

z pełną odpowiedzialnością do 

Bangladeszu. To nie jest miejsce do 

składowania odpadów, które powinno 

znajdować się w naszym mieście. 

Ulica Gosławicka. A)Kwestie utrzymania porządku. 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta Konina: 

§ 3 ust. 1 a„1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości 

i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 

402) utrzymanie czystości, porządku oraz należytego stanu 

sanitarno –higienicznego nieruchomości oraz wyposażenie 

nieruchomości w opisane w Rozdziale III pojemniki służące do 

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych 

pojemników  

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

pojemniki należy ustawiać w granicach nieruchomości, a miejsca na 

pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów winny spełniać 

wymagania §22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)”. 

§ 4 ust. 1  „1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 

nieruchomości wykonując obowiązki określone w ustawie, w 

szczególności poprzez: 

1) zbieranie i przekazywanie zebranych selektywnie odpadów oraz 

odpadów niesegregowanych (zmieszanych) przedsiębiorcy wyłonionemu 

przez miasto Konin w drodze przetargu, działającemu na podstawie 

wpisu do rejestru działalności regulowanej zgodnie zobowiązującymi 

przepisami oraz przekazywanie pozostałych frakcji do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

2) worki, pojemniki na odpady komunalne nie powinny być przepełnione, 

jednocześnie odpowiednio zabezpieczone przed przedostaniem się 

zanieczyszczeń do środowiska.” 

10.11.2020 
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Jeśli właściciel (administrator) budynku zauważa przepełnianie się 

pojemników, rozważyć należy zwiększenie ich liczby, lub poinformowanie 

firmy odbierającej odpady o konieczności częstszego ich opróżniania. 

b)Kwestie drogowe. 

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że posiada opracowaną dokumentację 

na przebudowę dróg przyległych do bloków na ulicy Gosławickiej. Cześć 

projektowanych robót została już w  wykonana w latach poprzednich. 

Niestety ograniczone środki finansowe nie pozwalają na wykonanie ich 

dalszej części, która pozwoliłaby na kompleksowe rozwiązanie problemu.  

Od  czasu zakończenia wspomnianych robót inwestycyjnych, w latach 

poprzednich były prowadzone także inne prace remontowe. Polegały one 

na likwidacji zapadniętych miejsc, m.in. po licznej infrastrukturze 

znajdującej się w tym rejonie, czy wyrównaniu nierówności nawierzchni, 

aby zapobiec ich wyłączeniu  

z użytkowania. W roku bieżącym ZDM nie posiada już środków na 

wykonanie napraw, a planowana ich wartość jest bliska wykonania 

docelowej przebudowy.   

W związku z tym dopiero po zabezpieczeniu środków w budżecie miasta 

na przebudowę dróg w rejonie bloków przy ulicy Gosławickiej możliwe 

będzie  przystąpienie do realizacji  zadania. 



191 

371. 28.10.2020 
KOSIŃSKA 

MONIKA 

Mój wniosek będzie miał w zasadzie 

związek z przebiegiem dzisiejszej sesji 

rady miasta. A mianowicie wydaje się, że 

z powodów słabości łącz internetowych 

Urzędu Miejskiego musimy mieć 

zasłonięte kamery, żeby było 

odpowiednio słychać przebieg sesji. 

Natomiast w takich sytuacjach dochodzi 

do problemu związanego z brakiem 

głosownia na przykład radnego 

Waszkowiaka, który niby jest obecny, bo 

jest zalogowany na sesji, ale faktycznie 

nie głosuje. I nie wiemy czy nie głosuje, 

dlatego, że nie głosuje, bo nie chce oddać 

głosu, czy dlatego, że po prostu oddalił 

się i poszedł sobie. To samo dotyczy 

głosowania radnego Kubiaka, który 

„wstrzymał się” od głosu, a podobno 

chciał głosować „za”, a tak naprawdę nie 

wiedział, nad czym głosuje, bo go nie 

było, natomiast na sesji był cały czas 

zalogowany. Kiedy sesje obywamy 

stacjonarnie mamy włożone karty do 

głosowania w czytniki wtedy, kiedy 

wychodzimy wyjmujemy kartę z czytnika 

i nie jesteśmy obecni w czasie sesji i nie 

oddajemy głosu, to samo powinno 

dotyczyć naszego zdalnego 

obradowania. Więc wnioskuję, aby 

popracować nad tym, żeby to łącze 

internetowe było sprawniejsze i żebyśmy 

Przesyłam poniżej odpowiedź w tej sprawie, otrzymaną od  firmy 

HELPDESK Sp. z o.o. autora Zdalnego Systemu Do Debaty i Głosowania: 

„W nawiązaniu do zapytania informujemy co następuje: 

402. Konieczność wyłączenia kamer na sesji w dniu nie 

wynikała w żadnym stopniu z jakości internetu w Urzędzie 

Miejskim w Koninie. Nie wynikała również z przeciążenia 

serwerów video –chat naszej firmy. 

Powyższa sytuacja  mogła być bardziej spowodowana przeciążeniem sieci 

szkieletowej internetu ( zdalne nauczanie w szkołach). Jako firma nie 

jesteśmy w stanie stwierdzić jednoznacznej przyczyny zaistniałej sytuacji. 

2. Radny w czasie nieobecności przed komputerem w czasie sesji 

powinien użyć przycisku wyloguj. Spowoduje to automatyczne wskazanie 

że jest nieobecny podczas głosowania. 

3. W przypadku głosowania nie ma możliwości aby głos w systemie został 

uwidoczniony jako inny. Jeżeli system zarejestrował głos „wstrzymuję się” 

to taki przycisk w aplikacji został naciśnięty. 

4.  Nadmieniamy jednocześnie że przygotowaliśmy nową wersję aplikacji  

która uwzględnia przeciążenie szkieletowych łącz i pozwala na 

automatyczne włączanie i wyłączanie kamery osobie aktualnie 

przemawiającej. 

W przypadku dodatkowych pytań odnośnie prze- konfigurowania 

aplikacji do zarządzania sesją ( pierwszy naciśnięty  głos ważny / ostatni 

naciśnięty głos ważny) proszę o kontakt.” 

10.11.2020 
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wszyscy uczestnicząc w sesji mieli swoje 

wizerunki, że tak powiem wyświetlone, a 

niezakryte kamery, bo z tego powodu tak 

naprawdę nie wiemy kto uczestniczy w 

sesji. Jest ktoś zalogowany, ale tak 

naprawdę wcale nie musi być przed 

komputerem, to ta osoba, która jest 

zalogowana, bo ja wychodzę z pokoju a 

na moim miejscu usiądzie ktokolwiek 

inny, kto będzie w moim domu i 

zagłosuje za mnie. Więc wydaje mi się, że 

najwyższy czas, żebyśmy jednak 

popracowali nad technicznie dobrym 

rozwiązaniem, które umożliwi nam 

odbywanie takiej sesji, żeby wszystko 

było jawne i jasne. 
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372. 28.10.2020 
MAŁACZEK 

BARTOSZ 

Aby zwrócić kontrolerom w komunikacji 

miejskiej w Koninie uwagę, nie wiem na 

ile to jest stosowane w mieście, 

natomiast kilkukrotnie spotkałem się z 

tym w komunikacji kolejowej, o 

przypomnienie, że legitymacje 

studenckie w okresie zawieszenie zajęć 

są przedłużone automatyczne, więc nie 

jest potrzebna ta naklejka, a w 

niektórych przypadkach mogą być 

wypisywane mandaty, od których potem 

trzeba się odwoływać, więc te legitymacje 

automatycznie są przedłużone i nie jest 

wymagana ta naklejka dla ważności 

dokumentu. 

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie sp. z o.o. poinformował, że Dział 

Kontroli Usług MZK na bieżąco realizuje wszystkie wytyczne dotyczące 

kontroli biletowej, które są wprowadzane w związku z pandemią. 

Pracownicy zajmujący się kontrolą biletów w autobusach miejskich 

posiadają aktualne informacje na temat przedłużonej ważności 

legitymacji studenckich, legitymacji doktoranckich oraz legitymacji 

służbowych nauczycieli akademickich do dnia 29 listopada 2020, bez 

konieczności potwierdzania ich ważności na uczelni. Osobom 

legitymującym się takimi dokumentami nie są wystawiane opłaty 

dodatkowe. 

10.11.2020 

373. 28.10.2020 
MAŁACZEK 

BARTOSZ 

Zacznie się okres grzewczy powoli, idzie 

zima, dlatego chciałem się dowiedzieć 

czy może będą jakieś środki na 

wyposażenie Straży Miejskiej w drona, 

który będzie kontrolował również smog 

w Koninie i to, czym mieszkańcy palą w 

swoich piecach. Oczywiście zakup drona, 

ale to też wiąże się z odpowiednim 

przeszkoleniem funkcjonariuszy. 

Odpowiedź została udzielona na sesji. 10.11.2020 
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374. 28.10.2020 
MAŁACZEK 

BARTOSZ 

W listopadzie, a mianowicie czy miasto, 

służby miejskie zastanawiały się już nad 

organizacją uroczystości związanych z 

obchodami 11 listopada. Jak wszyscy 

wiemy jesteśmy w specjalnym reżimie 

sanitarnym, gdzie to ograniczenie 

zgromadzeń jest tylko do  

5 osób. W związku z tym czy to będzie 

jakaś delegacja pana prezydenta, klubów 

radnych, oczywiście kombatantów. Tutaj 

taka prośba o wyjaśnienie. 

Odpowiedź została udzielona na sesji. 10.11.2020 
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375. 28.10.2020 
CHOJNACKI 

ZENON 

Mam pytanie do pana prezydenta, bo 

zarówno jeden jak i drugi pan prezydent 

mówi o obostrzeniach sanitarnych,  

o dystansie społecznym o tym, że 11 

listopada będziemy obchodzić w takim 

okrojonym składzie i ja to rozumiem. 

Natomiast moje pytanie dotyczy strony 

formalnej. W jaki sposób pan prezydent 

poradził sobie z manifestacją, która 

miała miejsce w Koninie? Jak już 

powiedziałam nie chcę dyskutować czy 

miała sens czy nie, każdy ma prawo 

demonstrować. Natomiast, jako 

gospodarz powinienem zrobić też 

wszystko, żeby spełnić te wymagania. I tu 

mnie interesuje, jak pan prezydent z tymi 

formalnymi wymogami sobie w tej 

kwestii poradził? Dziękuje bardzo. 

Informuję, że wyczerpująca odpowiedź na zapytanie Pana Radnego 

została udzielona podczas sesji. 
10.11.2020 
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376. 03.11.2020 

SIDOR J. 

ELTMAN J. 

NOWAK T. A. 

Rada Miasta Konina w dniu 19 września 

2018 r., podjęła uchwałę nr 782, w 

sprawie emisji obligacji oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała  

ta wzbudzała wiele kontrowersji wśród 

radnych, ale jednocześnie była konieczna 

w celu dokończenia, jak również 

rozpoczęciach nowych inwestycji, które 

miały być zrealizowane dzięki 

pozyskanym pieniądzom z obligacji. 

Podczas prezentacji projektu emisji 

obligacji wielokrotnie powtarzano, iż 

środki finansowe pozyskane z obligacji 

będą w całości przeznaczone w głównej 

mierze na nowe zadania inwestycyjne. 

Z informacji udzielonych na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 17 września 

2018 r. wynika, że obligacje miały być 

wykorzystane do realizacji  

w roku 2018 następujących zadań 

majątkowych: 

1. Stworzenie zintegrowanego systemu 

komunikacji publicznej na terenie KOSI. 

Kwota – 4.768.500,33 złotych. 

2.Budowa wiaduktu drogowego w km 

202,890 linii kolejowej E 20.  

Kwota 5.390.000,00 złotych 

3. Rozbudowa skrzyżowania ulicy 

Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie. 

Kwota – 3.338.000,00 złotych. 

Informuję: Ad.1 Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. 

o obligacjach (Dz.U.2020.0.1208 t.j.) jednostka samorządu terytorialnego 

jest zobowiązana do  określenia celu emisji obligacji. Rada Miasta 

Uchwałą nr 782 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu z 19 września 2018 roku w  § 2  określiła cel, na jaki 

zostaną przeznaczone obligacje: 

- w 2018 roku celem  jest finansowanie planowanego deficytu budżetu, 

-  w 2019 roku celem jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 

tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego 

deficytu, 

-  w 2020 roku celem jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 

tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego 

deficytu budżetu. 

Z wyemitowanych obligacji w kwocie 120.000.000 zł finansowano: 

- w roku 2018 deficyt, który  wyniósł 26.818.162,59 zł  (obligacje 20 mln 

zł), 

- w 2019 roku deficyt, który wyniósł 33.646.639,24 zł i spłatę zadłużenia  

w wysokości 27.360.516 zł  (obligacje 50 mln zł), 

- w budżecie uchwalonym na 2020 rok planowano deficyt w kwocie 

36.305.484 zł,  a spłatę zadłużenia 32.204.516 zł (obligacje 50 mln zł). 

Jednocześnie informuję, że nakłady poniesione na wydatki majątkowe z 

wyłączeniem środków pochodzących z dotacji celowych wyniosły: 

- w roku 2018:  45.116.624,01 zł, 

- w roku 2019:  54.008,703,96 zł, 

- w roku 2020 zaplanowana jest w budżecie uchwalonym kwota 

77.534.074,92 zł. 

Na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa połączenia ul. I. 

Paderewskiego   z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją  

linii kolejowej E-20” i „Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii 

kolejowej E 20”  na dzień dzisiejszy  planuje się przeznaczyć kwotę 

84.221.071,53 zł.  

17.11.2020 
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4. Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w 

Koninie (wkład własny). 

Kwota – 1.780.000,00 złotych. 

5. Budowa drogi – łącznik od ulicy 

Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w 

Koninie. Kwota – 4.722.946,95 złotych.   

Wśród zadań planowanych do 

finansowania z emisji obligacji w roku 

2019  

(w kwocie 50 000 000 zł) i roku 2020 (w 

kwocie 50 000 000 zł), wymieniono cele: 

1. Budowa połączenia ul. I. 

Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w 

Koninie, w związku z modernizacją linii 

kolejowej E-20. 

2. Budowa ul. Przemysłowej od 

skrzyżowania z ul. Jana Matejki do 

skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 

w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową. 

3. Budowa ul. Jana Pawła II od ronda 

turbinowego w Morzysławiu do 

Laskówca. 

Po wielu miesiącach od podjęcia uchwały 

i dyskusjach w tej sprawie na sesjach 

Rady Miasta w dniach 29 kwietnia oraz 

28 października 2020 roku, zachodzi 

prawdopodobieństwo, że pieniądze 

publiczne pozyskane z obligacji zostały 

wydatkowane na inne cele. Wiele 

wypowiedzi na komisjach 

Ad.2 W budżecie Miasta Konina na rok 2020 i WPF na rok 2021 nie są 

ujęte wskazane zadania inwestycyjne. 
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oraz sesjach wskazują brak realizacji 

założeń inwestycyjnych z 

wyemitowanych obligacji. Podczas 

ostatniej sesji Rady Miasta Zastępca 

Prezydenta Konina Paweł Adamów mijał 

się z prawdą – podał kwotę 

przeznaczoną z obligacji dużo wyższą niż 

kwota inwestycji wynikająca z podpisanej 

umowy, pomijając zupełnie fakt 

dofinansowania z Funduszu Dróg 

Samorządowych na kwotę ponad 30 

milionów złotych (podano kwotę 85 

milionów, a podpisana umowa opiewa 

na kwotę 72.440.687,64 złotych brutto). 

W związku z powyższym, uprzejmie 

prosimy o:  

1. dokładne rozliczenie kwoty 120 

milionów złotych w związku z Uchwałą 

Rady Miasta Konina nr 782 z dnia 19 

września 2018 roku.  

2. wskazanie w jaki sposób pozycje nr 2 i 

3 (przebudowa fragmentu ul. 

Przemysłowej i ul. Jana Pawła II), o 

których była mowa w zadaniach 

majątkowych w latach 2019 i 2020 

władze miasta mają zamiar zrealizować i 

kiedy? 
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377. 06.11.2020 
MAJEWSKI 

KRYSTIAN 

Proszę o wykaz inwestycji 

zaplanowanych oraz realizowanych w 

ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

1. Kwota 10.139.971,00 – I pula. Tabela z nazwą zadań i kwotami 

dostępna do wglądu w Biurze Rady Miasta. 

2. W II naborze – do 30 września br. Miasto Konin złożyło trzy wnioski na 

następujące inwestycje: 

· Przebudowa ul. Jana Pawła II – 14.000.000,00; 

· Modernizacja energetyczna budynków komunalnych – 10.509.827,00; 

· Kompleksowa termomodernizacja Żłobka Miejskiego i Biblioteki 

Publicznej w Koninie – 4.000.000,00; 

16.11.2020 

378. 16.11.2020 
SIDOR 

JAROSŁAW 

Zwracam się z prośbą o informacje w 

temacie, który przedstawiłem na XIV sesji 

Rady Miasta Konina w dniu 18,09,2019 

roku. Temat dotyczy wniosku numer 2 a 

konkretnie szerokości chodnika na ulicy 

Harcerskiej. W odpowiedzi można 

przeczytać „ Wstępne ustalenia są takie, 

iż w tym roku (przypomnę, pismo z 

07.10.2019 roku ) przed okresem 

zimowym nie będą w stanie usunąć 

ogrodzeń i nastąpi to w przyszłym roku 

w okresie wiosennym”. Z obserwacji 

wynika, że w powyższym temacie od dnia 

zgłoszenia nic się nie zmieniło. Proszę o 

informację, kiedy to nastąpi, jeżeli chodzi 

o doprowadzenie szerokości chodnika, 

tak jak jest na wysokości PWSZ w 

Koninie. 

Informuję, że Zarząd Dróg Miejskich w roku 2019, partycypując w 

kosztach z PWSZ w Koninie, wykonał poszerzenie chodnika na odcinku od 

Parku do zjazdu do PWSZ. Dalsze poszerzenie chodnika (wzdłuż działek 

prywatnych) zostało w roku bieżącym wstrzymane ze względu na brak 

środków finansowych. Po zabezpieczeniu odpowiednich środków, ZDM 

wystąpi do Marszałka Województwa o zgodę na wycinkę drzew i 

krzewów, a następnie przystąpi do wykonania przebudowy chodnika. 

Właściciele ogrodzeń zobowiązali się je usunąć we wskazanym przez 

ZDM terminie, kiedy będzie już znany termin przebudowy. Jest to 

zasadne ze względu na utrzymanie estetyki otoczenia do czasu, kiedy 

ZDM przystąpi do budowy chodnika. 

27.11.2020 
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379. 25.11.2020 
SIDOR 

JAROSŁAW 

Możliwość realizacji zadań, 

wymienionych w interpelacji w sprawie 

emisji obligacji (ulica Przemysłowa i Jana 

Pawła II). 

Odpowiedź na to zapytanie została udzielona podczas sesji zarówno 

przeze mnie, jak i mojego zastępcę – Pawła Adamowa. 
14.12.2020 

380. 25.11.2020 
PIGUŁA 

TADEUSZ 

Ja mam taką prośbę, chciałbym się z panem 

prezydentem Adamowem umówić i pokazać, 

czy to ma sens na odcinku od ul. Promowej 

do salonu Hyundai, to jest osiedle Chorzeń, 

gdzie ulice mają 40 lat, czy to ma sens łatanie 

tych dziur. Ja powiem na przykładzie ul. 

Jachtowej, jak wjechały maszyny i zrobiły po 

bokach te łaty, to oberwały i zawory i zasuwy, 

tak że PwiK się tu spisał i awaryjnie musiał 

usuwać awarie, bo to wszystko jest stare, to 

nie ma sensu tak robić. Prosi się tutaj o 

wykonanie nakładki. Ja rozumiem, że nie ma, 

ale każdy z radnych ma jakieś życzenia, ja też 

proszę o tym osiedlu pamiętać, bo tu też są 

ludzie i naprawdę, ja wydzwaniałem, 

próbowałem się skontaktować z panem 

prezydentem, żeby to pokazać, żeby 

zobaczyć, na czym to polega, bo zrobili boki a 

środek poobrywali. Tu już nie ma co łatać, tu 

trzeba nowe nawierzchnie zrobić, bo każdy 

coś chcę zrobić, ale jak 40 lat, to muszą być 

takie efekty, ul. Flisacka, ul. Źródlana była 

ładnie zrobiona, ale te uliczki od ulicy 

Promowej do salonu samochodowego 

Hyundai byśmy objechali i zobaczyli, bo taka 

rozmowa, to po prostu trzeba zobaczyć. 

Odpowiedź na to pytanie została udzielona podczas sesji. 14.12.2020 
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381. 25.11.2020 KUBIAK JACEK 

To teraz ja wytłumaczę panu prezydentowi, 

że nie ma racji kompletnie. Odczytam, jak to 

wygląda panie Prezydencie Miasta Konina, w 

odpowiedzi na pismo z dnia 12 listopada 

2020 roku stanowiące odpowiedź na moje 

zapytanie z dnia 28 października 2020 roku 

dotyczące zastanawiającego wzrostu 

wynagrodzenia radnego pana Tomasza 

Andrzeja Nowaka zatrudnionego w spółce 

miejskiej informuję, że pańska odpowiedź jest 

całkowicie niesatysfakcjonująca i stanowi 

próbę lekceważącego zbycia radnego. Radny 

Tomasz Andrzej Nowak zatrudniony jest w 

spółce miejskiej, której udziałowcem jest w 

100% miasto. Prezydent Miasta Konina jest 

organem założycielskim wyżej wymienionej 

spółki. Prezesa spółki powołuje i odwołuje 

rada nadzorcza, której członków mianuje i 

odwołuje Prezydent Miasta Konina. Tak 

panowie żeście się poukładali w spółkach w 

różnych miastach, a tu inne osoby przyszły. 

Tym samym ponownie wnoszę o udzielenie 

konkretnej odpowiedzi na moje zapytanie z 

28 października 2020 roku, dotyczące wzrostu 

wynagrodzenia radnego Tomasza Andrzeja 

Nowaka zatrudnionego w spółce miejskiej. 

Zamiast zabawy i odsyłanie mnie od Annasza 

do Kajfasza, tym bardziej, że za działalność 

spółek miejskich w całokształcie odpowiada 

pan Prezydent Miasta Konina. Tak mówi Jacek 

Kubiak – radny miasta Konina. 

W nawiązaniu do ponownego wystąpienia  Pana Radnego, dotyczącego 

wynagrodzenia Radnego Tomasza Andrzeja Nowaka informuję, że  

podtrzymuję swoje stanowisko, wyrażone w piśmie BP.0003.47.2020 z 

dnia 12.11.2020 r. Prawidłowość i prawdziwość zajętego stanowiska 

znajduje potwierdzenie w Rozdziale IV, 4.2 § 13, pkt 10 i 11 Regulaminu 

Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie, który przesyłam w załączeniu. 

14.12.2020 

382. 25.11.2020 
CHOJNACKI 

ZENON 

Otrzymuję od mieszkańców Chorznia 

wiele próśb w sprawie uporządkowania 

W celu wykonania drogi dojazdowej oraz parkingu w bezpośrednim 

sąsiedztwie Przystanku PKP Konin-Zachód, zgodnie z Miejscowym 
14.12.2020 



202 

Nr 
Data 

wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

terenów przy przystanku kolejowym 

Konin Zachód. Brakuje drogi dojazdowej, 

brakuje miejsc, nie chodzi o jakiś 

szczególny parking, ale żeby kilka 

samochodów mogło bezpiecznie 

zaparkować. Powiem wprost, tam jest 

niebezpiecznie. Ludzie, którzy wracają do 

Konina żalą się, że zwyczajnie obawiają 

się o swoje zdrowie, zatem ja powtórzę 

ten apel mieszkańców, by rzeczywiście 

tym terenem się zająć i ten teren 

uporządkować. To jest pierwsza prośba. 

Myślę, że szczególnie radni pochodzący z 

okolic Chorznia ten mój wniosek poprą, 

ale myślę, że inni również, bo to nie jest 

tylko sprawa mieszkańców Chorznia. 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego konieczny jest wykup 

gruntów od osób prywatnych. Ponadto do przeprowadzenia wyżej 

wymienionej inwestycji konieczne jest opracowanie dokumentacji 

budowlano-projektowej (z uwagi na ilość koniecznych prac do wykonania 

takich jak: wycinka drzew, wytyczenie geodezyjne, wykonanie warstw 

konstrukcyjnych wraz z odwodnieniem oraz nawierzchnią drogi i 

parkingu). Zarząd Dróg Miejskich w Koninie nie posiada zabezpieczonych 

środków na ten cel. 

Nadmienię, że przy  ul. Makowej 10 i 11 na działce 336/6 będącej 

własnością Miasta Konin znajduje się utwardzony teren, na którym 

możliwe jest zaparkowanie pojazdu. W sąsiedztwie znajduje się 

oświetlony ciąg pieszy z kostki brukowej, który umożliwia dojście 

pieszemu od ulicy Makowej do wyżej wymienionego przystanku. 
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383. 25.11.2020 
CHOJNACKI 

ZENON 

Dotarła do mnie jako przewodniczącego 

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

taka bardzo niepokojąca czy wręcz 

dramatyczna informacja, że na 103 

pensjonariuszy Domu Pomocy 

Społecznej, aż 71 osób jest zarażonych 

koronawirusem. Po pierwsze będę chciał 

prosić pana prezydenta, żeby 

ewentualnie ustosunkował się do tego, 

czy to jest zwykła plotka, czy też tak 

wygląda prawda. Jeśli tak jest, to ja bym 

prosił o komentarz do tej sytuacji. 

Prosiłbym o to, żeby pan prezydent 

powiedział, jak dziś wygląda sytuacja w 

Domu Pomocy Społecznej. 

Obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Koninie (stan na 8.12.2020 r.) 

przebywa 100 mieszkańców, którymi opiekują się 92 osoby. Sytuacja 

epidemiologiczna w placówce została opanowana, po tym jak okazało się, 

że część mieszkańców uzyskała dodatni wynik w kierunku COVID – 19, w 

związku z tym rozdzielono mieszkańców i personel do opieki nad nimi. 

Personel DPS podjął się dobrowolnej 10 dniowej izolacji w placówce 

opiekując się 24 godziny na dobę zarażonymi mieszkańcami. Po 

zakończeniu izolacji wykonano testy wśród opiekunów, które wykazały, 

że pracownicy uzyskali wyniki negatywne. Obecnie DPS pracuje w 

systemie podwyższonej epidemiologii tzn. w pełnym zabezpieczeniu 

(kombinezony i maski pp3) i przygotowuje się do Świąt Bożego 

Narodzenia. 

14.12.2020 
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384. 25.11.2020 
SIDOR 

JAROSŁAW 

Chciałbym potwierdzić to, co Pan 

Tadeusz Piguła mówił o tzw. remontach 

cząstkowych na ulicach wewnętrznych. W 

kadencji VI za prezydentury Marka 

Waszkowiaka była wprowadzona zasada 

wykonywania nakładek. Jest to droższe, 

ale jest to bardziej skuteczne. Dlaczego o 

tym mówię i o tym mówił Pan Tadeusz 

Piguła dlatego, że ulice wewnętrzne są 

praktycznie budowane na bardzo słabej 

podbudowie, zresztą były budowane 

kilkadziesiąt lat temu. Podobna sytuacja 

była kilka lat temu na ulicy 

Staromorzysławskiej, gdzie ciężki sprzęt, 

który przyjeżdża i próbuje łatać te drogi 

niszczy kolejne odcinki. I ma rację Pan 

Tadeusz Piguła i popieram, uważam, że 

jest to wydawanie, wyrzucanie pieniędzy 

w błoto, bo to, co zostało naprawione 

obok już jest popękane przez ten ciężki 

sprzęt. Bardzo proszę o przemyślenie 

tego panie prezydencie i rozmowy z 

ZDM, czy nie dałoby się tego zrobić 

metodą nakładek. Owszem możliwe, że 

będzie wykonany mniejszy zakres, ale 

jeżeli coś zrobimy, to zróbmy mniej ale 

dobrze, a tych pieniędzy będzie więcej. 

Chyba nie stać nas na wyrzucanie 

pieniędzy. To do tego, co powiedział Pan 

Tadeusz Piguła. 

Na ulicy Leśnej trwają ostatnie prace drogowo – budowlane. Wykonawca 

jest w opóźnieniu w stosunku do terminu zakończenia. 
14.12.2020 
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385. 25.11.2020 
JAWORSKA 

KATARZYNA 

Mieszkańcy osiedla Grójec i Laskówiec 

zgłosili się do mnie z wnioskiem i prośbą, 

którą przekazuję, aby udało się postawić 

wiatę przystankową na jednym z 

przystanków na ul. Jana Pawła II w 

okolicy Centrum Ogrodniczego. Od lat te 

prośby są ponawiane, to również 

składałam w swoich wnioskach 

inwestycyjnych. Z tego przystanku w 

dużej mierze korzystają osoby starsze i 

teraz w okresie jesienno-zimowym, kiedy 

jest chłód, deszcz i zimno, oczekiwanie 

na autobus jest jednak czynnością 

bardzo uciążliwą, także wiem, że są 

zawsze problemy z funduszami, ale 

może zostało coś z tego Funduszu 

Inwestycyjnego jakieś środki może 

udałoby się wygospodarować na tę 

wiatę, tam by wystarczyła nieduża wąska, 

coś na wzór wiaty, która się pojawiła w 

okolicach ZUS-u w Koninie. 

Informuję, że obecnie Wydział Gospodarki Komunalnej UM w Koninie nie 

posiada wiaty, którą można by zamontować we wskazanej przez Panią 

Radną lokalizacji.   

Po zabezpieczeniu odpowiednich środków budżetowych na rok 2021, 

wniosek Pani Radnej zostanie uwzględniony. 

14.12.2020 
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386. 25.11.2020 
LEŚNIEWSKA 

KRYSTYNA 

Mam sprawę w imieniu mieszkańców 

prośbę o większą uwagę na udzielanie 

koncesji sklepom sprzedającym alkohol. 

U nas na Zatorzu od strony ul. Chopina 

powstało takie zbiorowisko sprzedaży 

alkoholu, które rujnuje przedsiębiorców, 

utrudnia życie mieszkańcom. Jest nie do 

pomyślenia, żeby w jednym miejscu było 

prawie pięć punktów alkoholowych, w 

tym niektóre całkiem tylko alkoholowe, 

działające do późna w nocy. Znajdujące 

się przy bankomacie PKO, gdzie był 

Osiedlowy Dom Kultury, w którym 

uczestniczyły również dzieci na zajęcia i 

osoby starsze. Mam dużo w tej chwili 

zgłoszeń od osób prowadzących tam 

działalność. Pan fotograf po 30 latach 

zrezygnował z działalności ze względu na 

urzędujących tam panów 

nadużywających alkoholu. Inna 

działalność ajencyjna została zamknięta, 

bank został zamknięty. W tej chwili jest 

sklep odzieżowy w ogromnym 

zagrożeniu, powybijane szyby, czy 

apteka. Dlatego bardzo proszę w tej 

chwili o większą kontrolę może policji, 

większy monitoring tego miejsca, a w 

przyszłości, żeby koncesje udzielane były 

naprawdę z myślą o tym, co się wokół 

dzieje i co się wokół znajduje, żeby to nie 

było powodem, że prowadzący 

Uprzejmie informuję, że  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

są wydawane  zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 

r. poz. 2277 z późn. Zm.) oraz Uchwałą Nr 758 Rady miasta Konina z dnia 

27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania i 

wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

Zezwolenia te były wydane po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przytoczona uchwała nie 

wprowadza ograniczeń lokalizacji  punktów sprzedaży alkoholu w danym 

obrębie. 

Ponadto w dniu 1 grudnia 2020 r o godz. 15.40 funkcjonariusze Komendy 

Miejskiej Policji w Koninie wspólnie z członkami Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przeprowadzili wizytację punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych na os. Zatorze przy ul. Szeligowskiego 1. W 

ramach przeprowadzonych działań nie stwierdzono nieprawidłowości. 

14.12.2020 
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działalność będą musieli zrezygnować 

dla osób, które tam urzędują i 

przeszkadzają w normalnym życiu 

mieszkańców. 

387. 25.11.2020 
LEŚNIEWSKA 

KRYSTYNA 

Drugą sprawę mam jako pielęgniarka. 

Bardzo proszę władze miasta o jakąś 

zachętę większą dla osób, które 

przechorowały koronawirusa o 

oddawanie osocza, ponieważ wiemy jaka 

to jest ważna w tej chwili dla nas 

wszystkich sprawa. Wójtowie w 

niektórych gminach stosują zachęty w 

formie karnetów, czy na przejazdy czy na 

basen i bardzo bym prosiła, gdyby 

władze miasta mogły też zastosować 

jakąś zachętę, żeby jednak tych osób 

chętnych do oddawania osocza i 

pomagania innym było jak najwięcej. 

Szanowna Pani Radna, apelowałem niejednokrotnie do ozdrowieńców, 

mieszkańców Konina o oddawanie osocza.  Biuro Prezydenta Miasta i 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jest w stałym 

kontakcie z Centrum Krwiodawstwa, zarówno oddziału konińskiego, jak i 

oddziału regionalnego. Reagujemy na każdą prośbę o apele. Dodatkowo 

poniżej przesyłam linki do wszystkich akcji, które były prowadzone.  

https://www.konin.pl/index.php/jeden-news-1432/pokonales-covid-19-

oddaj-osocze-i-pomoz-wyzdrowiec-innym.html 

https://www.konin.pl/index.php/jeden-news-1432/osocze-potrzebne-od-

zaraz.html 

https://www.facebook.com/UMKonin/posts/2025256370943318 

https://www.facebook.com/PiotrKorytkowski.Konin/posts/146322675722

0249 

14.12.2020 

https://www.konin.pl/index.php/jeden-news-1432/pokonales-covid-19-oddaj-osocze-i-pomoz-wyzdrowiec-innym.html
https://www.konin.pl/index.php/jeden-news-1432/pokonales-covid-19-oddaj-osocze-i-pomoz-wyzdrowiec-innym.html
https://www.konin.pl/index.php/jeden-news-1432/osocze-potrzebne-od-zaraz.html
https://www.konin.pl/index.php/jeden-news-1432/osocze-potrzebne-od-zaraz.html
https://www.facebook.com/UMKonin/posts/2025256370943318
https://www.facebook.com/PiotrKorytkowski.Konin/posts/1463226757220249
https://www.facebook.com/PiotrKorytkowski.Konin/posts/1463226757220249
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388. 25.11.2020 
SIDOR 

JAROSŁAW 

Chciałbym tylko prosić, aby ten wniosek, 

który złożyłem w sprawie tych 

przystanków, a który już składałem trzy 

lata temu, był takim wnioskiem 

formalnym, na który chciałbym również 

otrzymać odpowiedź pisemną, czyli 

przystanek po stronie MDK, jak również 

po przeciwnej stronie przy Kościele 

Najświętszej Marii Panny. 

Zakres prac związanych z inwestycją pn. „Budowa połączenia ul. I. 

Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii 

kolejowej E – 20” nie obejmuje swoim obszarem terenu, na którym 

miałyby zostać zlokalizowanie przystanki autobusowe przy ulicy 

Przemysłowej. Powstający właśnie układ drogowy, dzięki nowym 

chodnikom i ścieżkom rowerowym, wyraźnie polepszy komunikację w 

tym rejonie. 

Z punktu widzenia organizacji ruchu, wskazana przez Pana Radnego 

lokalizacja przystanków może powodować utrudnienia w ruchu, tym 

bardziej, że między MDK, a Strażą Pożarną – na życzenie właścicieli 

sklepów przy ulicy Torowej- wybudowana została droga, łącząca tę ulicę z 

ulicą Przemysłową.  

Aby można było wyznaczyć zatokę autobusową po obu stronach ulicy 

Przemysłowej należy opracować dokumentację projektową, która swym 

zakresem obejmowałaby  powstałe skrzyżowanie I. Paderewskiego – 

Przemysłowa  oraz nowy przebieg jezdni po wybudowaniu drugiego 

wiaduktu nad ulicą 11 Listopada (w celu wyeliminowania wąskiego gardła 

na tym odcinku ulicy Przemysłowej). 

Ponadto należy zauważyć, że zmieniające się przepisy, regulujące zasady 

budowy dróg i wiaduktów podnoszą znacząco wymagania, jakie muszą 

spełniać te obiekty, szczególnie na drogach krajowych. Może to 

spowodować, że wyznaczenie  zatok autobusowych we wskazanej 

lokalizacji będzie niemożliwe. 

14.12.2020 
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389. 25.11.2020 
NOWAK 

TOMASZ 

Na skwerze Jasiukiewicza przy kościele 

św. Bartłomieja, przy tym skwerze jest 

tabliczka z nazwą skweru, ona jest tak 

trochę ukryta od wewnątrz, nie stoi na 

zewnątrz od strony ulicy i jest taka 

zapomniana, ona nadaje się całkowicie 

do natychmiastowej wymiany, to jest za 

kioskiem Ruch-u na narożniku ul. 3 maja 

i ul. Szarych Szeregów na tym skwerze, to 

jest jedna sprawa. 

Wymiana tabliczki będzie zrealizowana przy kolejnym zamówieniu na 

oznakowanie pionowe (tablice z nazwami ulic T-NU) zgodnie z nowymi 

standardami i szatą graficzną opracowaną dla Miasta Konina. 

Przypuszczalny termin realizacji to styczeń 2021r. 

14.12.2020 

390. 25.11.2020 
NOWAK 

TOMASZ 

Prośba w sprawie ul. Staszica, ponieważ 

na odcinku od ul. Kopernika do ronda 

Janiny Perathoner do ul. Kościuszki 

straszne wyrwy się porobiły do gołego 

bruku są wyrwy i tam samochody starają 

się jeździć slalomem, a to jest teraz przez 

te wszystkie objazdy jedna z głównych 

arterii w tej części Konina, więc 

prosiłbym tam o jakąś szybką 

interwencję, a ogólnie cała ul. Staszica 

nadaje się do generalnego remontu. 

Informuję, że ubytki nawierzchni ulicy Stanisława Staszica zostały 

awaryjnie uzupełnione w dniu 02.12.2020 r. 
14.12.2020 
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391. 25.11.2020 
KUBIAK  

JACEK 

1. Udzielony kredyt, czy pożyczka, 

obojętnie jakby to nazwał, MZGOK do 

MZK w kwocie 3.089.000, czy to jest 

prawnie, należy się tego spytać pani 

księgowej, ewentualnie pani prezes.  

Dlatego te pytania, które skieruję, to 

kieruję do pani prezes, czy do pani 

księgowej i to nie są wszystkie, to jest 

nieduża część, o którą będę prosił, żeby 

Państwo to wysłuchali z cierpliwością.  

2. Ponieważ miasto ma podpisaną taką 

umowę z MZK do 2027 roku, że 

fundusze, pieniądze za bilety wszystkie 

wpływają do miasta, a koszty ponosi w 

100% Urząd Miejski. I teraz mam pytanie, 

skoro w podnoszeniu tego kapitału mówi 

się, że trzeba na pracownicze emerytury, 

renty, to wszystko podnieść, to ja się 

pytam – dlaczego kwota 1.300.000 

złotych została w bilansie 

zakwalifikowana w 2019 roku? Więc na to 

pieniądze są i nie ma tutaj tłumaczenia, 

że tych pieniędzy jest brak. 

3. Następna sprawa, o którą chciałbym 

się dowiedzieć, bo w takim układzie 

miasto by zapłaciło dwukrotnie, zapłaciło 

raz w bilansie tą rekompensatę i teraz w 

tym bilansie gdyby podniosło do góry 

kapitał spółki.  

Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki 

miejskiej Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. przesyłam w 

załączeniu wyjaśnienia Pani Prezes Magdaleny Przybyły. 

„W odpowiedzi na zapytania Pana Radnego Jacka Kubiaka i Pana 

Wiceprzewodniczącego Rady Zenona Chojnackiego, zgłoszone podczas 

listopadowej sesji Rady Miasta Konina, a dotyczące Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Koninie sp. z o. o., niniejszym wyjaśniam: 

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o. o. udzieliła 

Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Koninie sp. z o, o. pożyczki w 

kwocie 2 500 000 zł. Pożyczka została udzielona na warunkach 

rynkowych obowiązujących na dzień jej zawarcia – 28 listopada 2019 r,: 

oprocentowanie stałe, oparte na stawce WIBOR 3M plus 2% marża. 

Pożyczka została spłacona przez MZK w dniu 29 czerwca 2020 r. wraz z 

odsetkami, które wyniosły 54 125,34 zł. 

Biegły rewident, badający sprawozdanie finansowe MZK za 2019 rok w 

toku badania odniósł się do poprzedniego sprawozdania finansowego 

spółki za 2018 u (m. in. Dlatego, że nie było zbadane przez biegłego 

rewidenta). Zwrócił uwagę na nieprawidłowości polegające na 

nieujawnieniu w księgach rachunkowych wartości rezerw na świadczenia 

pracownicze (odprawy emerytalno- rentowe, nagrody jubileuszowe, na 

niewykorzystane urlopy, świadczenia z ZFŚS). Według oszacowania 

biegłego łączna wartość tych rezerw stanowiła kwotę 1 317 198,58 zł. 

Kwota ta powinna zostać przewidziana przy szacowaniu kapitału 

założycielskiego spółki MZK w Koninie w 2018 roku. W związku z tym, że 

nie została ona wówczas uwzględniona, rezerwa na te świadczenia 

utworzona została dopiero w toku badania sprawozdania finansowego za 

2019 r. W konsekwencji utworzenie przedmiotowej rezerwy wpłynęło na 

wartość kapitału własnego oraz wskaźniki ekonomiczne spółki MZK: 

a) w sprawozdaniu finansowym spółki w poz. V „zestawienie zmian w 

kapitale własnym” pojawiła się z tego tytułu w pozycji „zysk/strata z lat 

ubiegłych” (czyli za 2018 r.) kwota -900 131,23 zł, 

22.12.2020 
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4. Czy ta kwota czasem podniesienia 

kapitału nie jest do tego, żeby spłacić ten 

dług MZK z MZGOK?  

To jest mi się wydaje taki klucz tego 

wszystkiego, dlatego ja prosiłem radę, 

żeby zdjąć to, żeby Komisja Rewizyjna 

naprawdę się z tym tematem zapoznała.  

I prosiłbym tylko bardzo o jedną rzecz, 

bo tutaj w uzasadnieniu jest napisane, że 

powołany został biegły rewident, 

wszystko. Ja uprzedzę pytania, kto to 

zadał, niech tego nie podaje, dlatego że 

pani księgowa już w tym „bagnie” nie 

chciała uczestniczyć, bo za pół roku 

odchodzi na emeryturę. Dlatego bardzo 

proszę o wypowiedź pani prezes na te 

moje punkty: czy ten kredyt jest 

udzielony i czy te sprawy, które są, 

umowy, o których mówiłem znajdują się 

w Miejskim Zakładzie Komunikacji 

b) struktura pasywów: udział kapitałów własnych zmniejszył się z 

poziomu 23,4% do poziomu 17,8%, 

c) wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym uległ 

znacznemu pogorszeniu tj. zmniejszył się z poziomu 38,6% do poziomu 

29,4%. 

W kontekście obniżenia poziomu kapitałów własnych, kształtowania się 

wskaźników płynności finansowej oraz planów inwestycyjnych spółki, 

biegły rewident zwrócił Radzie Nadzorczej oraz Zgromadzeniu 

Wspólników uwagę na konieczność dokapitafizowania spółki poprzez 

podwyższenie kapitału zakładowego.” 
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392. 14.12.2020 
MAŁACZEK 

BARTOSZ 

W ubiegłym tygodniu została 

opublikowana lista gmin i powiatów, 

które objęte zostały bezzwrotnym 

wsparciem z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych, tzw. „Tarczy dla 

samorządów”, którego celem jest pomoc 

jednostkom samorządu terytorialnego w 

zwalczaniu gospodarczych skutków 

pandemii COVID-19 m.in. poprzez 

realizację projektów infrastrukturalnych 

czy edukacyjnych oraz cyfryzację 

jednostek. Niestety, w sytuacji gdy wiele 

samorządów w całej Polsce – w tym 

nasze miasto – boryka się z trudnościami 

finansowymi przy nieokreśloności 

kryteriów, uznaniowości wniosków i 

braku transparentności całej procedury 

Konin został pominięty w dostępie do 

wielkiego rządowego programu wsparcia 

lokalnych inwestycji. Z uwagi na 

powtarzający się schemat postępowania 

stosowany wśród większych miast i tych 

rządzonych przez włodarzy opozycyjnych 

względem władz centralnych, w gronie 

których jest również Konin, środki 

rządowe w kwocie miliardów złotych 

nazwane są często w dyskusji publicznej 

„Funduszem Inwestycji dla Lojalnych „ 

przyznawanych w oparciu o kryterium 

politycznej przynależności, osobistych 

Przekazuję szczegółową informację w zakresie pozyskanych przez Miasto 

Konin środków finansowych – krajowych i zagranicznych: W okresie od 1 

stycznia 2018 r. do 23 grudnia 2020 r. Miasto Konin łącznie z jednostkami 

organizacyjnymi miasta i spółkami miejskimi realizowało projekty na 

łączną wartość 519.147.223,71 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 

344.750.201,00 zł. 

Natomiast od 21 listopada 2018r. do 23 grudnia 2020r. zostały podpisane 

umowy na łączną wartość 369.511.024,68 zł, w tym dofinansowanie w 

kwocie 247.703.427,41 zł. 

Wykresy i tabele – opublikowane są na BIP – Interpelacje radnych VIII 

kadencji wraz z odpowiedziami oraz w Biurze Rady. 

29.12.2020 
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sympatii lub po konsultacjach 

telefonicznych.  

W jednej z wypowiedzi w mediach 

społecznościowych zauważył Pan, że 

tam, gdzie są jasne i czytelne kryteria 

przyznawania pieniędzy, Miasto Konin 

daje sobie radę z ich pozyskaniem, i to 

niezależnie od tego, czy dzieli nimi 

marszałek z PO, czy wojewoda z PiS; co 

potwierdza chociażby licznik dotacji na 

stronie miasta wskazując kwotę ponad 

344 milionów złotych pozyskanych 

środków finansowych od listopada 2018 

r., tj. od objęcia przez Pana urzędu 

Prezydenta Konina. 

W ciągu przeszło dwóch lat udało się 

uzyskać dla mieszkańców konińskiej 

wspólnoty samorządowej dodatkowo 

kwotę odpowiadającą ok. 54% dochodów 

i ok. 50% wydatków jednorocznego 

(tegorocznego) budżetu miasta. 

Wobec powyższego zwracam się z 

prośbą o informację dotyczącą 

wszystkich pozyskanych środków 

finansowych – krajowych i zagranicznych 

– w okresie sprawowania przez Pana 

urzędu Prezydenta Miasta Konina; wraz 

ze wskazaniem źródła, podmiotu 

przydzielającego, kwoty dotacji oraz celu 

na jaki środki zostały otrzymane. 
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393. 23.12.2020 
PIGUŁA 

TADEUSZ 

Zostałem wywołany, żeby we wnioskach i 

zapytaniach radnych zabrać głos, 

ponieważ od dłuższego czasu nie mogę 

nawiązać kontaktu z zastępcą 

prezydenta Pawłem Adamowem. Ja nie 

mówiłem o ulicy Żeglarskiej, bym to 

wyjaśnił, gdybyśmy mieli czas i 

możliwość spotkania.  

Z panem prezydentem Korytkowskim 

mogłem, ale z panem Adamowem nie 

mogę nawiązać kontaktu. Mi chodziło o 

te uliczki, które przylegają do ulicy 

Żeglarskiej. Ulica Żeglarska była 7 lat 

temu zrobiona i się trzyma. Mi chodziło o 

takie uliczki, jak ulica Wioślarska, 

Źródlana, Flisacka, Bosmańska, 

Bojerowa. Te małe uliczki i na przykładzie 

ulicy Jachtowej powiem, dlaczego 

poruszam ten temat.  

Z przyjemnością przeczytałem o tej 

koordynacji działań inwestycyjnych. Były 

naprawy robione na tych uliczkach. Na 

przykładzie ulicy Jachtowej podam, że to 

nie ma sensu naprawiać, bo przy okazji 

jak naprawiono za chwilę wyrywano na 

nowo łaty, ponieważ ten ciężki sprzęt, 

który wjechał na te uliczki poobrywał 

zasuwy na ulicy Jachtowej 10, na ulicy 

Jachtowej 4 i na wprost ulicy Jachtowej 

na ulicy Żeglarskiej potężna dziura i to 

jest takie. Najpierw chyba zróbmy, bo to 

Informuję, że Zarząd Dróg Miejskich, dla zachowania bezpieczeństwa 

użytkowników dróg, na bieżąco przeprowadza remonty cząstkowe dróg 

we wskazanej przez Pana Radnego lokalizacji. Oczywiście zasadnym jest 

wykonanie kompleksowego remontu tych ulic. W przypadku, gdy ZDM 

dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, wykonywane są 

większe remonty, polegające na ułożeniu tzw. „nakładki”, tak jak zostało 

to wykonane w 2019 r. na ulicy Źródlanej. 

Szacowane przez ZDM  koszty wykonania robót na poszczególnych 

ulicach. 

402) Nakładki: 

Jachtowa 70 000 zł, Bojerowa 165 000 zł, Regatowa 162 000 zł, Teligi 173 

000 zł, Marynarska 49 000 zł, Bosmańska 58 000 zł, Wioślarska 160 000 zł, 

Komandorska 80 000 zł, Admiralska 66 000 zł, Flisacka 240 000 zł. 

2) Chodniki: 

Jachtowa 92 000 zł, Bojerowa 210 000 zł, Regatowa 89 000 zł, Teligi 104 

000 zł,Marynarska 38 000 zł, Bosmańska 75 000 zł, Wioślarska 100 000 zł, 

Komandorska 90 000 zł, Admiralska 88 000 zł, Flisacka 270 000 zł. 

W planie finansowym ZDM na rok 2021 r.  brak jest zabezpieczonych 

środki na wykonanie takiego rodzaju remontów/przebudowy ulic. 

12.01.2021 
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już 40 lat ma ta cała instalacja wodna, 

wymienić to, co trzeba i nie łatać, tylko 

jednak położyć nakładkę, bo to mamy 

obraz, w jakim stanie są te uliczki, o które 

ja proszę od dłuższego czasu i tak nie 

może być, bo to naprawdę te maszyny 

wielkie wjechały, poobrywały to. Ja 

liczyłem, że ta koordynacja będzie 

fajniejsza. Ja wiem, że to doraźnie 

chciano te dziury załatwiać, ale jak się te 

dziury załatwiało, to od razu poobrywało 

się te zasuwy, zawory odcinające domy 

czy główny zawór przy ulicy Żeglarskiej 

na wprost ulicy Jachtowej. Naprawdę 

lepiej zrobić jedną czy dwie uliczki, ale 

porządnie i po kolei. Nie sprawdziła się ta 

naprawa tych uliczek 40 letnich, bo ja 

mówię o tym odcinku od ulicy Promowej 

do salonu Hyundai. Ulica Żeglarska jest 

zrobiona, bo ja dostałem odpowiedź, że 

ulica Żeglarska jest zrobiona, tak, była 

zrobiona 7 lat temu. 
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394. 23.12.2020 
SIDOR 

JAROSŁAW 

Jeżeli mnie słyszy pan prezydent 

Adamów, ewentualnie dyrektor ZDM, do 

niego dzisiaj dzwoniłem, aby 

skontaktował się ze mną dzisiaj, w 

zawiązku z pewnymi pracami 

niedokończonymi na ulicy Leśnej, a 

wykonywanymi. Uważam, że należy je 

przerwać i zrobić w inny sposób. 

Prace związane z umocnieniem skarpy od strony ulicy Leśnej, przy 

działkach Pani Teresy Świerkowskiej – zostanie tam wykonany mur 

oporowy z elementów betonowych, a do końca maja 2021 zostanie 

wykonane nowe ogrodzenie działek,  

o czym poinformowano Panią Świerkowską pismem z dnia 18.12.2020 r. 

Nie było potrzeby przerywania i przekładania wykonania na następny rok 

pozostałych prac, ponieważ warunki pogodowe pozwalały na ich 

kontynuowanie i zakończenie. 

12.01.2021 
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395. 23.12.2020 
SIDOR 

JAROSŁAW 

Panie prezydencie latem składałem 

pisemny wniosek dotyczący starych rur 

ciepłowniczych, które kiedyś prowadziły 

od Elektrowni Konin do kombinatu 

rolniczego w Wieruszewie. Tematem tym 

zajmował się w poprzedniej kadencji, 

nawet wcześniej, mojej pierwszej 

kadencji w roku 2014 radny z Gosławic 

Marcin Sypniewski. Mówiąc kolokwialnie 

ten temat przejąłem w takiej schedzie po 

nim i od 2015 roku wysyłam jedno, dwa 

pisma, wcześniej do Agencji 

Nieruchomości Rolnych, a obecnie 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Otrzymywałem w 2018 roku nawet takie 

pochwalne pismo od byłego prezesa, że 

zajmuję się tym terenem, że te rury 

zostaną usunięte, niestety panie 

prezydencie do dnia dzisiejszego w tym 

temacie nic się nie zmieniło. Więcej, w 

2015 roku skierowałem pismo do jednej 

z konińskich firm, które działają na 

terenie miasta Konina, czy oni by się tego 

podjęli, owszem tak, usunęli, zutylizowali, 

wszystko by było w porządku. Chodzi o 

odcinek rury od szkoły ö400 stalowych w 

otulinie z wełny mineralnej, pokrytej 

jeszcze dodatkowo blachą ocynkowaną, 

która rdzewieje. Podczas opadów 

deszczu spadają na posesje, spadają na 

kostkę brukową, wata wylatuje, często 

Z ostatniej  korespondencji wynika, iż Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa  w Poznaniu jest na etapie przygotowywania przetargu, 

mającego na celu wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi rozbiórkę 

nieczynnego rurociągu. ZDM Konin, jak i Miasto Konin wyraziły zgodę na 

prowadzenie robót na gruntach/ działkach, którymi zarządzają. 

Ponadto informuję, że Zarząd Dróg zwróci się do Krajowego Ośrodka o 

informację, kiedy fizycznie rozpoczną się  prace rozbiórkowe. 

12.01.2021 
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jest sprzątana przez mieszkańców lub 

pracowników gospodarczych Szkoły 

Podstawowej nr 10. O temacie wie 

bardzo dobrze, również pisał pismo do 

KOWR w tym roku pan dyrektor Karol 

Fritz. Panie prezydencie bardzo 

prosiłbym w imieniu własnym, w imieniu 

mieszkańców,  

w imieniu dyrekcji Szkoły Podstawowej 

nr 10, aby miasto Konin, ewentualnie 

ZDM naprawdę zajęło się konkretnie tym 

tematem. W moich pismach prosiłem 

tylko i domagałem się usunięcia rur od 

Szkoły Podstawowej nr 10, pomiędzy 

ulicami Staffa a Jędrzejewskiego i 

Wieruszewską. Nie mówię tutaj o 

pozostałej części tej starej infrastruktury, 

która znajduje się wzdłuż drogi do ulicy 

Brunatnej, do drogi nr 92 Konin-

Kazimierz Biskupi, która infrastruktura 

znajduje się również na terenie gminy 

Kazimierz Biskupi. Interesuje mnie 

przede wszystkim odcinek tak jak 

powiedziałem odcinek od Szkoły 

Podstawowej nr 10 pomiędzy ulicami 

Staffa i Jędrzejewskiego. Bardzo proszę w 

imieniu własnym, w imieniu byłego 

radnego Marcina Sypniewskiego, w 

imieniu mieszkańców, aby naprawdę 

zająć się tym tematem i jeżeli KOWR nie 

ma pieniędzy na to, bo również takie 
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Nr 
Data 

wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

odpowiedzi posiadam, ma wielkie 

problemy z przygotowaniem 

dokumentacji, ze znalezieniem 

wykonawcy, to może naprawdę warto 

byłoby rozmawiać z firmą konińską, 

uzyskać pozwolenie od KOWR na 

usunięcie tego w ramach zadania 

własnego miasta. Tutaj miasto 

praktycznie nie poniesie żadnych 

kosztów, gdyż firma konińska to usunie 

we własnym zakresie, a takie odpowiedzi 

mam, nawet po rozmowach 3 miesiące 

temu, że ta odpowiedź z 2015 roku jest 

cały czas aktualna. W innym przypadku, 

to może jeszcze przepraszam za 

kolokwializm, wisieć nad głowami 

mieszkańców  

i zabudowań wiele, wiele lat. 

396. 23.12.2020 KUBIAK JACEK 

Pieniądze na Tryptyk Zaduszkowy nie 

zostały przesłane do KDK i chciałem 

zapytać i prosiłbym o odpowiedź na 

piśmie, dlaczego to utknęło, że w tym 

roku tryptyk się nie odbył. 

Zaplanowane na ten cel środki nie zostały przekazane do Konińskiego 

Domu Kultury, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 

listopada 2020 roku i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązuje zakaz organizowania 

wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności. 

12.01.2020 
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Nr 
Data 

wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

397. 23.12.2020 
MAŁACZEK 

BARTOSZ 

Pytanie dotyczy postępu prac wymiany 

kabli sprężających na Trasie 

Bursztynowej. Jak te prace przebiegają i 

kiedy jest przewidywany termin 

przywrócenia tej zachodniej nitki do 

ruchu? 

Według ZDM w Koninie, przywrócenie do ruchu zachodniej nitki Trasy 

Bursztynowej planowane jest około 18 stycznia bieżącego roku. 
12.01.2021 
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398. 23.12.2020 
MAŁACZEK 

BARTOSZ 

Wczoraj byłem na interwencji u 

mieszkańców na ulicy Wojska Polskiego 

17. Chodzi o zabytkowy budynek, w 

sprawie termomodernizacji i tutaj będzie 

skierowane jeszcze oddzielne pismo, 

natomiast już zapowiadam taką gorącą 

prośbę, aby na początku przyszłego roku 

odbyło się takie spotkanie z panem 

prezydentem Adamowem, z 

przedstawicielem Wydziału Spraw 

Lokalowych, z przedstawicielem PGKiM, 

właśnie takie spotkanie razem z 

mieszkańcami, abyśmy mogli ustalić i 

wyjaśnić pewne kwestie, dotyczące 

mieszkań socjalnych i komunalnych, 

które się tam znajdują. 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną spotkanie z mieszkańcami 

budynku możliwe będzie w późniejszym terminie, po zniesieniu 

obostrzeń w zakresie organizacji dużych spotkań.  

Jednocześnie informuję, że miasto zna stan techniczny budynku i 

problemy zgłaszane przez mieszkańców. Budynek mieszkalny przy ul.  

Wojska Polskiego 17 jest własnością miasta w 100% - zarządza nim 

PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, rok budowy 1920 r., powierzchnia użytkowa 

budynku to 451,35 m˛, iloúă lokali mieszkalnych 9 (406,65m˛), iloúă lokali 

uýytkowych 1 (pustostan, 44,70m˛). Budynek wyposażony jest  w 

instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną, a ogrzewany jest piecami 

węglowymi (kaflowymi).  

Miasto planuje przeprowadzenie termomodernizacji budynku wraz z 

likwidacją ogrzewania piecowego.  Jednak z uwagi na sytuację finansową 

miasta, realizaja planowanych zamierzeń będzie możliwa po uzyskaniu 

zewnętrznych źródeł finansowania. Szacunkowy koszt kompleksowej 

termomodernizacji budynku to ok. 540 tys. zł, ale faktyczny koszt znany 

będzie po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z 

uzgodnieniami z konserwatorem zabytków.  

W Planie Rozwoju Lokalnego miasto zaplanowało, m.in. przedsięwzięcie 

pn. „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych” – ujęty jest w 

nim budynek przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie. W ramach zadania 

planowane jest: docieplenie przegród zewnętrznych budynków, wymiana 

stolarki otworowej zewnętrznej, budowa węzłów ciepłowniczych wraz z 

przyłączami do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowa wewnętrznych 

instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiany 

oświetlenia na energooszczędne, likwidacja pieców grzewczych – 

węglowych. Miasto chce pozyskać zewnętrznych środków finansowych na 

realizację zadania – złożone zostały wnioski na pozyskanie finansowania 

z funduszy norweskich EOG, jak również COVID. 

Natomiast problem związany z utrzymaniem czystości części wspólnej 

budynku jest związany głównie z jednym z mieszkańców budynku. Wobec 

12.01.2020 
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wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

tej osoby, na wniosek miasta, sąd orzekł o eksmisji z prawem do lokalu 

socjalnego. Miasto wskazało lokal socjalny, a eksmitowany został 

wezwany do dobrowolnego objęcia wskazanego lokalu. Niestety lokator 

nie zgłosił się i nie przeprowadził do lokalu socjalnego. Zarządca wystąpi 

do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, ale zgodnie  

z art. 15zzu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

eksmisje z lokali mieszkalnych są wstrzymane. 
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399. 23.12.2020 
NOWAK 

TOMASZ 

Mam od siebie taką prośbę do pana 

prezydenta, ponieważ złożyłem pięć 

wniosków na nadanie imion dwom 

rondom, dwóm wiaduktom i bibliotece 

miejskiej i otrzymałem odpowiedź, nie 

będę tutaj może wszystkich szczegółów 

mówił, ale bibliotekę miejską 

zaproponowałem nazwę im. Zofii 

Urbanowskiej, a dla obiektów drogowych 

wymieniłem króla Przemysła II, 

Konińskich Ochotników 1920 roku, 

Edwarda Sikorskiego – pierwszego 

burmistrza Konina wybranego po 

odzyskaniu niepodległości i Edwarda 

Reymonda konińskiego przedsiębiorcę. 

Było kilka usterek formalnych w moich 

wnioskach, one będą poprawione, 

natomiast nie dostałem od pana 

prezydenta odpowiedzi, co do samych 

tych nazwisk, ponieważ pan prezydent 

nie odpowiedział mi jednoznacznie, czy 

jest za tym, żeby biblioteka publiczna 

miała imię Zofii Urbanowskiej, nie 

odpowiedział mi na temat króla 

Przemysła II i Konińskich Ochotników 

1920 roku. Uzyskałem tylko informację, 

że nazwisko Edward Sikorski i Edward 

Reymond nie mogą się pojawiać, 

ponieważ Edward Sikorski kojarzy się z 

Władysławem Sikorskim, który ma ulicę i 

Edward Reymond też nie może być, 

W nawiązaniu do kwestii zgłoszonych przez Pana projektów uchwał 

dotyczących nadania imion obiektom miejskim informuję, że zgodnie z 

36 ust. 7 Statutu Miasta Konina, przekazałem Panu Przewodniczącemu 

Rady Miasta stanowisko w tej sprawie, czym wypełniłem swój obowiązek, 

jako Prezydenta Miasta. Dalsze procedowanie i podjęcie stosownych 

uchwał jest kompetencją Rady Miasta Konina. Moje osobiste odniesienie 

się do zaproponowanych postaci/patronów jest zbyteczne. Jak 

podkreśliłem w przekazanym stanowisku, ważne jest, by imiona, którymi 

nazwane zostaną obiekty miejskie, zyskały uznanie i aprobatę 

mieszkańców. Dlatego najwłaściwszym byłoby przeprowadzenie 

konsultacji z mieszkańcami i wybranie takich osób na patronów, które 

uzyskają największą akceptację społeczną. 

Jak powiedziałem podczas sesji, deklaruję wolę spotkania się z Panem 

Radnym w dogodnym terminie w celu omówienia kwestii nazewnictwa 

obiektów miejskich. 

12.01.2020 



224 

Nr 
Data 

wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  
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ponieważ się kojarzy z Reymontem od 

„Chłopów” gdyby ktoś zapomniał, więc 

oni mają ulice, ale tutaj chodziło o ronda. 

Można dyskutować. W każdym razie 

proszę tylko o konkretną odpowiedź, czy 

ci patroni, trzech patronów w sumie 

Zofia Urbanowska, Przemysł II i Konińscy 

Ochotnicy 1920 roku, to są dobrzy 

patroni dla takich właśnie obiektów 

drogowych w Koninie, bo mówię 

dostałem dużo informacji technicznych 

itd. Nawet dostałem przypomnienie o 

tym, że wyszła książka o Zofii 

Urbanowskiej, gdzie ja sam 

wnioskowałem przez dwa lata o wydanie 

książki, więc to takie kuriozum dla mnie.  

Proszę o odpowiedź o tych trzech 

patronach: Zofia Urbanowska, król 

Przemysł II  

i Konińscy Ochotnicy 1920 roku. W 

odpowiedzi nie ma wcale albo jest 

niejednoznaczne jak w przypadku Zofii 

Urbanowskiej. 
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400. 18.01.2021 
ELTMAN  

JAKUB 

W obliczu różnych informacji 

dotyczących działania Mini ZOO 

znajdującego się w Park im. Fryderyka 

Chopina w Koninie pragnę prosić o 

udzielenie odpowiedzi na kilka pytań w 

celu doprecyzowania działalności Miasta 

i PGKiM sp. z o.o. w tym zakresie: 

1. Jak wygląda organizacja opieki nad 

znajdującymi się w parku zwierzętami? 

2. W jaki sposób zapewnia się 

zwierzętom pomoc weterynaryjną? 

3. Jakie zabiegi pielęgnacyjne wykonuje 

się zwierzętom? 

4. Czy stosuje się dodatkowe środki 

ochrony zwierząt podczas mrozów? 

5. Jakie są roczne koszty utrzymania Mini 

ZOO? 

6. Czy przewiduje się zwiększenie 

finansowania przeznaczonego  na 

utrzymanie i rozwój Parku Miejskiego? 

7. Czy przewiduje się inwestycje 

dotyczące remontu ogrodzenia 

wybiegów celem zabezpieczenia zwierząt 

przed atakami dzikiej zwierzyny?  

8. Czy przewiduje się inwestycje 

dotyczące remontu i rozbudowy 

schronień dla zwierząt przebywających w 

Parku Chopina? 

9. Kto zajmuje się odławianiem dzikiej 

zwierzyny z terenu miasta? Gdzie trafia 

Przesyłam w załączeniu informację, otrzymaną od Pana Michała 

Zawadzkiego – Prezesa Zarządu PGKiM sp. z o.o. w Koninie – informacja 

dostępna na BIP (Interpelacje radnych VIII kadencji wraz z 

odpowiedziami) i w Biurze Rady Miasta. 

Ponadto informuję, że koszty utrzymania Mini Zoo i Parku im. F.Chopina 

w Koninie szacowane są corocznie przez PGKiM sp. z o.o. w Koninie.  Na 

podstawie otrzymanych ze Spółki danych Wydział Gospodarki 

Komunalnej przygotowuje stosowną umowę. 

W przypadku wystąpienia wyższych kosztów utrzymania niż szacowane 

(jeśli wynika to  

z corocznego badania przez biegłego należnej spółce rekompensaty za 

świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym – usług 

powierzonych), miasto Konin przekazuje Spółce środki na pokrycie 

wynikłej ze świadczenia usług niedopłaty 

27.01.2021 
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ta zwierzyna? W jaki sposób można 

dokonać zgłoszenia? 
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401. 19.01.2021 
WASIELEWSKA 

EMILIA 

Z zaniepokojeniem wiele mieszkanek 

oraz mieszkańców Konina patrzy na 

wskaźniki zanieczyszczenia powietrza w 

naszymi mieście. Szczególnie w sezonie 

grzewczym regularnie odnotowujemy 

przekroczenie dopuszczonych norm 

stanu powietrza.  Badania naukowe 

dostarczają dowodów na negatywny 

wpływ zanieczyszczenia powietrza na 

układ oddechowy, krążenia czy układ 

nerwowy. Problem dotyczy całej 

populacji, ale szczególnie istotny jest w 

przypadku dzieci i osób starszych.   

W imieniu mieszkańców Konina oraz 

moim uprzejmie proszę o odpowiedzi na 

pytania:  

1. Czy prowadzone były kontrole jakości 

powietrza w naszym mieście? Jeżeli tak, 

to w jaki sposób były przeprowadzone.  

2. Czy mamy inwentaryzację wszystkich 

emiterów smogu/mapę „kopciuchowych” 

kominów w Koninie? 

3. Jak często podejmowano interwencje 

dotyczące zanieczyszczenia powietrza w 

latach 2018-2020?  

4. Ile kar za spalanie niedozwolonych 

materiałów w piecach nałożono w latach 

2018-2020? 

5. Czy Miasto Konin prowadzi 

komunikację z mieszkańcami 

posiadającymi tzw. kopciuchy w zakresie 

Informuję: Ad. 1 Zgodnie z właściwością, kontroli pomiarów jakości 

powietrza dokonuje na terenie Miasta Konina Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Poznaniu (stacja pomiarowa zlokalizowana jest 

przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a w Koninie). Dane dostępne są na 

stronie: http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/  

Na terenie Konina znajduje się jedno urządzenie do pomiaru jakości 

powietrza, należące do Miasta. Urządzenie, tj. sensor jakości powietrza, 

umieszczony jest na budynku przy ulicy 3 Maja 1-3. Dane o 

zanieczyszczeniu są dostępne na platformie internetowej pod adresem: 

www.syngeos.pl.  Wyniki pomiarów wyświetlane są także na monitorze 

LED, umieszczonym na zewnątrz wyżej wymienionego budynku.  

Miasto na swoim terenie ma zamontowanych pięć ławek wyposażonych 

w sensory smogu (Parki Miejski – ul. Dworcowa, Boisko – ul. 

Spółdzielców, Jezioro Zatorze, Skwer – ul. Ks. Bogusława Palenickiego, 

Park 700 – lecia), a dane z odczytu dostępne są na stronie:  

https://www.konin.pl/index.php/powietrze-w-koninie.html 

Ad. 2 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Miasto Konin nie jest 

zobowiązane do przeprowadzenia inwentaryzacji emitorów smogu. 

Trwają prace nad CEEB, czyli Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków. 

Będzie to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce, 

wspierającym działania w wymianie „kopciuchów”,  

a tym samym walkę ze smogiem. Będzie także rejestr źródeł energii 

budynków, ale nie tylko. Ma także uwzględniać informacje na temat 

udzielonej pomocy publicznej  

w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. W ewidencji znajdą się 

informacje dotyczące przede wszystkim domów mieszkalnych, ale pod 

uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne. W 

związku z tym właściciel czy zarządca nieruchomości będzie miał 

obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają 

budynek oraz źródeł energii elektrycznej, wykorzystywanych do 

ogrzewania budynku. 

26.01.2021 

https://www.konin.pl/index.php/powietrze-w-koninie.html
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przeciwdziałania zanieczyszczenia 

powietrza w Koninie? 

Mając na względzie poprawę jakości 

powietrza w Koninie i tym samym 

poprawę jakości życia w naszym mieście 

uprzejmie proszę wskazanie programów 

wsparcia dla mieszkańców w zakresie 

wymiany kotłów na 2021 rok wraz z  

możliwym od uzyskania wsparciem. Tym 

samym jeżeli wyżej wspominany 

program funkcjonował w latach 

wcześniejszych, proszę o wskazanie  w 

tabeli: 

Dodatkowo, w przypadku gdy głównym 

źródłem finansowania programów 

wskazany jest budżet Miasta to czy Urząd 

podjął kroki i starł się o środki z 

rządowego czy też unijnego programu na 

wymianę lub likwidację źródeł ciepła i 

termomodernizację w budynkach 

mieszkalnych dla osób ubogich 

energetycznie? 

Ad. 3 i 4 Straż Miejska w Koninie w latach 2018 – 2020 przeprowadziła 

210 kontroli palenisk na terenie Miasta Konina, w wyniku których 

nałożono  30 mandatów karnych na łączną kwotę 4450 zł, sporządzono 2 

wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Koninie oraz pouczono 6 

osób.  

1) 2018 – skontrolowano 83 paleniska; mk – 6/900 zł; pouczenia – 2. 

2) 2019 – skontrolowano 84 paleniska; mk -  18/2900 zł; pouczenia – 2. 

3) 2020 – skontrolowano 43 paleniska; mk – 6/650 zł, pouczenia – 2. 

Ad. 5 Komunikacja z mieszkańcami polega na informacji o możliwości 

pozyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania, zamieszczonej na 

stronie internetowej Miasta: https://www.konin.pl/index.php/powietrze-

w-koninie.html. 

Od roku 2016, na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina nr 366 z dnia 

12.09.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i 

c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych 

źródeł energii, Miasto Konin dofinansowuje mieszkańcom wymianę 

starych pieców. Od początku realizacji programu dotacyjnego zostało 

zlikwidowanych na terenie Miasta Konina 139 pieców starej generacji, a 

na dofinansowania zostało wydatkowane 693.232,86 zł. 

Jednocześnie Miasto Konin w wyniku porozumienia zawartego z 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu realizuje również ogólnopolski Program „Czyste powietrze”. W 

2020 r. mieszkańcy Konina złożyli  

w ramach tego programu 72 wnioski o dofinansowanie do wymiany 

źródła ogrzewania.  

W ramach porozumienia do zadań gminy należy: 

- udzielanie informacji o Programie, 

- wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o 

dofinansowanie, 

https://www.konin.pl/index.php/powietrze-w-koninie.html
https://www.konin.pl/index.php/powietrze-w-koninie.html
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- przekazywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie, składanych 

przez wnioskodawców w gminie, 

- pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, 

w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz 

kompletowaniu wymaganych załączników. 

Możliwe do uzyskania wsparcie dla mieszkańców określone zostało w 

załączniku nr 2a do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 

dostępnego na stronie internetowej: https://www.wfosgw.poznan.pl. 

Miasto Konin zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta Plan 2020-2030 i 

Zestawieniem Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju, 

przyjęło jako jeden  z podstawowych priorytetów  działania z zakresu 

niskoemisyjnego budownictwa, w ramach którego wpisano modernizację 

energetyczną budynków komunalnych na kwotę 15.693.000,00 zł. 

W roku 2020  zostały złożone następujące wnioski o dofinansowanie 

przedsięwzięcia związanego z wymianą lub likwidacją źródeł ciepła i 

termomodernizacją w budynkach mieszkalnych dla osób ubogich 

energetycznie: 

- 30 września 2020 r. został złożony wniosek do Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych (nabór I) na realizacje projektu „Modernizacja 

energetyczna budynków komunalnych” na kwotę 10.509.827,00 zł – 

wniosek rozpatrzony negatywnie; 

- 29 października 2020 r. został złożony wniosek do program “Rozwój 

lokalny”  z EOG na realizację projektu „Generator miejskiej energii 

źródłem sukcesu Konina”, w ramach którego wnioskujemy o 4.490.173,00 

zł na „Modernizację energetyczną budynków komunalnych” – wniosek w 

trakcie oceny merytorycznej, planowane rozstrzygnięcie marzec 2021 r. 

- 23 grudnia 2020 r. został złożony wniosek do Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych (nabór II) na realizację projektu „Modernizacja 

energetyczna budynków komunalnych” na kwotę 10.509.827,00 zł – 

wniosek w trakcie oceny. 
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Nr 
Data 

wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

Dodam, że również w  Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Konina 

na lata 2016-2023 zostały wpisane projekty dotyczące kompleksowej 

modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

zasobu Miasta Konina na obszarze rewitalizacji „Starówka” oraz 

modernizacji energetycznej następujących wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych: 

-  przy ulicy 3 maja 51, 52, 42; 

- przy ulicy Kopernika 1; 

- przy ulicy Świętojańskiej 6, 18; 

- przy ulicy Kilińskiego 4, 6, 8; 

- Przy ulicy Kościuszki 11, 21, 42-44. 
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402. 14.01.2021 
SIDOR 

JAROSŁAW 

1. Jakie są koszty utrzymania p-la nr 13 

(Gosławice) oraz nr 14 (Łężyn) - dlaczego 

nie są ujęte przy łączeniu w zespoły ze 

szkołami. Są to małe przedszkola, o 

wysokich kosztach utrzymania, gdy obok 

funkcjonują nowe szkoły-mówiono od 

dawna o połączeniu ich w zespoły 

szkolno-przedszkolne. 

2. Rozważyć  - kwota koniecznych 

oszczędności w oświacie do znalezienia 

we własnym zakresie przez WSZYSTKIE 

jednostki oświatowe podległe Miastu, 

proporcjonalnie do wielkości jednostek. 

Dyrektorzy znajdą te oszczędności, gdyż 

najlepiej znają swoje placówki i wiedzą 

gdzie mogą zaoszczędzić bez szkody dla 

ich funkcjonowania. 

3.Dlaczego nie wszystkie przedszkola są 

brane pod uwagę przy połączeniu (np. 

Zatorze). 

4.Przedszkola integracyjne (specyficzna 

działalność) powinny zostać samodzielne 

(przy założeniu połączenia przedszkole 

31+przedszkole 7 pracowników ok 120. 

w pozostałych placówkach ok 50) lub 

łączone ze sobą. 

5.W jaki sposób będzie wyglądał 

podział/nabór na stanowiska 

administracyjne. Czytelne kryteria-

konkurs lub zatrudnienie procentowo z 

Ad. 1 Kwota wydatków poniesionych w 2020 r. na utrzymanie 

Przedszkola nr 13  – 816 099,64 zł; Kwota wydatków poniesionych w 2020 

r. na utrzymanie  Przedszkola nr 14  – 1 261 277,36 zł; Połączenie w 

zespoły ww. przedszkoli ze szkołami podstawowymi jest rozważane od 1 

września 2022 r. 

Ad. 2 Wszystkie jednostki oświatowe na bieżąco poszukują oszczędności 

we własnym zakresie. Są one jednak niewystarczające i należy szukać 

dodatkowych rozwiązań wymagających akceptacji Rady Miasta. 

Ad. 3 Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzone przez 

siebie przedszkola mające siedzibę na obszarze objętym obwodem 

jednej szkoły podstawowej – art.91 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (dot. 

zespołu przedszkoli). 

Połączenie w zespół przedszkoli na osiedlu Zatorze planowane jest na 

2022 r. 

Ad. 4 Przedszkole nr 31 nie jest przedszkolem integracyjnym. Proponuje 

się utworzenie zespołu, w skład którego wejdą: Przedszkole nr 32 z 

oddziałami integracyjnymi i Przedszkole nr 7. Łączna liczba pracowników 

(osób) w przypadku połączenia w zespół -  126. Liczba pracowników nie 

ma wpływu na połączenie w zespół. 

Ad. 5 Dyrektor Zespołu będzie odpowiedzialny za strukturę zatrudnienia i 

podejmowanie decyzji kadrowych. 

Ad. 6 W przypadku prowadzenia naboru kandydatów na wolne 

stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Koninie, stosuje się zasadę 

otwartości i konkurencyjności. Nie przewiduje się tworzenia nowych 

miejsc pracy w jednostkach Miasta. 

Ad. 7 Zespoły będą jednostkami, w skład których będą wchodziły 

przedszkola. Połączenie nie będzie naruszało odrębności rad 

pedagogicznych i rad rodziców, o ile statut zespołu nie będzie stanowił 

inaczej. 

25.01.2021 
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wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

każdej łączonej jednostki a może jeszcze 

inne sposoby .......... 

6. Czy osoby zwalniane będą w pierwszej 

kolejności brane pod uwagę przy 

rekrutacji na stanowiska urzędnicze w 

UM-lub jaki pomysł na ich zatrudnienie 

ma miasto. 

7. Czy zespół będzie nowa samodzielną 

jednostką, czy przedszkola nadal będą 

odrębne? 
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Nr 
Data 

wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

403. 27.01.2021 
MAŁACZEK 

BARTOSZ 

Pytał, jak wygląda procedura ponownego 

złożenia wniosków do Funduszu 

Inwestycji Lokalnych? 

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego, złożone podczas sesji Rady Miasta Konina w 

dniu 27 stycznia 2021  r. informuję: W ramach I naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych Miasto Konin w dniu 28.09.2020 r. złożyło trzy wnioski na realizację 

następujących inwestycji: 

1. Przebudowa ul. Jana Pawła II – 14.000.000,00 zł, 

2. Modernizacja energetyczna budynków komunalnych – 10.509.827,00 zł, 

3. Kompleksowa termomodernizacja Żłobka Miejskiego i Biblioteki Publicznej w Koninie – 

4.000.000,00 zł. Wnioski nie otrzymały dofinansowania - lista udzielonych dofinansowań – 

grudzień 2020 

https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/201203_rfil_wielkopolskie_korekta_p

odsumowania_kolumny_8.pdf 

W ramach II naboru do RFIL Miasto Konin w dniu 22.12.2020 r. złożyło kolejne trzy wnioski 

na realizację następujących inwestycji: 

1. Modernizacja energetyczna budynków komunalnych – 10.509.827,00 zł, 

2. Kompleksowa termomodernizacja Żłobka Miejskiego w Koninie – 1.500.000,00 zł, 

3. Przebudowa obiektu mostowego (I etap) w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie 

Warszawskiej w Koninie – 47.000.000,00 zł. 

Termin II naboru był do 28 grudnia 2020 r. Zgodnie z Uchwałą nr 178 Rady Ministrów z dnia 

8 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań 

inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, wnioski rozpatrywane są w 

następujący sposób”  “Wojewoda dokonuje oceny złożonych wniosków o wsparcie, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a  I 3, oraz przekazuje Prezesowi Rady Ministrów 

rekomendowane wnioski w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. 

Dokonując oceny złożonych wniosków, Wojewoda bierze pod uwagę kryteria, o których 

mowa w § 10”.Obecnie wnioski są w trakcie oceny. 

Dodatkowo informuję, że w ramach III naboru do RFIL, w gminach w których funkcjonowały 

niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, Miasto Konin do 

12.02.2021r. planuje złożyć trzy wnioski, które otrzymały pozytywną opinię Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu, tj. : 

1. Budowa ulic: Kaszubska, Kurpiowska, Mazurska - os. Łężyn – 1.300.000,00 zł, 

2. Budowa odcinka drogi ul. Gosławicka, Konin - ETAP II – 1.200.000,00 zł, 

3. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków Województwa Wielkopolskiego - Synagoga w Koninie (nr rej. A-96/246 z 

17.09.1968r.) – 2.500.000,00 zł. 

11.02.2021 
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Nr 
Data 

wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

404. 27.01.2021 
SIDOR 

JAROSŁAW 

W związku przystąpieniem do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego - 

Konin, Starówka Targ – dawny Polmos, 

zwracam się z wnioskiem, aby na bieżąco 

przekazywane były informacje do 

właścicieli gruntów prywatnych 

(właścicieli budynków) o podjętych 

działaniach przez radę miasta Konina i 

urząd miejski w Koninie. Ustawa tego nie 

przewiduje, ale niestety, sytuacje w 

związku ze studium lub MPZP są bardzo 

ważnymi tematami i w dużej części 

dotyczą osób fizycznych i ich majątków. 

Sytuacja np. z Osadą pokazuje jak ważny 

i drażliwy jest to temat. Wnioskuję, aby 

takie informacje były również 

przekazywane w przypadku innych 

terenów przy zmianie MPZP lub przy 

zmianach w studium zagospodarowania 

przestrzennego. 

Z prawnego punktu widzenia jest to działanie dość ryzykowne. Zgodnie z 

art. 17 pkt 1 i art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) 

Prezydent Miasta Konina, po podjęciu przez Radę Miasta Konina uchwały 

o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego/studium, ogłasza w 

prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w 

Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w 

sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o 

przystąpieniu do sporządzania planu/studium, określając formę, miejsce 

i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia 

ogłoszenia.  Jest to prawnie dopuszczalna forma informowania 

mieszkańców miasta o działaniach zmierzających do zmiany miejscowego 

planu/studium. 

Podczas sesji wstępnie przychyliłem się do wniosku Pana Radnego, 

jednak po przeanalizowaniu zagadnienia uważam, że indywidualne 

zawiadomienia osób fizycznych będą powodowały nierówne traktowanie 

podmiotów prawa, a co za tym idzie naruszać będą art. 32 ust. 1 

Konstytucji stanowiący, że wszyscy wobec prawa są równi i wszyscy mają 

prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Takie działania 

mogą stanowić w przyszłości podstawę prawną dla wojewódzkiego sądu 

administracyjnego do uchylenia planu/studium. 

Ponadto taką dodatkową, indywidualną formę informowania należałoby 

stosować przy każdej zmianie planu/studium na terenie miasta. 

11.02.2021 
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Nr 
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wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

405. 27.01.2021 
SIDOR 

JAROSŁAW 

Czy informacja o zamrożeniu prac 

związanych z przebudową ulicy 

Kleczewskiej do 15 marca 2021 roku a jej 

całkowite zakończenie, do 10 kwietnia 

2021 roku, jest terminem ostatecznym i 

definitywnym? 

Generalny Wykonawca robót budowlanych Spółka GBW Sp. z o.o. w 

restrukturyzacji (dawniej Molewski Sp. z o.o.) wystąpił do zamawiającego 

z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 

10 kwietnia 2021 r., argumentując to koniecznością wstrzymania prac 

bitumicznych w okresie od 21 grudnia 2020 r. oraz całkowitym 

wstrzymaniem robót drogowych od dnia 29 grudnia 2020 r. ze względu 

na wystąpienie i utrzymywanie się niekorzystnych warunków 

pogodowych, tj. niskiej temperatury powietrza oraz obfitych opadów 

deszczu oraz śniegu.  

Zamawiający po dokonaniu analizy przedłożonych dokumentów, 

weryfikacji zgodności opisanych sytuacji ze stanem faktycznym, kontrolą 

zgodności z zapisami dziennika budowy oraz potwierdzeniem wpływu 

przedstawionych zdarzeń na prawidłową i terminową realizację 

inwestycji, a także w oparciu  

o opinię Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,  przychylił  się do wniosku 

generalnego wykonawcy i wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji 

umowy do dnia 10 kwietnia 2021 r.   

Zamawiający, wyrażając zgodę na zmianę terminu zakończenia umowy, 

wskazał jednoznacznie, że dzień 10 kwietnia 2021 r. uznaje za ostateczny 

termin realizacji przedmiotu umowy i nie przewiduje możliwości 

wyrażenia zgody na kolejny aneks terminowy. W przypadku 

niewywiązania się generalnego wykonawcy  

z umownego  terminu, zamawiający począwszy od dnia 11 kwietnia 2021 

r. rozpocznie naliczanie kar umownych zgodnie z § 19 ust. 3 Umowy nr 

15/ZDM/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. 

11.02.2021 
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406. 27.01.2021 
SIDOR 

JAROSŁAW 

Jaka jest ustalona kwota kar za zwłokę 

(dzienna lub całościowa po zakończeniu 

inwestycji) dla firmy GBW Włocławek 

(wcześniej Molewski S.A.) w związku z 

brakiem ukończenia powyższej inwestycji 

zgodnie z podpisanym terminem, czyli 

30.10.2020 roku a przedłużonym kolejny 

raz, obecnie do 10.04.2021 roku?   

(Kwota za dzień zwłoki + ilość dni zwłoki)                                                                  

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 umowy nr 15/ZDM/2019 z dnia 28 stycznia 

2019 r. (dalej: „umowa”) wysokość kar umownych w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy wynosi: za opóźnienie 

Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót - 0,08% wartości 

wynagrodzenia brutto (45 841,58 zł) za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót, a 

faktycznym dniem zakończenia robót.  

Na dzień dzisiejszy generalny wykonawca nie znajduje się w opóźnieniu 

w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu umowy, więc nie ma 

podstaw do naliczenia kar umownych z tego tytułu.  

Należy zaznaczyć, iż zgoda zamawiającego na przedłużenie terminu 

realizacji umowy jest poniekąd koniecznością, mającą swe podłoże w 

zapisach umownych. Zgodnie z § 15 ust. 1 umowy, strony mają prawo do 

przedłużenia terminu zakończenia umowy o okres trwania przeszkód, z 

powodu których będzie niemożliwe lub zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót, m.in. w następujących sytuacjach: 

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 

realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za 

które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

-  wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jej postanowieniami.   

Wykonawca w swej korespondencji powiadomił zamawiającego o 

wpływie epidemii koronawirusa SARS-COV-2 oraz działań 

podejmowanych przez władze państwowe i samorządowe (siła wyższa) 

na należyte wykonanie Umowy, a także informował o wystąpieniu 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, mających wpływ na należyte 

wykonanie umowy, odpowiednio je argumentując.  

11.02.2021 
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Interpretacja stanowiska wykonawcy, dotycząca uznania epidemii 

koronawirusa jako siły wyższej i konieczności uwzględnienia wpływu tej 

sytuacji na realizację m.in. robót budowlanych znajduje swe poparcie w 

przepisach powszechnie obowiązującego prawa i w treści umowy. Poza 

wyżej wskazaną podstawą umowną (kontraktową) do przedłużenia 

terminu umowy istnieje jeszcze druga podstawa ustawowa. Jest nią 

przepis art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze 

zm.). Przepis ten daje możliwość przedłużenia umowy zawartej w trybie 

przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie terminu, o ile 

przyczyny związane z COVID-19 mogły mieć wpływ na opóźnienie. 

Ponieważ zarówno niekorzystne warunki atmosferyczne, jak i trudności 

związane z COVID-19 zostały potwierdzone przez inspektorów nadzoru, 

to należało przedłużyć termin realizacji o okres stwierdzonych przeszkód. 

W innym wypadku, przy braku wyrażenia zgody na przedłużenie terminu 

o czas występowania stwierdzonych przeszkód, wykonawca mógłby mieć 

roszczenia finansowe do Miasta Konina.    

Niezależnie od powyższych wyjaśnień informuję, że umowa przewiduje 

także kary umowne z innych powodów, niż tylko opóźnienie w terminie 

realizacji jej przedmiotu. Umowa przewiduje kary umowne za 

konieczność bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców w kwocie 

500 zł za każdy taki przypadek. Dodatkowo 5.000 zł za każdy przypadek 

niezgłoszenia podwykonawcy. Wyjaśniam zatem, że w trakcie nadzoru 

sprawowanego nad procesem realizacji umowy zamawiający naliczył już i 

potrącił z wynagrodzenia wykonawcy kary umowne w łącznej wysokości 

170.000 zł. 

 Na tę kwotę  składają się następujące pozycje: 

1) kwota 160.000 zł za 320 bezpośrednich płatności dla podwykonawców, 
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2) kwota 10.000 zł. za dwukrotne niezgłoszenie podwykonawców, których 

ujawniono na terenie placu budowy. 

407. 27.01.2021 
SIDOR 

JAROSLAW 

Jaka firma, po wygranym przetargu ma 

nadzór inwestorski w związku 

przebudową ulicy Kleczewskiej i za jaką 

kwotę? 

Na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej, dotyczącej 

postępowania:  „nadzór inwestorski nad realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” wyłoniono 

Wykonawcę: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak,, ul. Cytrynowa 16 Posoka, 62-

504 Konin. 

Firma spełniła wszystkie wymagania związane ze wskazanym w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) doświadczeniem 

oraz dysponowaniem kadrą techniczną, posiadającą wymagane 

uprawnienia. 

Wynagrodzenie umowne brutto wynosi: 466 170,00 zł.   

11.02.2021 
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408. 27.01.2021 
SIDOR 

JAROSŁAW 

Czy firma regularnie wykonywała i 

wykonuje wszelkie prace kontrolne w 

związku z infrastrukturą drogową jak 

również z infrastrukturą, która była 

wcześniej wykonywana przed 

przystąpieniem do prac drogowych a 

może mieć również związek z 

odpowiednim użytkowaniem dróg po 

zakończonej inwestycji w przyszłości 

Zgodnie z zawartą umową nr 14/ZDM/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. 

wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w 

Koninie” zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów Prawa 

Budowlanego, w szczególności do wykonywania obowiązków 

określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 07 kwietnia 1994 r. – Prawo 

Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11).   

Częstotliwość i jakość kontroli branżowych inspektorów nadzoru wynika 

nie tylko z obowiązujących warunków umowy, ale przede wszystkim z 

konieczności wywiązania się z obowiązków narzuconych przez Prawo 

Budowlane. Uchybienie lub niewłaściwa realizacja przepisów przepisów 

może skutkować katastrofą budowlaną oraz utratą uprawnień 

budowlanych. W związku z tym należy zauważyć, że to  w interesie 

branżowego inspektora nadzoru jest wypełnianie powierzonych 

obowiązków w sposób rzetelny, właściwy i zgodny z przepisami prawa. 

Zgodnie z §11 ust. 1 umowy, zawartej pomiędzy Miastem Konin a Spółką 

GBW Sp. .z o.o. w restrukturyzacji, wykonawca robót budowlanych nie 

jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 

uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Każdorazowo 

wykonawca robót zgłasza gotowość do odbioru robót wpisem do 

dziennika budowy i powiadamia inspektora nadzoru. Ten z kolei 

dokonuje odbioru robót, lub zgłasza uwagi i zastrzeżenia, dokonując 

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

Ponadto nadzór inwestorski uczestniczy w radach budowy, spotkaniach 

technicznych, naradach koordynacyjnych, dysponuje odpowiednimi 

narzędziami umożliwiającymi kontrolę prac wykonanych przez 

wykonawcę robót budowlanych, m.in. poprzez wykonanie kontrolnych 

badań laboratoryjnych przez niezależne laboratorium zlecanych przez 

ZDM, niezapowiedziane kontrole bieżące na budowie, weryfikację i 

konieczność zatwierdzenia materiałów dostarczanych na budowę 

11.02.2021 
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poprzez wymóg posiadania odpowiednich certyfikatów oraz spełnienia 

norm i wymagań technicznych stawianych  

w STWIORB (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych). 
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409. 27.01.2021 
SIDOR 

JAROSŁAW 

Czy zostały zawarte odpowiednie zapisy, 

chroniące i zabezpieczające miasto przed 

niespodziewanymi sytuacjami w związku 

z powyższą inwestycją, mającej na celu 

wyciągnięcia konsekwencji finansowych 

oraz naprawczych w związku z np. 

ukrytymi wadami a rzetelnie 

niesprawdzonymi, mimo podpisanych 

protokołów odbioru, potwierdzającymi 

ich odbiór i odpowiednie wykonanie? 

Pytam o te sprawy z uwagi na problemy 

z największą inwestycją drogową w 

Koninie, czyli „Trasa Bursztynowa”. 

Ekspertyza profesora Arkadiusza Madaja, 

pokazała olbrzymie zaniedbania w 

kwestii wykonawstwa i nadzoru, dlatego 

uważam, że są to ważne sprawy z punktu 

widzenia podatnika i właściciela, jakim 

jest miasto. 

Każda zawarta przez Miasto Konin umowa, dotycząca realizacji robót 

budowlanych posiada tzw. zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Wnosi się je na zasadach określonych w przepisach Prawa zamówień 

publicznych i ma ono na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez wykonawcę (w tym usunięcie wad), a w 

szczególności roszczeń zamawiającego wobec wykonawcy o zapłatę kar 

umownych. Wykonawca jest zobowiązany, aby zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zachowało moc wiążącą w całym okresie 

wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Spółka 

GBW Sp. z o.o. w restrukturyzacji wniosła zabezpieczenie przed 

zawarciem umowy w formie gwarancji należytego wykonania umowy i 

usunięcia wad lub usterek, wystawionej przez Sopockie Towarzystwo 

Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA oraz BALCIA INSURANCE SE. Kwestia 

dotycząca ewentualnych błędów inspektora nadzoru inwestorskiego 

podczas trwania procesu budowlanego została uregulowana poprzez 

wprowadzenie do umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego zapisów 

związanych z karami umownymi za nienależyte, nierzetelne i 

nieterminowe wykonanie obowiązków jakie nakłada umowa. Dodatkowo 

przewidziano konieczność posiadania i utrzymywania przez czas 

wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia odpowiedniego i 

ważnego  ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC). Funkcja 

inspektora nadzoru inwestorskiego jest przede wszystkim oparta na 

przepisach ustawy Prawo Budowlane, w której została szczególnie 

opisana odpowiedzialność zawodowa i karna osób sprawujących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Wynika to faktu, że 

pełnienie takiej funkcji wiąże się z samodzielnym rozwiązywaniem 

zagadnień architektonicznych, technicznych i techniczno-organizacyjnych 

oraz fachową oceną zjawisk technicznych, czyli z wykonywaniem zawodu 

zaufania publicznego. 

11.02.2021 
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410. 27.01.2021 
SIDOR 

JAROSŁAW 

Zakończono prace remontowe na 

przeprawie „Trasa Bursztynowa” 

związane z wymianą kabli sprężających. 

Czy naprawa została już definitywnie 

zakończona na tym obiekcie po 

stwierdzonych nieprawidłowościach i nie 

ma już konieczności w przyszłości 

wykonywania kolejnych prac, 

spowodowanymi fatalnym 

wykonawstwem w czasie budowy 

przeprawy? 19.12.2019 roku Rada Miasta 

Konina w zmianach budżetowych, 

przekazała 200 tysięcy złotych na 

kancelarię prawniczą do prowadzenia 

negocjacji z wykonawcą przeprawy, w 

celu bez kosztowego wykonania 

wszystkich robót naprawczych. Jaki 

rachunek kancelaria prawnicza wystawiła 

miastu w związku z powyższym 

tematem? 

Prace związane z wymianą wskazanych w ekspertyzach kabli 

sprężających w estakadach E5,E7, E8 po stronie wschodniej i zachodniej 

zostały zakończone.  

W tym zakresie wykonano także uzupełnienie iniektu w miejscach 

wynikających z ekspertyz. Na dzień dzisiejszy wszystkie kable sprężające 

w estakadach są sprawdzone (w zakresie możliwym do sprawdzenia), a 

wadliwe wymienione. Natomiast pozostaje dalej kwestia ujawnionych 

zarysowań skrajnych przęseł estakad oraz zarysowań mostu M6.  Na ten 

rok zaplanowano wykonanie próbnych obciążeń oraz wykonanie analizy 

statyczno - wytrzymałościowej mostu. Wszystko to ma to na celu ustalić 

przyczyny ujawnionych zarysowań.     

Ten odcinek przeprawy wraz z obiektami mostowymi będzie wymagał 

szczególnego monitoringu, bowiem zawsze istnieje ryzyko wystąpienia 

nagłej awarii.  

Kancelaria prawna zgodnie z zawartą w roku 2019 umową za obsługę 

prawną dot. obiektów przeprawy otrzymała 100 000,00 zł brutto. 

Dodatkowo ponieśliśmy koszty nadzoru naukowego oraz inwestorskiego 

w kwocie 45 510,00 zł brutto. 

11.02.2021 
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411. 27.01.2021 
CIEŚLAK 

MAREK 

Pytał o przebudowę mostu w ciągu ul. 

Bernardynka. 

Trwające obecnie prace przy rozbiórce mostu drogowego nie wymagają 

zamknięcia sąsiedniego mostu kolejki wąskotorowej, służącego jako 

tymczasowy przejazd. Niestety już podczas kolejnych etapów robót, tj. 

wykonania pali pod posadowienie przyczółków, montażu belek nośnych 

oraz przebudowy samego mostu kolejki wąskotorowej zajdzie 

konieczność całkowitego wyłączenia z ruchu przebudowywanego 

obiektu. O terminach zamknięcia mostu dla ruchu Zarząd Dróg Miejskich 

w Koninie będzie informować z przynajmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. Należy także brać pod uwagę, iż oba mosty, tzn. 

drogowy i kolejki wąskotorowej, muszą być przebudowane w tym samym 

końcowym terminie, co czyni mało prawdopodobnym utrzymanie ruchu 

na moście kolejki wąskotorowej. 

11.02.2021 
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412. 27.01.2021 
KUBIAK  

JACEK 

Pytał o nowego dyrektora w Zespole 

Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego. 

Komisja konkursowa w składzie: 

1. Witold Nowak – przewodniczący; 

2. Piotr Piekarczyk - zastępca kierownika Wydziału Oświaty Urzędu 

Miejskiego w Koninie; 

3. Jolanta Zinkowska – Roszak - główny specjalista Wydziału Oświaty 

Urzędu Miejskiego w Koninie; 

4. Karol Świderski - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

Delegatura w Koninie; 

5. Joanna Karolewska - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

Delegatura w Koninie; 

6. Bożena Staszak - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

Delegatura w Koninie; 

7. Magdalena Nijakowska – przedstawiciel rady pedagogicznej Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego; 

8. Arleta Radomska - przedstawiciel rady pedagogicznej Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego; 

9. Małgorzata Idźkowska - przedstawiciel rady rodziców Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego; 

10. Anna Jacoszek - przedstawiciel rady rodziców Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego; 

11. Ilona Kielańska - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego w 

Koninie; 

12. Ewa Wiśniewska - przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej 

Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Koninie; 

na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2021 roku wyłoniła kandydata na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. Stefana Batorego w Koninie, który otrzymał bezwzględną większość 

głosów obecnych członków komisji w tajnym głosowaniu. Kandydatem 

wyłonionym w wyniku głosowania jest Pani Ewa Dąbrowska. 

Po zakończeniu obrad komisji przewodniczący komisji niezwłocznie 

powiadamia Prezydenta Miasta Konina o wyniku postępowania 

11.02.2021 
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konkursowego oraz przekazuje dokumentację postępowania. Następnie 

Prezydent Miasta Konina zatwierdza konkurs. 
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413. 15.02.2021 
MAŁACZEK 

BARTOSZ 

Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. 

U. z 2020 r.,  

poz. 470) w graniach miast na prawach 

powiatu, jakim jest Miasto Konin, 

zarządcą wszystkich dróg publicznych (z 

wyjątkiem autostrad i dróg 

ekspresowych) jest prezydent miasta. 

Oznacza to, że do jego właściwości 

należą sprawy z zakresu planowania, 

budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania  

i ochrony ww. dróg, a także obiektów 

infrastruktury – mostów, wiaduktów, 

estakad, itp., które znajdują się w ciągach 

tych dróg. 

Trzeba wspomnieć, że wszelkie koszty 

związane z ich zarządem i utrzymaniem 

pokrywane są bezpośrednio z budżetu 

tych miast. Dla wielu samorządów w 

całej Polsce w sposób szczególny dużym 

obciążeniem finansowym jest 

utrzymanie dróg krajowych, które 

generują często duży ruch tranzytowy. 

Przyjęta konstrukcja ustawowa 

odzwierciedla zasadę: jedno miasto - 

jeden zarządca drogi, co znajduje 

uzasadnienie ze względu na  

funkcjonalność i efektywność działania. 

Jednak coraz powszechniej zauważalne 

jest, że podstawowe, a niekiedy jedyne 

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 15 lutego 2021 r. w 

sprawie kosztów zarządu i utrzymania dróg krajowych w granicach 

miasta, przesyłam w załączeniu informację, otrzymaną od Pana 

Grzegorza Pająka – Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. 

Ponadto informuję, że do końca roku 2015 sprawy związane z 

utrzymaniem dróg  

w mieście prowadzone były przez Wydział Drogownictwa, będący 

wówczas w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego. Za lata 2014 i 

2015 Wydział Księgowości UM może jedynie przedstawić koszty bieżące 

zarządu i utrzymania dróg w postaci wydruków z systemu 

komputerowego, z których niestety nie można uzyskać danych o które 

wnioskuje Pan Radny. Dokumenty źródłowe są bowiem zakwalifikowane 

do kategorii archiwalnej B-5 i za lata 2014-2015  zostały już  

zlikwidowane.  

Poniżej przekazuję zestawienie środków, wydatkowanych w  latach 2014 i 

2015 na zadania inwestycyjne, realizowane na drogach krajowych: 

Nazwa zadania inwestycyjnego 

1. Przebudowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Koninie -   Kwota 

wydatkowana w 2014 roku - 63 597,49 

2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie doświetlonego 

przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Europejska - Wierzbowa w 

Koninie - Kwota wydatkowana w 2014 roku - 2 988,90 

3. Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie - Kwota 

wydatkowana w 2014 roku- 10 998 399,76 

RAZEM 11 064 986,15 

24.02.2021 
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źródło finansowania jakim jest budżet 

miasta jest zbyt dużym obciążaniem dla 

wielu wspólnot samorządowych. 

W związku z powyższym zwracam się z 

następującymi pytaniami: 

1. Ile kilometrów dróg krajowych oraz ile 

obiektów infrastruktury w ich ciągach 

znajduje się granicach Miasta Konina, 

które podlegają zarządowi i utrzymaniu 

przez nasz samorząd? 

2. Jakie roczne koszty (bieżące i 

inwestycyjne) związane są z zarządem i 

utrzymaniem dróg krajowych w Koninie, 

w tym obiektów infrastruktury w ich 

ciągach?  

Proszę o przedstawienie informacji od 

2014 r. wraz z wykazem inwestycji, które 

były poczynione w tym zakresie. 

3. Czy na ww. obiektach infrastruktury 

przeprowadzane są cykliczne kontrole 

związane  

z nadzorem technicznym 

dopuszczającym ich dalszą eksploatację?  

4. Ile z ww. obiektów infrastruktury 

wymaga pilnej modernizacji? Jaki jest 

szacunkowy koszt tych inwestycji? Czy 

istnieje możliwość partycypacji 

finansowej z podmiotami administracji 

rządowej lub wsparcia ze środków 

europejskich? 
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414. 24.02.2021 
LACHOWICZ 

SŁAWOMIR 

Pytał, czy takiego miasta jak Konin nie 

stać na własny dworzec autobusowy? 

Na wniosek firmy Dekada Konin Sp. z o.o. Prezydent Miasta Konina w 

dniu 15 maja 2018 roku wydał decyzję - pozwolenie na budowę 

Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno-Handlowego w Koninie (znak 

sprawy UA.6740.61.2018). Następnie 14 lipca 2020 roku wydano decyzję 

zmieniającą to pozwolenie na budowę (znak sprawy UA.6740.18.2020). 

Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym w Zintegrowanym 

Centrum Komunikacyjno-Handlowym wyodrębniono przestrzeń na 

potrzeby obsługi komunikacji autobusowej. 

09.03.2021 

415. 24.02.2021 
OSTROWSKI 

MACIEJ 

Wnioskował o naprawę pochylonych 

trzech lamp przy ul. Międzylesie. 

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego, złożone podczas sesji Rady 

Miasta Konina w dniu 25 lutego 2021 r. informuję, że pochylone słupy 

latarni na ulicy Międzylesie planowane są do pionowania w bieżącym 

roku, w ramach zawartej umowy konserwacyjnej. 

09.03.2021 
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416. 24.02.2021 
MAJEWSKI 

KRYSTIAN 

Pytał o możliwość realizacji dotacji przez 

Klub Sportowy Oranje Konin. 

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego, złożone podczas sesji Rady 

Miasta Konina w dniu 25 lutego 2021 r. informuję: 

Klub Sportowy „Oranje Sport Konin”, otrzymał dotację w kwocie 95.000 zł, 

zgodnie z podjętym Zarządzeniem Nr 1/2021 Prezydenta Miasta Konina z 

dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania 

publicznego w 2021 roku z zakresu szkolenia uzdolnionych sportowo w 

wybranych dyscyplinach sportu. Przyznana dotacja jest wynikiem 

złożonej oferty, która została przeanalizowania i oceniona przez Komisję 

Konkursową, w oparciu o następujące kryteria: 

1. Punkty zdobyte przez kluby sportowe w ogólnopolskim systemie 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku 

poprzedzającym udzielenie dotacji (stan na dzień posiedzenia Komisji 

Konkursowej 29.12.2020 r.). 

2. Liczba zawodników ćwiczących w klubie (stan na dzień 15.11.2020 r.). 

3. Możliwości organizacyjne, w szczególności posiadane przez 

wnioskodawcę zasoby materialne, kadrowe i rzeczowe. 

4. Wiarygodność wnioskodawcy oceniana na podstawie rzetelności i 

terminowości realizacji zadań zlecanych w poprzednich latach (o ile 

zadania były zlecane). 

5. Liczbę i poziom sportowy drużyn klubowych biorących udział w 

rozgrywkach ligowych. 

Ponadto przy podziale dotacji Komisja Konkursowa analizowała 

kosztorysy, ich realność oraz udział środków własnych w realizacji 

zadania. Propozycję podziału dotacji Komisja przedłożyła Prezydentowi 

Miasta Konina. 

Na podstawie danych zawartych w ofercie, zgodnie ze stanem na dzień 

15 listopada 2020 roku, dotacja została wyliczona i udzielona 

prawidłowo. Podpisana umowa z KS „Oranje Sport Konin” wraz z 

załącznikami (oferta, zaktualizowane: harmonogram i kosztorys zadania) 

zakłada trening/szkolenie określonej liczbie uczestników zadania.  

09.03.2021 
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Nr 
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wpływu 

RADNA/ 
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Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

Ewentualny problem z realizacją zadania, odstępstwa od załączników od 

umowy, zostaną zweryfikowane wstępnie w sprawozdaniu częściowym – 

do 12 lipca 2021 r. – za okres realizacji zadania od podpisania umowy do 

30 czerwca 2021 r., a pełne w sprawozdaniu końcowym z realizacji 

zadania, które Klub ma  obowiązek złożyć do 30 stycznia 2022 r. 

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zna przedmiotową sprawę 

od stycznia 2021 r. i pozostaje w kontakcie z oferentem w celu 

wyjaśnienia ewentualnych problemów, a co za tym idzie problemów z 

rozliczeniem. W związku z powyższym Wydział zamierza przeprowadzić 

kilka kontroli merytorycznych realizowanego zadania, a w przypadku 

dużych rozbieżności i wątpliwości w sprawozdaniu półrocznym, kontrolę 

finansową. Oferent poinformował również, iż zamierza zorganizować 

nabory uzupełniające. 

417. 24.02.2021 
NOWAK 

TOMASZ 

Wnioskował o zmianę planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

działki nr 93/4. 

Zgodnie z uchwałą Nr 510 Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009 r., 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina – Starówka  (Dz. U. Województwa 

Wielkopolskiego z 26 listopada 2009 r., nr 208, poz. 3585), działka o 

numerze ewidencyjnym 93/4 obręb Starówka znajduje się na terenie 

oznaczonym w planie następującymi symbolami i przeznaczona jest pod: 

ZP – tereny zieleni parkowej, 

U – tereny zabudowy usługowej.  

Działka stanowi własność Miasta Konina, które jako właściciel kontroluje 

sposób użytkowania tej nieruchomości.   

Złożony wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr 93/4 obręb Starówka, zostanie rozpatrzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

09.03.2021 



251 

Nr 
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Miasta Konina 
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418. 24.02.2021 
NOWAK 

TOMASZ 

Prosił o wizję lokalną przez ZDM ul. 

Solnej. 

Drogi na trenie miasta Konina są pod stałą kontrolą ZDM. Po ustąpieniu 

mrozów ubytki nawierzchni na ulicy Solnej były już kilkukrotnie awaryjnie 

uzupełniane. 

09.03.2021 

419. 24.02.2021 
NOWAK 

TOMASZ 

Pytał, jaką kwotę kluby sportowe płacą za 

użytkowanie obiektów sportowych za 

2020 rok? 

Zestawienie dostępne w BR. 09.03.2021 

420. 24.02.2021 
NOWAK 

TOMASZ 

Pytał, czy prawdą jest, że w Starym 

Koninie powstaną dwa nowe markety? 

.Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie 

rozpatruje obecnie dwa wnioski dotyczące budowy budynków handlowo-

usługowych w starej części Konina: 

- UA.6740.200.2020 -  budynek handlowo-usługowy wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną dz. nr 449/22, 449/23, 449/26, 449/27 obręb 

Starówka, 

- UA.6740.33.2021 - budynek handlowo usługowy wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną dz. nr 817/3 obręb Pawłówek. 

Czy prawdą jest, iż dwie firmy starają się o możliwość budowy w Koninie 

dwóch dużych supermarketów/obiektów wielopowierzchniowych w 

Koninie lewobrzeżnym, w tym jeden na Starówce? 

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie obecnie 

nie rozpatruje żadnych wniosków, dotyczących budowy 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. 

09.03.2021 

421. 24.02.2021 
JAWORSKA 

KRYSTYNA 

Ponownie wnioskowała o utwardzenie 

odcinka ul. Grójeckiej. 

Informuję, że z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe, w 2021 

roku nie jest planowane wykonanie utwardzenia przez wykonie „nakładki 

bitumicznej" odcinka ulicy Grójeckiej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 

użytkowników Zarząd Dróg Miejskich, w miarę możliwości finansowych, 

będzie wykonywał naprawy nawierzchni drogi gruntowej. 

09.03.2021 
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422. 24.02.2021 
LACHOWICZ 

SŁAWOMIR 

Prosił o informację w sprawie dalszych 

działań związanych z kamienicą Esse. Czy 

wiadomo, kiedy zostanie przywrócony 

ruch na ul. Staszica? 

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie wydał decyzje dotyczące zajęcia pasa 

drogowego oraz decyzję  nakładającą karę za zajęcie pasa drogowego 

bez zgody zarządcy drogi. Decyzje te zostały uchylone przez Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Poznaniu.  

Z uchyleniem decyzji dotyczącej nałożonej kary nie zgodziło się 

Samorządowe Kolegium odwoławcze w Koninie i wniosło skargę 

kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina, z uwagi na zagrożenie 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, wydał decyzję nakazującą zabezpieczenie 

terenu poprzez zamknięcie przyległych ulic. Od tej decyzji właściciel złożył 

odwołanie do Wielkopolskiego  Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, który utrzymał ją w mocy. Zdaniem PINB, do czasu 

usunięcia niebezpieczeństwa, ulice powinny zostać zamknięte. 

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję 

nakazującą wykonanie określonych robót budowlanych. Jeśli te prace 

zostaną wykonane, być może możliwe będzie otwarcie przyległych ulic. Z 

uwagi na to, że postępowanie prowadzi Konserwator Zabytków, nie jest 

nam wiadome na jakim obecnie jest etapie. 

09.03.2021 

423. 24.02.2021 
LACHOWICZ 

SŁAWOMIR 

Pytał, czy prawdą jest planowana 

podwyżka ceny wody i ścieków? 

W załączeniu przekazuję informację, otrzymaną od Pana Zbigniewa 

Szymczaka – Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Koninie. Załącznik 

dostępny w BR 

09.03.2021 
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Miasta Konina 
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424. 24.02.2021 
LACHOWICZ 

SŁAWOMIR 

Pytał, o planowaną budowę sklepu po 

stadionie na ul. Podwale. 

Zgodnie z uchwałą Nr 504 Rady Miasta Konina z dnia 31 maja 2017 r., w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo - etap 1. (Dz. 

Urz. Województwa Wielkopolskiego z 5 czerwca 2017 r., poz. 4210) 

stadion przy ulicy Podwale (działki o numerach ewidencyjnym 226/4, 

226/5 obręb Osada) znajduje się na terenie oznaczonym w planie 

następującymi symbolami i przeznaczony jest pod: 

U – tereny zabudowy usługowej, 

UC - tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m˛. 

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie obecnie 

nie rozpatruje żadnych wniosków dotyczących budowy budynków 

handlowych na tym terenie. 

09.03.2021 

425. 24.03.2021 
NOWAK 

TOMASZ 

Prosił o informacje dotyczące konińskiej 

oświaty. 

Informacje zostały szczegółowo przedstawione Państwu Radnym 

podczas sesji przez Zastępcę Prezydenta – Witolda Nowaka. 
09.04.2021 

426. 24.03.2021 
NOWAK 

TOMASZ 

Informował o bałaganie pozostawionym 

przy demontażu rurociągu MPEC na ul. 

Pawłówek. 

W załączeniu przesyłam wyjaśnienia Pana Sławomira Lorka – Prezesa 

Zarządu MPEC Sp. z o.o w Koninie. Pismo dostępne w BR. 
09.04.2021 

427. 24.03.2021 
LACHOWICZ 

SŁAAWOMIR 

Ponownie poruszył problem związany z 

kamienicą Esse. 

W sprawie kamienicy Esse mamy sytuację patową i obecnie nie możemy 

nic zrobić. Jak powiedziałem podczas sesji – nie planuję skierowania pod 

obrady Rady Miasta projektu uchwały dotyczącego kupna kamienicy 

przez Miasto. 

09.04.2021 

428. 24.03.2021 
LACHOWICZ 

SŁAWOMIR 

Ponownie pytał, czy został złożony przez 

PWiK Sp. z o.o. wniosek o 20% podwyżkę 

cen wody i ścieków? 

W załączeniu przekazuję informację, otrzymaną od Pana Zbigniewa 

Szymczaka – Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Koninie. Informacja 

dostepna w BR. 

09.04.2021 
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Miasta Konina 
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załatwienia 

429. 24.03.2021 
KOSIŃSKA 

MONIKA 

Poruszyła sprawę oświetlenia ulicznego 

na terenie miasta Konina. 

W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej, złożone podczas sesji Rady 

Miasta Konina w dniu 25 marca 2021 r. informuję, że na ulicy Matejki 

doszło do awarii instalacji oświetleniowej, będącej wynikiem uszkodzenia 

podziemnej linii kablowej. Konieczne stało się wykonane pomiarów całej 

instalacji oraz lokalizacji uszkodzenia, a następnie wykonanie  naprawy.  

Awaria została usunięta. Jak zasygnalizowałem podczas sesji, planujemy 

zorganizować komisję dotyczącą oświetlenia ulicznego, na której między 

innymi będziemy omawiać relacje ze Spółką Oświetlenie Uliczne i 

Drogowe. 

09.04.2021 
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430. 24.03.2021 
MAŁACZEK 

BARTOSZ 

Pytał o budowę drogi KDD 26 łączącej 

Wał Tarejwy z Trasą Warszawską. 

Miasto dokonało podziału  geodezyjnego gruntów przeznaczonych w 

planie zagospodarowania pod drogi publiczne, łączące  tereny położone 

za zabudowaniami  przy ulicy Kolskiej z ulicą Wał Tarejwy. W ramach tych 

prac wydzielone zostały działki  pod pas drogi publicznej, oznaczonej w 

planie jako KDD-23. Dalsze prace zostały wstrzymane z uwagi 

niemożliwość ominięcia kolizji, jaką jest magistrala wodociągowa, 

wybudowana w technologii naziemnej. Stan techniczny magistrali jest 

dobry, nie wymaga przebudowy. Z tego powodu PWiK sp. z o.o. w 

Koninie, właściciel magistrali, w planie inwestycyjnym do 2024 roku nie 

planuje jej przebudowy na magistralę podziemną. Będziemy czynić 

starania, aby było to możliwe jak najszybciej.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli gruntów przyległych, 

planowaliśmy w 2020 roku dokonać  wykupu działek przeznaczonych pod 

drogę. Niestety pandemia COVID-19 spowodowała znaczne pogorszenie 

sytuacji finansowej Miasta, co zmusiło nas do weryfikacji zamierzeń 

inwestycyjnych. Rok 2021 również nie zapowiada się lepiej jeśli chodzi 

możliwości inwestycyjne.  

Wykup działek będzie więc możliwy najwcześniej w roku 2022, o ile 

pozwoli na to sytuacja finansowa Miasta. 

09.04.2021 
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431. 24.03.2021 
MAŁACZEK 

BARTOSZ 

Pytał, czy jest możliwość podłączenia 

mieszkańców ul. Kolskiej pod cieplik 

miejski lub ogrzewanie gazowe? 

W tej sprawie zostały wystosowane pisma do Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koninie oraz do Polskiej 

Spółki Gazownictwa. 

Z odpowiedzi otrzymanej od Prezesa MPEC Sp. z o.o. w Koninie wynika, 

że Spółka jest aktualnie w trakcie przebudowy i optymalizacji systemu 

ciepłowniczego miasta Konina i nie przewiduje rozbudowy sieci w tym 

rejonie. Ponadto każde nowe podłączenie do sieci ciepłowniczej, zgodnie 

z aktualnymi przepisami, musi być uzasadnione ekonomicznie oraz 

technicznie. Zbyt duża odległość obiektów od sieci wiąże się z bardzo 

wysokimi kosztami podłączenia, dużymi stratami ciepła na przesyle, co 

skutkuje dodatkowo niemożnością dotrzymania właściwych parametrów 

dostarczanego czynnika grzewczego (odpowiedniej temperatury i 

ciśnienia).  

Polska Spółka Gazownictwa do dziś nie zajęła stanowiska w sprawie.  

Odnosząc się natomiast do wniosku o zorganizowanie spotkania z 

mieszkańcami informuję, że w obecnej sytuacji pandemii COVID-19 takie 

spotkanie nie jest możliwe. Spotkanie zostanie zaplanowane, jak tylko 

pozwolą na to warunki epidemiczne. 

09.04.2021 

432. 24.03.2021 
CHOJNACKI 

ZENON 

Pytał, czy mógłby zapoznać się z 

uzasadnieniem Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty dotyczącym 

negatywnej opinii związanej z likwidacją 

szkoły Zespołu Szkół Technicznych? 

Zastępca Prezydenta Witold Nowak podczas sesji omówił treści 

uzasadnienia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i zażalenia Prezydenta 

Miasta Konina na wydane postanowienia w sprawie likwidacji szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych w Koninie. 

Jednocześnie informuję, że w Wydziale Oświaty istnieje możliwość 

zapoznania się z dokumentami sprawy. 

09.04.2021 



257 

Nr 
Data 

wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

433. 24.03.2021 
CHOJNACKI 

ZENON 

Pytał, czy prezydent ma już 

przygotowane odwołanie od decyzji 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

w sprawie Zespołu Szkół Technicznych 

do MEN i czy można się z nim zapoznać? 

Zastępca Prezydenta Witold Nowak podczas sesji omówił treści 

uzasadnienia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i zażalenia Prezydenta 

Miasta Konina na wydane postanowienia w sprawie likwidacji szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych w Koninie. 

Jednocześnie informuję, że w Wydziale Oświaty istnieje możliwość 

zapoznania się z dokumentami sprawy. 

09.04.2021 
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434. 02.05.2021 
SIDOR 

JAROSŁAW 

Połączenie drogowe i wnioski w sprawie 

ul. Przemysłowej. 

Informuję, że trwają prace odbiorowe związane z przewidywanym w 

miesiącu maju zakończeniem przez wykonawcę inwestycji pn. „Budowa 

połączenia ulicy Paderewskiego z ulicą Wyzwolenia w związku z 

modernizacją linii kolejowej E-20”. Na polecenie nadzoru inwestorskiego, 

wykonawca nawierzchni zobowiązał się do wymiany części warstwy 

ścieralnej, co miało miejsce w dniach 29 i 30 kwietnia br. 

Wskazane przez Pana Radnego miejsca gdzie należałoby odnowić 

malowanie znaków poziomych znajdują się na granicy obszaru 

prowadzonej inwestycji. Dopiero po wykonaniu malowania związanego z 

nową inwestycją, a ma to miejsce na końcu prac budowlanych, Zarząd 

Dróg Miejskich określi, czy należy uzupełnić oznakowanie poziome poza 

obszarem budowy. 

Wyjazd ze stacji benzynowej WATIS (poprzednio BP) znajdował się poza 

terenem inwestycji, ale ze względu na częste powstawanie ubytków w 

kostce brukowej, już wcześniej podjęto decyzję o jej wymianie na 

nawierzchnię  bitumiczną. Prace te zaplanowano w taki sposób, żeby nie 

kolidowały z pracami prowadzonymi w ramach inwestycji i właśnie je 

zakończono. 

Połączenie nowej inwestycji z istniejącą infrastrukturą  prawie zawsze 

stwarza problemy technologiczne i estetyczne. W czasie trwania budowy 

wykonano wiele dodatkowych prac (m.in. dodatkowy parking przy 

jadłodajni SMAKUŚ, odwodnienie dojazdu do budynku przy ulicy 

Wyzwolenia 4), aby  zagospodarować również teren w sąsiedztwie placu 

budowy. Niestety z przyczyn finansowych nie jest możliwe wykonanie 

wszystkich dodatkowych prac wokół budowy (w tym chodnika przy PSP). 

ZDM będzie starał się realizować je sukcesywnie, w ramach posiadanych 

funduszy. 

13.05.2021 
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wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

435. 28.04.2021 
SIDOR 

JAROSŁAW 

Wnioskował, aby przy odbiorach dróg 

zwrócić uwagę na utrzymanie pasów 

zieleni. 

Inwestycja pn. „Budowa połączenia ulicy I. Paderewskiego z ulicą 

Wyzwolenia w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” jest cały czas 

w toku.  

W maju spodziewane jest zakończenie prac budowlanych i będziemy 

dokonywać ostatecznych odbiorów. Mamy zapewnienie od Generalnego 

wykonawcy – firmy  POLIMEX Infrastruktura Sp. z o.o., że tereny zielone 

zostaną wyrównane, uporządkowane, a trawa uzupełniona. Należy 

nadmienić, że zapewniając przejezdność w miesiącu listopadzie, 

wykonawca musiał zrezygnować z ogrodzenia placu budowy i duża część 

prac odbywała się w trakcie normalnego ruchu drogowego. Miało to 

niewątpliwy wpływ na zniszczenie części terenów zielonych w pobliżu 

inwestycji. 

14.05.2021 

436. 28.04.2021 
SIDOR 

JAROSŁAW 

Pytał, czy termin odbioru ul. Kleczewskiej 

jest terminem ostatecznym? Prosił 

o zwrócenie uwagi podczas odbioru na 

utrzymanie pasów zieleni. 

Podczas Rady Budowy w dniu 07.05.2021 r. wykonawca zobowiązał się, 

że zakończy roboty budowlane do dnia 31.05.2021 r. Ziemia w pasach 

zieleni jest uzupełniana na bieżąco, każdorazowo po zakończeniu prac 

nawierzchniowych. 

14.05.2021 

437. 28.04.2021 
SIDOR 

JAROSŁAW 
Zabudowania przy ulicy Gosławickiej. 

Powodem wydłużonego terminu rozpatrywania tej sprawy jest 

wprowadzony stan epidemii z powodu COVID-19, który uniemożliwił 

przeprowadzanie szerszych konsultacji oraz spowodował zawieszenie  na  

czas obowiązywania stanu zagrożenia wszelkich podjętych wcześniej 

działań. Obecnie ustępująca pandemia stwarza możliwości 

zorganizowania konsultacji z mieszkańcami osiedla. Spotkanie to 

planowane jest na 25 maja o godz. 1500. Wyniki konsultacji wyznaczą 

kierunki dalszego działania, tj. zachowanie zabudowań (jeśli tak to na 

jakich warunkach) lub ich likwidację. 

14.05.2021 
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Nr 
Data 

wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

438. 28.04.2021 
SIDOR 

JAROSŁAW 

Pytał o możliwość otrzymania pisma 

wysłanego do Ministra Infrastruktury jak 

również do PLK PKP w sprawie 

możliwości wybudowania połączenia 

pomiędzy dwoma osiedlami. 

Pisma dostępne w Biurze Rady 
14.05.2021 

 

439. 28.04.2021 
JAWORSKA 

KATARZYNA 

Wnioskowała o naprawę chodnika na ul. 

Wyzwolenia 

Chodnik wymaga przebudowy wraz z całym odcinkiem od ulicy Zakole do 

Ronda Piotra Janaszka. W roku bieżącym ZDM planuje remonty 

cząstkowe ulicy Wyzwolenia, w związku z tym ubytki chodników zostaną 

uzupełnione. 

14.05.2021 

440. 28.04.2021 
JAWORSKA 

KATARZYNA 

Pytała, czy miasto uzyskało 

dofinansowanie na budowę ul. 

Laskówieckiej i Paderewskiego 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg? 

Wskazane wnioski znalazły się na liście rezerwowej i są przewidziane do 

dofinansowania, jeżeli pojawią się oszczędności w Programie. 
14.05.2021 

441. 28.04.2021 
JAWORSKA 

KATARZYNA 

Wnioskowała o umieszczenie na cokole 

pomnika Józefa Piłsudskiego tablicy 

informującej i upamiętniającej wizytę 

marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie. 

W związku z przypadającą setną rocznicą wizyty Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Koninie przygotowujemy się do jej uczczenia. W dniu 10 

lipca 2021 roku zorganizowane zostaną uroczyste obchody. Jednym z 

elementów będzie odsłonięcie pamiątkowej tablicy, która umieszczona 

zostanie w budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Wolności 1. Sto lat 

temu Marszałek gościł w ówczesnym starostwie. Chcemy w ten sposób 

podkreślić fakt wizyty Józefa Piłsudskiego w Koninie z okazji wręczenia 

sztandaru dla 8. Pułku Piechoty, który stacjonował w naszym mieście. 

14.05.2021 
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Nr 
Data 

wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

442. 28.04.2021 
NOWAK 

TOMASZ 

Wnioskował o wykonanie i umieszczenie 

na głównej siedzibie Miejskiej Biblioteki 

Publicznej przy ul. Dworcowej 13 tablicy 

jej patronki Zofii Urbanowskiej. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie prowadzi 

prace zmierzające do opracowania projektu nowego, stosownie dużego 

napisu nad wejściem głównym do budynku, gdzie widnieć będzie imię 

patronki biblioteki. Stopniowo, z uwagi na koszty i ograniczony budżet 

MPB, wymieniane będą także szyldy na wszystkich filiach. 

Umieszczenie tablicy pamiątkowej na budynku, z którym Zofia 

Urbanowska nie była związana jest nieuzasadnione. Tablicę pamiątkową 

Zofia Urbanowska ma na grobie i na dworku, w którym żyła i zmarła. 

Warto przypomnieć, że z uwagi na liczne akty wandalizmu, których nie 

ukrócił monitoring, poprzedni dyrektor MBP w Koninie zdecydował o 

przeniesieniu do wnętrza budynku notorycznie niszczonej tablicy 

poświęconej Narodowemu Bankowi Polskiemu. 

14.05.2021 
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Nr 
Data 

wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

443. 28.04.2021 
NOWAK 

TOMASZ 

Wnioskował o wpisanie budynku 

Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. 

Dworcowej 13 do rejestru zabytków. 

Budynek, w którym obecnie główną siedzibę ma MBP w Koninie ma 

zaledwie 53 lata. Wpisanie go do rejestru zabytków pociągałoby za sobą 

szereg konsekwencji, które najprawdopodobniej spowodowałyby 

znaczne utrudnienia i dysfunkcje  

w działaniu samej choćby wypożyczalni głównej i czytelni, a także sali 

konferencyjnej. Zauważyć należy, że oryginalny układ pomieszczeń w 

budynku już dawno został zmieniony, co rodzi pytanie, czy nadzór 

konserwatorski uszanuje te zmiany, czy też może nakaże przywrócenie 

podziału wnętrza do oryginalnej formy.  

Taki wpis znacznie utrudnia pozyskanie środków, znacząco podraża 

sporządzenie dokumentacji projektowej i samego remontu, na co 

biblioteki nie stać przy obecnym budżecie. Budynek pod nadzorem 

konserwatorskim musi być remontowany w odpowiedni wskazany przez 

konserwatora sposób,  

z wykorzystaniem środków, materiałów i technik jak najbardziej 

zbliżonych do oryginalnych, bądź wręcz ultranowoczesnych, które 

podnoszą koszty takiej inwestycji. W przypadku konieczności 

dostosowania wnętrz do potrzeb współczesnego czytelnika również 

żaden z kierujących instytucją nie będzie mógł mieć wolnej ręki. 

14.05.2021 

444. 28.04.2021 
NOWAK 

TOMASZ 

Wnioskował o nadanie Honorowego 

Obywatelstwa miasta Konina p. Janinie 

Komornickiej. 

Zgodnie z deklaracją Pana Radnego, złożoną podczas sesji, oczekuję na 

złożenie wniosku we właściwym trybie. 
14.05.2021 
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wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

445. 28.04.2021 
NOWAK 

TOMASZ 

Wnioskował o wiosenny przegląd zieleni 

na terenie Konina, szczególnie drzewek 

nasadzonych w pasach drogowych 

Zgodnie z zawartymi umowami na pielęgnację zieleni na miejskich 

skwerach, placach i w parkach, nadzór nad pracami objętymi umową 

zapewniony jest przez zatrudnione przez wykonawców osoby 

posiadające stosowne wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe. Wymiana oraz poprawianie palików i wiązań przy drzewach 

odbywa się na bieżąco. Dodam, że również w roku bieżącym zostanie 

wykonany ich aktualny przegląd. 

14.05.2021 

446. 28.04.2021 
NOWAK 

TOMASZ 
Pytał o chodniki przy ul. Armii Krajowej. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami wystąpił do zarządcy 

wspólnotami mieszkaniowymi na tym terenie o rozpatrzenie możliwości 

oddania przez te wspólnoty w nieodpłatne użyczenie Miastu Konin części 

nieruchomości, na której zlokalizowany jest chodnik. Dopiero po 

otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi ZDM będzie mógł zawnioskować o 

przekazanie niezbędnych środków na remont całego chodnika. 

14.05.2021 
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RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

447. 28.04.2021 
NOWAK 

TOMASZ 

Pytał o obiecaną przebudowę 

nawierzchni ul. Gimnastycznej. Czy coś 

wiadomo w sprawie przetargu? 

W marcu i kwietniu 2021 roku została uzupełniona dokumentacja 

budowlana oraz odnowiono uzgodnienia techniczne. Na podstawie 

nowego kosztorysu inwestorskiego szacowany koszt inwestycji wzrósł do 

kwoty 528 086,97 zł,  

tj. o 80 802, 34 zł więcej w stosunku do kosztorysu sprzed 2 lat. W 

obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2024 

przewidziano na to zadanie kwotę 47 284,63 zł. Zgodnie z kosztorysem 

przeprowadzenie postępowania przetargowego wiązałoby się więc  

z koniecznością zapewnienia na inwestycję dodatkowo kwoty 480 802,34 

zł. 

Aktualnie procedowane są inne postępowania przetargowe i po ich 

zakończeniu, jeżeli pojawią się oszczędności, będzie możliwość podjęcia 

dalszych decyzji, związanych z pozyskaniem środków finansowych na to 

zadanie.  

Dodam, że realizowane w ostatnim czasie duże inwestycje drogowe 

(przebudowa ulicy Kleczewskiej, połączenie ulicy I. Paderewskiego z ulicą 

Wyzwolenia, przebudowa mostu w ciągu ulicy Bernardynka)  jeszcze się 

nie zakończyły,  

a niestety również generują konieczność zapewnienia dodatkowych 

środków finansowych. 

14.05.2021 
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Nr 
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RADNA/ 

RADNY 
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w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 
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załatwienia 

448. 28.04.2021 
NOWAK 

TOMASZ 

Pytał o logowanie się do systemu zdalna 

sesja HD? Dlaczego utrudniona jest 

możliwość sprawdzenia 

informatycznego, czy ktoś się logował do 

systemu czy nie, w momencie, kiedy ktoś 

się spóźnia i nie potwierdza obecności, 

ale jest widoczny w systemie i widzi 

obrady? 

W załączeniu przesyłam otrzymaną od Firmy HELPDESK odpowiedź w 

sprawie. Odpowiedź dostępna w Biurze Rady. 
14.05.2021 

449. 26.05.2021 
PIGUŁA 

TADEUSZ 

Wnioskował o przegląd ulic: Flisackiej, 

Źródlanej, Jachtowej, Kapitańskiej. 

Informuję, że przeglądy dróg wykonywane są na bieżąco. ZDM 

potwierdza  potrzebę wykonania remontów generalnych wskazanych 

przez Pana Radnego ulic. Niestety w budżecie ZDM na 2021 rok brak jest 

środków finansowych na wykonanie kompleksowych warstw ścieralnych. 

W bieżącym roku planowane są tam jedynie remonty cząstkowe. 

10.06.2021 

450. 26.05.2021 
NOWAK 

TOMASZ 
Parking wielopoziomowy na Starówce. 

Przetarg organizowany przez GS Samopomoc Chłopska nie wyłonił 

nabywcy gruntu. Miasto przygotowuje ofertę nabycia gruntu, na którym 

obecnie znajduje się targowisko przy ulicy Wodnej. Opracowana 

koncepcja zakłada, że na części tego terenu powstanie parking 

wielopoziomowy. Ponadto informuję, że na podstawie uchwały Nr 474 

Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Konina, Starówka Targ – dawny Polmos, rozpoczęły się prace 

planistyczne nad sporządzeniem projektu miejscowego planu, 

obejmującego tereny między innymi przy ulicy Wodnej. 

10.06.2021 
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Nr 
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RADNA/ 
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wnioski, interpelacja, zapytanie  
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Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

451. 26.05.2021 
NOWAK 

TOMASZ 

Wpisanie budynku Miejskiej Biblioteki 

Publicznej do Gminnej Ewidencji 

Zabytków. 

Wpisanie budynku biblioteki do Gminnej Ewidencji Zabytków pociągać 

będzie za sobą podobne konsekwencje i obostrzenia jak te, o których 

informowałem w odpowiedzi na wcześniejsze zapytanie Pana Radnego. 

W związku z powyższym miasto nie planuje wystąpić z wnioskiem o 

wpisanie budynku do rejestru zabytków 

10.06.2021 

452. 26.05.2021 
NOWAK 

TOMASZ 
Błonia na Starówce. 

Zgodnie z uchwałą Nr 510 Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009 r., 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina – Starówka (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 

nr 208, poz. 3585 z 26 listopada 2009 r.), działka oznaczona numerem 

ewidencyjnym 93/4 (obręb Starówka) przeznaczona jest pod: 

ZP2 – tereny zieleni parkowej, 

U16 – tereny zabudowy usługowej, 

KDZ-3, KDZ-4 – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, 

KDGP-1 – tereny dróg publicznych klasy głównej. 

Działka stanowi własność Miasta Konina. Ponadto na wskazanym terenie 

nie są planowane prace planistyczne związane ze zmianą 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Na pozostałą część zapytania Pana Radnego odpowiedzi udzielił podczas 

sesji Zastępca Prezydenta - Witold Nowak. 

10.06.2021 

453. 26.05.2021 
NOWAK 

TOMASZ 
Chodnik przy ulicy Armii Krajowej. 

Sprawa użyczenia gruntów od Wspólnoty przy ul. Armii Krajowej 

ponownie została skierowana do administratora 28.04.2021 r. Przesłano 

również projekty umów. Obecnie oczekujemy na podjęcie przez 

Wspólnoty uchwał umożliwiających podpisanie umów użyczenia. 

10.06.2021 
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454. 26.05.2021 
NOWAK 

TOMASZ 

Czujka mierząca poziom smogu na 

Starówce 

Monitoring jakości powietrza jest prowadzony w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska, koordynowanego przez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska. Program pomiarowy realizowany jest przez 

wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska (WIOŚ). Prowadzenie 

monitoringu jakości powietrza w ramach państwowego monitoringu 

środowiska jest obowiązkiem, wynikającym z art. 85-95 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r. poz. 1219 ze 

zm.). Zasady prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen są 

regulowane w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy:  

- Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 

2020 r. poz. 2279); 

- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w 

sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 r. poz. 

845); 

- Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 

r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących 

zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 2020 r. poz. 2221); 

-Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie 

stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U 2012 r. poz. 

914). 

Na jakość informacji o stężeniu pyłu zawieszonego zasadniczy wpływ ma 

metodyka prowadzenia pomiarów, którą określa dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 

jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 

11.06.2008, str.1) oraz przywołane powyżej Rozporządzenie Ministra 

Klimatu i  Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania 

oceny poziomów substancji w powietrzu oraz Norma PN-EN 12341:2014-

07 „Powietrze atmosferyczne – Standardowa grawimetryczna metoda 

pomiarowa do określania stężeń masowych frakcji PM10 lub PM2,5 pyłu 

zawieszonego”. 

10.06.2021 
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Inspekcja Ochrony Środowiska, zgodnie z przywołanymi powyżej aktami 

prawnymi, bada zawartość pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu  

stosując dwie uzupełniające się metody: 

- metoda grawimetryczna, zwana również metodą manualną 

(referencyjną), która jest uznana i stosowana na świecie jako najbardziej 

precyzyjna. W tej metodzie używa się tzw. poborników pyłowych, tj. 

specjalnych urządzeń, do których zasysane jest powietrze atmosferyczne. 

Co dwa tygodnie do pobornika zakłada się 14 jednorazowych filtrów, 

które urządzenie zmienia automatycznie co 24 godziny. Każdy filtr 

posiada swój niepowtarzalny numer identyfikacyjny. 

Filtry czyste, przed założeniem do pobornika są kondycjonowane i 

ważone w laboratorium, umieszczane w specjalnych pojemnikach do 

transportu, a następnie  transportowane na stację pomiarową i 

umieszczane w poborniku. Po 14 dniach filtry są wyjmowane, 

umieszczane w specjalnych pojemnikach do transportu i przewożone do 

laboratorium, gdzie są kondycjonowane i ważone po raz drugi, już jako 

filtry po tzw. ekspozycji. Z różnic mas przed i po ekspozycji filtra, 

odniesionych do objętości przepływu powietrza w poborniku, wyliczane 

są stężenia pyłów. Stężenia te podawane są w mikrogramach na metr 

sześcienny [µg/m3]. Podstawową zaletą tej metody pomiarowej jest jej 

bardzo wysoka dokładność. Jedyną  jej wadą jest długi czas potrzebny na 

uzyskanie wyników, który wynosi ok. 3 tygodnie. Obecnie w Polsce 

pomiary metodą grawimetryczną są prowadzone na ok. 180 

stanowiskach dla  pyłu PM10 i ok. 70 stanowiskach dla pyłu PM2,5. 

- metoda automatyczna, która jest równoważna do referencyjnej. 

 Aby urządzenie do automatycznych pomiarów pyłu zawieszonego 

dopuszczone zostało do pomiarów, które wykorzystywane będą do celów 

oceny jakości powietrza, stosowana przez nie metoda pomiarowa musi 

zostać uznana za metodę równoważną do metodyki referencyjnej. W 

takim wypadku należy wykazać, iż urządzenie spełnia wymagania 

równoważności, a wyniki takich badań muszą zostać przedstawione 
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Komisji Europejskiej i zaakceptowane przez nią. Do pomiarów 

wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska stosuje 

się mierniki automatyczne, które posiadają certyfikaty potwierdzające ich 

równoważność z metodą referencyjną. Mierniki te na bieżąco mierzą 

stężenia pyłu, co umożliwia pokazywanie wyników tych pomiarów w 

trybie „on-line”. Dane te są aktualizowane co godzinę i w celu 

porównania z poziomem dopuszczalnym przeliczane na wartości 

średniodobowe. Należy jednak zaznaczyć, że dane pozyskiwane z 

mierników automatycznych, które są widoczne „on-line”, określane są 

jako dane „surowe”, czyli takie, które nie zostały poddane weryfikacji. 

Kolejnym etapem badania jakości powietrza jest weryfikacja danych 

pomiarowych, tj. systematyczne sprawdzanie pod względem 

technicznym (prawidłowości funkcjonowania aparatury pomiarowej) i 

merytorycznym (prawidłowości wynikających z procesów zachodzących w 

atmosferze) wyników pomiarów jakości powietrza. Weryfikacji danych 

dokonuje się w systemie 4 stopniowym, co ma zagwarantować najwyższą 

jakość i spójność danych. Ważna jest także lokalizacja stacji pomiarowej, 

której zasady określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 

dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów 

substancji w powietrzu (Dz. U. 2020 r. poz. 2279). W wypadku 

Państwowego Monitoringu Środowiska wszystkie punkty pomiarowe 

spełniają określone wymogi dotyczące ich umiejscowienia, tak by 

uzyskiwany w danej lokalizacji wynik był jak najbardziej reprezentatywny 

dla danej strefy. Stacja pomiarowa zlokalizowana przy ul. Wyszyńskiego 3 

w Koninie spełnia wszystkie określone powyżej kryteria, co powoduje że 

pozyskane z niej dane są kompletne i wiarygodne. Czujnik jakości 

powietrza zlokalizowany przy ul. 3 Maja 1-3 w Koninie nie jest 

urządzeniem pracującym zgodnie z wyżej opisanymi metodykami 

referencyjnymi i z tego powodu nie może być stosowany do pomiarów 

jakości powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska. Niejednokrotnie lokalizacja czujników niskokosztowych (do 
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takich należy zaliczyć czujnik  zlokalizowany przy ul. 3 Maja w Koninie) nie 

spełnia także wymogów zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i 

Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny 

poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2020 r. poz. 2279).W związku z 

powyższym, śledząc informacje na temat stężeń pyłu zawieszonego, 

które są generowane za pomocą niskokosztowych czujników, należy mieć 

na uwadze, iż pomiary te mogą być obarczone błędem. Urządzenia te 

mają spełniać raczej rolę edukacyjną, a pomiar określany jest w czasie 

rzeczywistym (dla danej chwili) i obejmuje niewielki obszar wokół samego 

czujnika. Dodam, że jeśli pojawi się możliwość zakupu stacji pomiaru 

jakości powietrza, która będzie spełniała wyżej opisane warunki, to taki 

krok zostanie poczyniony, by mieszkańcy Konina mieli szerszy pogląd na 

stan jakości powietrza w naszym mieście. 

455. 26.05.2021 
NOWAK 

TOMASZ 

Przegląd zieleni  

w pasach drogowych. 

Prace o które wnioskował Pan Radny zostały wykonane w zakresie 

wskazanych ulic. ZDM prosi by w miarę możliwości przesyłać na bieżąco 

szczegółowe lokalizacje zauważonych uszkodzeń nasadzeń drzewek w 

pasach drogowych. 

10.06.2021 

456. 26.05.2021 
CHOJNACKI 

ZENON 

Prośba mieszkańców Chorznia o 

interwencję w sprawie wyjaśnienia 

sposobu finansowania remontu promu 

na rzece Warcie. 

Sprawa promu została poruszona podczas sesji. Dalsze jego 

funkcjonowanie zostanie omówione na planowanym spotkaniu. 
10.06.2021 
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457. 26.05.2021 
CHOJNACKI 

ZENON 

Parking przy stacji kolejowej Konin 

Zachód. 

W celu wykonania drogi dojazdowej oraz parkingu w bezpośrednim 

sąsiedztwie Przystanku PKP Konin-Zachód, zgodnie z MPZP, konieczny 

jest wykup gruntów od osób prywatnych. Ponadto do przeprowadzenia 

inwestycji konieczne jest także opracowanie dokumentacji budowlano-

projektowej z uwagi na ilość koniecznych prac do wykonania, takich jak: 

wycinka drzew, wytyczenie geodezyjne, wykonanie warstw 

konstrukcyjnych wraz z odwodnieniem i nawierzchnią drogi oraz 

parkingu. ZDM w Koninie nie posiada zabezpieczonych środków na ten 

cel. Dodam, że przy  ul. Makowej 10 i 11, na działce 336/6 będącej 

własnością Miasta Konina, znajduje się utwardzony teren, na którym 

możliwe jest zaparkowanie pojazdu. W sąsiedztwie znajduje się 

oświetlony ciąg pieszy z kostki brukowej, który umożliwia dojście 

pieszemu od ulicy Makowej do przystanku. Na wskazanym terenie 

planowana jest poprawa stanu nawierzchni w bieżącym roku. 

10.06.2021 
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458. 26.05.2021 
SIDOR 

JAROSŁAW 

Prośba, aby zająć się drogą, z której 

korzystały samochody budujące wiadukt 

łączący ulicę Paderewskiego z ulicą 

Wyzwolenia. 

Droga dojazdowa do budynków przy ulicy Przemysłowej od nr 42 do 52 

została odtworzona zapewniając przejezdność do poszczególnych 

posesji. Inwestycja - połączenie ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia 

została już zakończona, a ze względu na konieczność wykonania wielu 

dodatkowych prac nie zostały żadne wolne środki na tym zadaniu. W 

trakcie trwania prac budowlanych część dodatkowych funduszy została 

wykorzystana – na  prośbę mieszkańców posesji przy ul. Przemysłowej 42 

– na zachowanie istniejącego ogrodzenia i wykonanie placu 

manewrowego. 

Prace związane z ulepszeniem nawierzchni w tym rejonie nie zostały 

przewidziane w tegorocznym budżecie, ale jeżeli uda się 

wygospodarować środki w ramach bieżących remontów, to możliwe 

będzie polepszenie standardu drogi dojazdowej. 

Docelowa poprawa standardu z wymianą obecnie ułożonych płyt 

betonowych na nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej wymaga 

znacznych nakładów i zabezpieczenia dodatkowych środków 

budżetowych. 

10.06.2021 

459. 26.05.2021 
MAŁACZEK 

BARTOSZ 

Kosze na śmieci przy Rondzie ul. 11 

Listopada – Wyzwolenia. 

Cztery kosze (2 w okolicy ronda i 2 przy zatokach autobusowych) zostaną 

zamontowane przez wykonawcę robót w ramach zrealizowanej inwestycji 

(budowy nowej drogi łączącej ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia). 

Dodatkowe 2 kosze przy przejściach dla pieszych w okolicach ronda 

zostaną zamontowane na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej UM 

w Koninie przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie. 

10.06.2021 

460. 26.05.2021 
MAŁACZEK 

BARTOSZ 

Spotkanie z mieszkańcami kamienicy 

przy ulicy Wojska Polskiego 17 

Spotkanie Zastępcy Prezydenta Miasta Konina Pana Pawła Adamowa z 

mieszkańcami budynku zaplanowane jest na 16.06.2021r., godz. 15.00. 

Miejsce spotkania: budynek przy ulicy Wojska Polskiego 17. 

10.06.2021 
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461. 26.05.2021 
WANJAS 

WIESŁAW 

Prośba, aby zrobić windę zewnętrzną w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

Informuję, że sprawa windy w MPB zostanie przeanalizowana w 

momencie, w którym miasto będzie przygotowywało dokumentację na 

termomodernizację budynku biblioteki. 

10.06.2021 
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462. 15.06.2021 
WASIELEWSKA 

EMILIA 

W imieniu mieszkanek i mieszkańców 

Konina, chciałabym się zapytać czy w 

najbliższym czasie Miasto Konin będzie 

walczyć z uciążliwymi owadami ( 

komary), które ostatnio utrudniają 

korzystanie z parków i terenów zielonych 

w naszym mieście. 

W przypadku, gdy Miasto planuje opryski 

proszę o informacje kiedy, na jakich 

terenach preparat będzie rozpylany 

(część miasta, dzielnica, nazwa terenów 

zielonych) i jaki jest ich planowany koszt. 

Dodatkowo proszę o informację o 

stosowanym preparacie i jego 

szkodliwości dla ludzi, zwierząt oraz 

pożytecznych owadach. Czy Miasto o 

walczy z plagą komarów w inny sposób, 

jeśli tak to proszę o wskazanie tych 

działań? 

Wydział Gospodarki Komunalnej UM w Koninie stara się nie zlecać 

wykonywania oprysków przeciw komarom środkami chemicznymi. 

Wyjątkowo zdarzyć się może, że w okresie letnim zostanie zlecone 

wykonanie oprysków przeciw kleszczom, komarom, meszkom tylko na 

terenie parku im. Fryderyka Chopina i na Bulwarze Nadwarciańskim. Są 

to miejsca szczególnie uczęszczane przez rodziny z małymi dziećmi i 

osoby starsze, dla których ukąszenia są dość dotkliwe. Ponadto w tych 

miejscach odbywa się wiele imprez kulturalnych organizowanych przez 

Miasto Konin.   

Opryski wykonywane są na dolnych partiach drzew oraz krzewów, czyli 

tam, gdzie chowają się komary. Zabiegi odbywają się we wczesnych 

godzin porannych, maksymalnie do godz. 700. Chemia użyta przy 

zamgławianiu nie jest szkodliwa dla ludzi i ptactwa. Do oprysków używa 

się środków owadobójczych, posiadających wszelkie pozwolenia i atesty. 

Może to być środek owadobójczy cipexen lub deadyna oraz środek 

larwobójczy aquatain AMF + nośnik sztucznej mgły monafog. Koszt 

jednego oprysku wynosi 1.500 zł. Na wskazanym wyżej terenie oprysk 

przeciw kleszczom, komarom i meszkom wykonany był na początku 

czerwca br. 

Dodam, że Miasto Konin, starając się ograniczać ilość uciążliwych dla 

mieszkańców komarów, podejmuje różne czynności. 

W przyjętym przez Radę Miasta Konina Programie Ochrony Środowiska 

zwrócono uwagę, że prace termomodernizacyjne stanowią zagrożenie 

dla ptaków będących naturalnymi wrogami komarów, a gniazdujących w 

budynkach (np. jerzyki). Dlatego też przed podjęciem prac zalecamy, aby 

przeprowadzać inwentaryzację budynków pod kątem występowania 

ptaków. Zalecamy także, aby po przeprowadzeniu prac 

termomodernizacyjnych lub w ich trakcie instalować budki lęgowe, jako 

działanie kompensujące utratę siedlisk ptaków, wskutek zalepienia 

szczelin w elewacji budynku, lub montować kratki na otworach 

wentylacyjnych stropodachu. Budki lęgowe dla jerzyków montowane są 

24.06.2021 
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także (gdy jest to możliwe) na budynkach miejskich i w miarę możliwości 

takie działania propagowane są na zewnątrz. Na terenie miasta (mając na 

uwadze wszystkie budynki w mieście) jest kilkaset budek lęgowych dla 

jerzyków. 

463. 17.06.2021 
MAJEWSKI 

KRYSTIAN 

W ostatnich miesiącach dochodzi do 

regularnych aktów wandalizmu na 

terenie parafii św. Maksymiliana Kolbe w 

Koninie. Wielokrotność aktów 

wandalizmu skierowana w kierunku 

konkretnego kościoła na terenie naszego 

miasta napawa mnie głębokim 

niepokojem i jako radny czuje się 

zobowiązany poprosić Pana Prezydenta 

o zwrócenie szczególnej uwagi na 

narastający problem wandalizmu w 

miejscach kultu religijnego na terenie 

naszego miasta. 

Utrzymywanie bezpieczeństwa i 

porządku publicznego jest jednym z 

zadań własnych gminy oraz powiatu. 

Uważam za stosowne prosić Pana 

Prezydenta o interwencję i zwiększenie 

ilości patroli Straży Miejskiej w okolicach 

parafii św. Maksymiliana Kolbe w Koninie 

Z wielkim rozgoryczeniem przyjąłem informację o akcie wandalizmu, do 

którego doszło w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe. Potępiam takie 

zachowania i nie znajduję dla nich usprawiedliwienia. Mam nadzieję, że 

sprawca zostanie szybko zatrzymany i poniesie konsekwencje swoich 

uczynków. Wiernym oraz księżom posługującym w parafii należą się 

wyrazy uznania za to, że potrafią wznieść się ponad złe emocje i w obliczu 

krzywdy, która ich spotkała wspierać się oraz umacniać więzi we 

wspólnocie parafialnej. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób i mienia w rejonie Kościoła, 

zarówno służby patrolowe Straży Miejskiej,  jak i strażnicy  dzielnicowi, 

otrzymali polecenia by zwiększyć częstotliwość kontroli terenu przy 

parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe, ze szczególnym uwzględnieniem 

podejrzanego zachowania osób, które mogłoby sugerować zamiar 

dokonania aktów wandalizmu. W związku z ograniczonym czasem pracy 

jednostki (do godz. 2200), funkcjonariusze Straży Miejskiej w Koninie 

będą współpracowali z policjantami z KMP w Koninie w zakresie zarówno 

zabezpieczenia, jak i wymiany informacji o zauważonych 

nieprawidłowościach.. 

28.06.2021 
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464. 22.06.2021 
MAŁACZEK 

BARTOSZ 

Zewnętrzny wizerunek miasta i 

uporządkowany wygląd przestrzeni 

publicznej stanowią jedną z najlepszych 

promocji lokalnej społeczności, dlatego 

uważam, że tzw. uchwała krajobrazowa 

będzie jednym z ważniejszych aktów dla 

naszego miasta, a jej wypracowanie 

powinno być jednym z priorytetów 

bieżącej kadencji. Postanowienia tejże 

uchwały będą kształtowały estetykę 

całego miasta tworząc jednolite 

standardy dla architektury i używanych 

na niej dodatków reklamowych 

porządkując tym samym wspólną 

przestrzeń naszego codziennego życia. 

Równie ważne jest, by treść uchwały i 

przyjęte rozwiązania były sumiennie 

przepracowane z uwzględnieniem głosu 

mieszkańców. 

Cieszę się, że w tym zakresie odbyły się 

konsultacje społeczne, które zostały 

ogłoszone Zarządzeniem nr 11/2021 

Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 

stycznia 2021 r. i mieszkańcy mieli okazję 

wypowiedzieć się co do wstępnego 

ustalenia zasad i warunków sytuowania 

obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych 

oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 

standardów jakościowych oraz rodzajów 

materiałów budowlanych z jakich mogą 

Informuję:1. Aktualnie kończą się prace nad opracowaniem projektu 

uchwały krajobrazowej. Kolejnym krokiem będzie poddanie 

wypracowanego projektu opiniowaniu i uzgodnieniom przez organy 

wskazane w art. 37b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Następnie projekt zostanie 

przedłożony do publicznego wglądu, a jego ostateczna wersja 

przekazana pod obrady Rady Miasta Konina. Obecnie trudno jest 

jednoznacznie określić termin zakończenia procesu opiniowania, 

uzgadniania i konsultacji. Przypuszczalny termin, w którym projekt 

zostanie przedłożony Radzie Miasta to IV kwartał 2021 r. 

2. Ostatecznie uzgodniona i zaopiniowana wersja projektu uchwały 

zostanie wyłożona do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni. 

Po upływie tego terminu przez 14 dni będą zbierane uwagi do 

przedstawionego dokumentu. Podmiotami zgłaszającymi uwagi mogą 

być m.in. mieszkańcy, przedsiębiorcy korzystający z reklam lub innych 

materiałów promocyjnych oraz firmy reklamowe. 

3.Przewidujemy prowadzenie akcji promocyjnej, informującej o zasadach 

stosowania małej architektury, ogrodzeń, szyldów, reklam i urządzeń 

reklamowych z jednoczesnym zachęceniem mieszkańców do włączenia 

się w konsultacje i zgłaszanie uwag. 

4. W aktualnie opracowywanym projekcie przyjęto następujące okresy 

dostosowawcze: · 24 miesiące dla tablic i urządzeń reklamowych,· dla 

istniejących ogrodzeń i urządzeń małej architektury w miejscach 

publicznych okresu dostosowawczego nie określa się. 

02.07.2021 
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być one wykonane w mieście Koninie. 

Wspomniane konsultacje odbyły się w 

formie anonimowych ankiet 

internetowych, które można było 

wypełniać od 8 lutego do 15 marca 2021 

roku. Następnie z przedstawionych przez 

mieszkańców Konina informacji i 

odpowiedzi 14 kwietnia br. 

opublikowano szczegółowe 

podsumowanie, z którego wynika wiele 

ciekawych wniosków.Z analizy wyników 

konsultacji wynika, że aż w prawie 83% 

wszystkich ankietowanych negatywnie 

oceniło wpływ na wizerunek miasta, a 

miejscami najbardziej chronionymi pod 

względem ograniczenia reklam powinna 

być Starówka i widok Doliny Warty, jako 

naturalne tereny zielone wolne od 

ingerencji człowieka. Cieszę się, że 

najliczniejszą grupą biorącą udział w 

konsultacjach, bo aż w ponad 38% były 

to osoby w przedziale wiekowym 18-35 

lat, co świadczy o sporym 

zaangażowaniu młodych mieszkańców 

naszego miasta. Co równie ciekawe 

zdaniem ankietowanych, to nie same 

reklamy, ale ich formy źle wpływają na 

przestrzeń publiczną, ponieważ mogą 

one również dobrze wpisać się w 

krajobraz miasta. To tylko niektóre z 

nich, a odrębnej analizie, którą w tym 
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miejscu pominę, należałoby poddać 

zgłoszone przez mieszkańców uwagi 

będące odpowiedzią na pytania otwarte, 

których liczba sięga ponad 20 stron. 

Mam jednak głęboką nadzieję, że każda 

ze zgłoszonych merytorycznych 

propozycji zostanie rozważona w trakcie 

prac nad projektem uchwały. 

Mając na uwadze powyższe oraz 

świadomość potrzeby wdrożenia 

standardów miejskich poprawiających 

wygląd przestrzeni publicznej Konina 

zwracam się z następującymi pytaniami: 

1. Na jakim etapie są prace dotyczące 

projektu tzw. uchwały krajobrazowej i 

kiedy można spodziewać się jej finalnego 

kształtu? 

2. Czy końcowa forma z opracowanymi 

propozycjami wynikającymi z wstępnych 

konsultacji dotyczących założeń uchwały 

zostanie poddana konsultacjom, 

omówieniu publicznemu lub możliwości 

zgłaszania uwag - w szczególności przez 

przedsiębiorców korzystających z reklam 

łub innych materiałów promocyjnych 

objętych ograniczeniami i wytycznymi 

wynikającymi z uchwały? 

3. Czy po przyjęciu uchwały 

przewidywana jest akcja informująca 

mieszkańców - w szczególności 

przedsiębiorców, o przyjęciu uchwały i 
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powstaniu nowych obowiązujących 

zasadach używania reklam, szyldów, 

billboardów, itp.; a w przypadku 

ewentualnych ponownych konsultacji 

społecznych po przedstawieniu 

końcowego projektu akcja zachęcająca 

do włączenia się w konsultacje i 

zgłaszanie uwag? 

4.Jakie przewidywane jest vacatio legis 

uchwały dające możliwość dostosowania 

się wszystkich adresatów do jej zapisów i 

nowych wymagań 

465 
2021-07-
22 

LACHOWICZ 
SŁAWOMIR 

Wnioskował o skoszenie chwastów na 
ulicy Dworcowej w miejscu, gdzie rosły 
tulipany. 

Obecnie trwają prace związane z odchwaszczeniem i usunięciem 
przekwitniętych tulipanów. Celowym działaniem było pozostawienie 
tulipanów tak długo, ponieważ po przekwitnięciu kwiaty te zaczynają się 
przygotowywać do przetrwania zimy i do następnego sezonu, a dzięki 
zielonym liściom gromadzą w cebulach zapasy energii. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 

466 
2021-07-
22 

LACHOWICZ 
SŁAWOMIR 

Pytał o to czy miasto nie zamierza kupić 
kiedyś drona, albo może już kupiło, który 
by robił analizy smogu i oblatywał miasto? 

W ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego złożony został wniosek pn. 
„DRON NA USŁUGACH MIESZKAŃCÓW KONINA W WALCE ZE 
SMOGIEM " na kwotę 300.000,00 zł. Wniosek znajdować się będzie na 
karcie do głosowania w tzw. zadaniach dużych pod nr 3. Głosowanie 
elektroniczne rozpocznie się 6 września 2021 roku i potrwa do dnia 19 
września do godziny 16:00 . W dniu 19 września zostaną uruchomione 
cztery Lokalne Punkty Wyborcze KBO w godzinach od 9:00 do 16:00. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 
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467 
2021-07-
22 

LACHOWICZ 
SŁAWOMIR 

Pytał czy został rozstrzygnięty przetarg na 
sprzątanie? Jeżeli tak to, jakie firmy 
wygrały? Czy zatrudniły te panie, które 
straciły pracę? I jakie wynikły z tego 
korzyści? 

Przetarg na sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez 
Urząd Miejski w Koninie został rozstrzygnięty. W czerwcu br. podpisano 
umowy z dwoma firmami: 1) Konsorcjum DGP Clean Partner Sp. z o.o. ul. 
Zygmunta Słomińskiego 15/52, 00-195 Warszawa, Partner Medica Sp. z o.o. 
ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59- 220 Legnica, SEBAN Sp. z o.o. ul. 
Jesionowa 9A, 40-159 Katowice, DGP Provider Sp. z o.o. ul. Środkowa 20, 
59-220 Legnica, 7MG Sp. z o.o. ul. Najświętszej Marii Panny 14, 59-220 
Legnica, reprezentowanym przez: Lidię Wenderską – dyrektora oddziału – w 
zakresie części I i II zamówienia; 2) Firmą KO-MAR Michał Malicki, ul. 
Dobiegniewska 21, 87-820 Kowal – w zakresie części III zamówienia. 
Wymienione firmy łącznie zatrudniły trzy pracownice wcześniej zatrudnione 
w ZOUM. Pozostałym paniom nie odpowiadały przedstawione warunki. W 
związku z tym, że firmy rozpoczęły swoje usługi dopiero 1 lipca br. na dzień 
dzisiejszy trudno wskazać korzyści wynikające z ich działania. Z pewnością 
będą to oszczędności w budżecie miasta.  

Prezydent 
Miasta 
Konina 
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468 
2021-07-
22 

LACHOWICZ 
SŁAWOMIR 

Pytał czy któraś ze spółek lub Wydział 
Podatków i Opłat stosuje art. 10 ustawy o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych w celu 
obciążeń mieszkańców, którzy kilka dni 
spóźnili się z płatnością? 

Wydział Podatków i Opłat UM w Koninie oraz spółki Miasta Konina (za 
wyjątkiem PWiK) nie stosują art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych. Z wyjaśnień Prokurentów Spółki 
wynika, że PWiK nie rozróżnia swoich kontrahentów na mieszkańców i 
osoby lub podmioty spoza Miasta Konina. W polityce windykacji 
wierzytelności spółka stosuje rozwiązania zapisane w cytowanym przepisie. 
Należy zaznaczyć, że zapłata wynagrodzenia za zdecydowaną większość 
usług świadczonych przez PWiK, w tym w 100% za dostarczanie wody i 
odbiór ścieków, posiada odroczony termin płatności i jest to 14 dni od dnia 
wystawienia faktury. Dlatego też nieterminowe regulowanie należności przez 
kontrahentów realnie wpływa na bieżącą sytuację finansową PWiK. Aby 
przeciwdziałać opóźnieniom w płatności faktur PWiK korzysta z możliwości 
wprowadzonej przez Ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych, tylko i wyłącznie w przypadku przedsiębiorcy, 
który opóźnia się z zapłatą należności i nie wystąpił do PWiK z 
uzasadnionym wnioskiem o wydłużenie terminu płatności i nalicza 
rekompensatę za koszty odzyskania należności. Zgodne z cytowaną ustawą 
taka rekompensata należna jest od przedsiębiorcy od dnia następnego po 
dniu wymagalności faktury. W uzasadnieniu do projektu cytowanej powyżej 
ustawy napisano, że celem projektowanej ustawy jest zwalczanie 
pogłębiającego się problemu zatorów płatniczych przez wprowadzenie 
instrumentów wspomagających zmniejszanie opóźnień w zapłacie 
należności oraz dyscyplinujących strony do stosowania krótkich terminów 
zapłaty. W przypadku PWiK wprowadzenie ustawowych rozwiązań 
przyniosło wymierne efekty. W odniesieniu do przedsiębiorców, porównując 
miesiąc wrzesień 2020 r. (miesiąc poprzedzający wprowadzenie w PWiK 
naliczania rekompensaty) do miesiąca czerwca 2021 r., odnotowano spadek 
ilości wezwań do zapłaty o 20% a przeterminowane zadłużenie zmniejszyło 
się aż o ponad 80%. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 

469 
2021-07-
22 

Majewski 
Krystian 

Pytał, dlaczego w momencie kiedy jest 
bardzo mało zakażeń związanych z COVID 
basen MOSiR na Alejach 1 Maja 1A w 
lipcu zostanie zamknięty 

Wyczerpująca odpowiedź na zapytania Pana Radnego, dotyczące 
funkcjonowania basenu, złożone podczas sesji Rady Miasta Konina w dniu 
30 czerwca 2021 r. została udzielona w trakcie obrad przez Zastępcę 
Prezydenta – Witolda Nowaka. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 
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470 
2021-07-
22 

Majewski 
Krystian 

Pytał, dlaczego na naszym basenie nie 
respektuje się luzowań obostrzeń? 

Wyczerpująca odpowiedź na zapytania Pana Radnego, dotyczące 
funkcjonowania basenu, złożone podczas sesji Rady Miasta Konina w dniu 
30 czerwca 2021 r. została udzielona w trakcie obrad przez Zastępcę 
Prezydenta – Witolda Nowaka. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 

471 
2021-07-
22 

Nowak 
Tomasz 

Wnioskował o lustro drogowe na 
skrzyżowaniu ulic Stodolnianej i 
Gimnastycznej. 

ZDM przeprowadził analizę warunków ruchu (widoczności) we wskazanym 
miejscu. Montaż lustra planowany jest w okresie letnim bieżącego roku. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 
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472 
2021-07-
22 

Nowak 
Tomasz 

Ponownie wnioskował o oznakowanie 
zabytków znajdujących się w Rejestrze 
Zabytków. 

Zgodnie z art. 12. 1. ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (t.j.Dz.U z 2018 r., poz. 2067 ze zm.) starosta, w uzgodnieniu z 
wojewódzkim konserwatorem zabytków, może umieszczać na zabytku 
nieruchomym wpisanym do rejestru znak informujący o tym, iż zabytek ten 
podlega ochronie. W 2020 r. rozpoczęły się prace związane z realizacją 
projektu „Wyznakowanie Konińskiego Szlaku Miejskiego poprzez 
umieszczenie tablic informacyjnych na zabytkach nieruchomych wpisanych 
do rejestru zabytków”. Projekt został podzielony na trzy etapy. Większość 
obiektów, na których umieszczane są tablice nie jest własnością miasta. W 
takim przypadku wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli obiektów na 
ich oznakowanie. Realizacja projektu odbywa się po uzyskaniu pozwolenia 
na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków tablic od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2020 r. umieszczonych zostało 
na zabytkach wpisanych do rejestru 5 tablic: · Kościół pw. św. Bartłomieja, 
ul. Kościelna 2; · Dworek - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Obrońców 
Westerplatte 2; · Willa właściciela fabryki w zespole Fabryki Maszyn i 
Narzędzi Rolniczych Reymonda, obiekt Roltrans Holding Polska S. A., ul. 
Wojska Polskiego 5; · Ratusz - budynek Urzędu Miejskiego, ul. Wiosny 
Ludów 6; · Siedziba Starostwa Powiatowego - budynek Urzędu Miejskiego, 
Plac Wolności 1. W 2021 r. w II etapie realizacji projektu umieszczane są 
obecnie tablice na 6 obiektach: · Zespół Klasztorny Reformatów, ul. 
Reformacka; · Kościół Ewangelicki, ul. Dąbrowskiego 1; · Synagoga, ul. 
Mickiewicza; · Kościół pw. św. Andrzeja, ul. Gosławicka 38; · XIV Zamek, ul. 
Muzealna 6; · Kościół pw. św. Wojciecha, ul. Portowa 2. W uzgodnieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Koninie, realizowany 
będzie III etap. Zostaną umieszczone tablice na pozostałych, wybranych 
obiektach. Tablica na budynku przy Placu Wolności 16 (Dom Zemełki) może 
być umieszczona po zakończeniu remontu. Wybranych zostanie jeszcze 
kilka obiektów na konińskiej Starówce. Pozostałe obiekty z terenu miasta 
Konina, znajdujące się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
będące prywatną własnością, zostaną oznakowane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. W sprawie wzoru 
znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków istotnym jest to, że koszty związane z 
projektowaniem, wykonaniem i montażem wszystkich tablic i znaków 
umieszczanych na zabytkach, bez względu na formę własności obiektu, 
ponosi Miasto Konin. Realizacja zadania związana jest więc również z 
możliwościami finansowania tego zadania przez samorząd. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 

473 
2021-07-
22 

Nowak 
Tomasz 

Wnioskował o oznakowanie odpowiednimi 
tabliczkami budynków wzdłuż dróg 
prowadzących do szaletów na Bulwarze. 

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie w miarę możliwości finansowych dokona 
montażu tablic, po uzgodnieniu ich lokalizacji z Wydziałem Gospodarki 
Komunalnej. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 
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474 
2021-07-
22 

Nowak 
Tomasz 

Wnioskował o likwidację pni po wyciętych 
drzewach i wyrównanie miejsc po nich na 
parkingu przy Parku Chopina. 

Część pni przy parku Chopina została już usunięta oraz została założona 
tam kostka. Pnie, o których Pan Radny wspomina oraz metalowe kraty wokół 
pni drzew przy ulicy Kościuszki zostaną usunięte przez ZDM w miarę 
możliwości w bieżącym roku. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 

475 
2021-07-
22 

Nowak 
Tomasz 

Wnioskował o uwolnienie trzech pni brzóz 
ściśniętych kostką brukową na 
skrzyżowaniu ulic Solnej i Taczanowskiego 
i jednej brzozy przy ulicy Taczanowskiego 
za skrzyżowaniem z ulicą Różaną. 

Część pni przy parku Chopina została już usunięta oraz została założona 
tam kostka. Pnie, o których Pan Radny wspomina oraz metalowe kraty wokół 
pni drzew przy ulicy Kościuszki zostaną usunięte przez ZDM w miarę 
możliwości w bieżącym roku. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 

476 
2021-07-
22 

Nowak 
Tomasz 

Wnioskował o przegląd i naprawę 
uszkodzonej nawierzchni ulic: Solnej, 
Podgórnej i Kościuszki. 

Część pni przy parku Chopina została już usunięta oraz została założona 
tam kostka. Pnie, o których Pan Radny wspomina oraz metalowe kraty wokół 
pni drzew przy ulicy Kościuszki zostaną usunięte przez ZDM w miarę 
możliwości w bieżącym roku. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 
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477 
2021-07-
22 

Nowak 
Tomasz 

Ponowienie wniosku o dokładne 
posprzątanie terenów po zlikwidowanym 
rurociągu cieplika MPEC na Pawłówku. 

Według informacji MPEC, prace prowadzone są zgodnie z projektem 
„Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Trasa Warszawska, Kolska, 
Świętojańska, Solna, Pawłówek Słoneczna”. Aktualnie wykonane zostały 
prace związane z demontażem napowietrznej sieci ciepłowniczej o długości 
ponad 450 m. Po zakończeniu tych prac teren został posprzątany z 
materiałów związanych z demontażem, tj. blach osłonowych, wełny 
mineralnej oraz rur stalowych. Dodatkowo zlikwidowano duże skupiska 
śmieci, niezwiązanych z działalnością spółki, tj. opakowania szklane i 
plastikowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie ciepłociągu (istnieje 
możliwość porównania dokumentacji zdjęciowej z marca br. sporządzonej 
przez MPEC na miejscu demontażu z dokumentacją zdjęciową dołączoną 
przez Pana Radnego w czerwcu br. – różnice widać gołym okiem). Do 
wykonania pozostały jeszcze prace dotyczące demontażu podpór z 
betonowymi fundamentami, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 
gruntu oraz niwelacja terenu – planowany termin prowadzenia prac: 
01.09.2021 r. - 30.11.2021 r. Po tym terminie prace zostaną zgłoszone do 
odbioru technicznego. Celem definitywnego rozwiązania problemu czystości, 
dotyczącego terenu po byłym ciepłociągu na Pawłówku odbyła się dnia 
07.07.2021 r. wizja lokalna z udziałem przedstawicieli MPEC-Konin oraz 
Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Koninie Pana Rafała 
Oblizajka. W wyniku oględzin miejsca demontażu napowietrznej sieci 
ciepłowniczej stwierdzono występowanie odpadów w żaden sposób 
niezwiązanych z działalnością MPEC-Konin. Stwierdzono również, że w 
stosunku do ostatniej wizji na tym terenie (koniec marca br.) pojawiły się 
nowe odpady, tj. gruz, odpady roślinne, opakowania szklane czy opony. 
Jednocześnie ustalono, że po zakończeniu demontażu podpór i niwelacji 
terenu możliwe będzie ostateczne uporządkowanie terenu w bezpośredniej 
współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UM w Koninie.  

Prezydent 
Miasta 
Konina 
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478 
2021-07-
22 

Nowak 
Tomasz 

Pytał w sprawie usunięcia z ziemi stóp 
betonowych pozostałych po zlikwidowaniu 
rurociągu cieplika MPEC na Pawłówku w 
rejonie ulicy Solnej i Pawłówek. 

Według informacji MPEC, prace prowadzone są zgodnie z projektem 
„Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Trasa Warszawska, Kolska, 
Świętojańska, Solna, Pawłówek Słoneczna”. Aktualnie wykonane zostały 
prace związane z demontażem napowietrznej sieci ciepłowniczej o długości 
ponad 450 m. Po zakończeniu tych prac teren został posprzątany z 
materiałów związanych z demontażem, tj. blach osłonowych, wełny 
mineralnej oraz rur stalowych. Dodatkowo zlikwidowano duże skupiska 
śmieci, niezwiązanych z działalnością spółki, tj. opakowania szklane i 
plastikowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie ciepłociągu (istnieje 
możliwość porównania dokumentacji zdjęciowej z marca br. sporządzonej 
przez MPEC na miejscu demontażu z dokumentacją zdjęciową dołączoną 
przez Pana Radnego w czerwcu br. – różnice widać gołym okiem). Do 
wykonania pozostały jeszcze prace dotyczące demontażu podpór z 
betonowymi fundamentami, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 
gruntu oraz niwelacja terenu – planowany termin prowadzenia prac: 
01.09.2021 r. - 30.11.2021 r. Po tym terminie prace zostaną zgłoszone do 
odbioru technicznego. Celem definitywnego rozwiązania problemu czystości, 
dotyczącego terenu po byłym ciepłociągu na Pawłówku odbyła się dnia 
07.07.2021 r. wizja lokalna z udziałem przedstawicieli MPEC-Konin oraz 
Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Koninie Pana Rafała 
Oblizajka. W wyniku oględzin miejsca demontażu napowietrznej sieci 
ciepłowniczej stwierdzono występowanie odpadów w żaden sposób 
niezwiązanych z działalnością MPEC-Konin. Stwierdzono również, że w 
stosunku do ostatniej wizji na tym terenie (koniec marca br.) pojawiły się 
nowe odpady, tj. gruz, odpady roślinne, opakowania szklane czy opony. 
Jednocześnie ustalono, że po zakończeniu demontażu podpór i niwelacji 
terenu możliwe będzie ostateczne uporządkowanie terenu w bezpośredniej 
współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UM w Koninie.  

Prezydent 
Miasta 
Konina 

479 
2021-07-
22 

Nowak 
Tomasz 

Pytał o wymianę uschniętych drzew na 
parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej. 

W umowach zawartych z podmiotami zajmującymi się utrzymaniem zieleni 
miejskiej zapisany jest obowiązek podlewania młodych drzew, a podlewanie 
takie odbywa się według potrzeb. Uschnięte drzewa na wskazanym terenie 
zostaną wymienione. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 
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480 
2021-07-
22 

Nowak 
Tomasz 

Pytał o zieleń na ulicy Żwirki i Wigury, czy 
coś będzie tam robione, żeby powiększyć 
przestrzeń wokół pni drzew? 

Drzewa rosnące wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury już przed przycięciem 
wykazywały słabszą kondycję zdrowotną. W koronach niektórych drzew 
widoczne były suche konary i gałęzie, które zostały obcięte w większym 
zakresie, na co pozwala ustawa o ochronie przyrody, zgodnie z którą prace 
w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w 
wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie 
rozwoju drzewa, chyba że mają na celu m. in. usunięcie gałęzi obumarłych 
lub nadłamanych. W obecnej chwili pojedyncze drzewa kwalifikują się już do 
usunięcia. Kostka wokół drzew na terenie parkingu nie zostanie 
zdemontowana z uwagi na trwałość projektu, realizowanego z 
dofinansowania ze środków zewnętrznych. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 

481 
2021-07-
22 

Nowak 
Tomasz 

Pytał o stan ulicy Staszica w Koninie na 
odcinku Rondo Janiny Perathoner do ulicy 
Kilińskiego. 

ZDM realizuje naprawy cząstkowe ulic w miarę możliwości finansowych i 
technicznych. Niestety stan ulicy Staszica klasyfikuje ją do generalnego 
remontu lub przebudowy. Obecnie w planie finansowym ZDM taka 
inwestycja nie jest ujęta. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 

482 
2021-07-
22 

SIDOR 
JAROSŁAW 

Poruszył sprawę sprzątania i konserwacji 
ulic i chodników. 

Dziękuję Panu Radnemu za zgłoszone uwagi. Pracownicy Wydziału 
Gospodarki Komunalnej UM w Koninie na bieżąco kontrolują jakość i 
częstotliwość usług świadczonych usług przez podmioty, z którymi zostały 
zawarte umowy i reagują na zauważone niedociągnięcia. Mulda 
odwodnieniowa (rów melioracyjny) na ulicy Gajowej planowana jest do 
wykoszenia w ramach obecnie trwających prac. Istniejące odwodnienie, 
mimo porastających traw, funkcjonuje prawidłowo. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 

483 
2021-07-
22 

SIDOR 
JAROSŁAW 

Prosił o zwrócenie uwagi pracowników 
ZDM na nawierzchnię ulicy 
Wyspiańskiego, którą przejeżdża linia 
autobusowa numer 66. 

W ramach remontów bieżących planowane są remonty cząstkowe na 
wnioskowanej ulicy. Ruch autobusowy w tym rejonie niestety przyspieszy 
potrzebę wykonania remontu generalnego lub przebudowy tej ulicy. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 

484 
2021-07-
22 

SIDOR 
JAROSŁAW 

Pytał, czy jest szansa, aby pracownicy 
wydziałów Urzędu Miejskiego przy ulicy 
Przemysłowej mieli możliwość parkowania 
swoich samochodów przyjeżdżając do 
pracy w innym miejscu, aby było więcej 
miejsc na parkingu dla petentów wydziału 
Urzędu Miejskiego czy Straży Miejskiej? 

Nie planuje się wydania pracownikom zakazu parkowania na tym parkingu. 
Mogę jedynie zaapelować, by w miarę możliwości samochody parkować w 
innym miejscu. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 



288 

Nr 
Data 

wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

485 
2021-07-
22 

Małaczek 
Bartosz 

Prosił o nie koszenie traw tam, gdzie jest to 
możliwe i nie zagraża to bezpieczeństwu 
przy drogach z uwagi na wysokie 
temperatury. 

Zgodnie z tym co Pan Radny sugeruje ograniczamy koszenie tam, gdzie jest 
to możliwe i nie będzie miało wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
np. na skarpach oraz zmniejszamy powierzchnię koszenia szerszych pasów 
zieleni. Koszenie traw ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. 
Staramy się elastycznie reagować na potrzeby koszenia, szczególnie w 
okresie kiedy przez dłuższy czas brak jest opadów deszczu. W umowach na 
utrzymanie, pielęgnację i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina 
poczyniliśmy zapisy, dotyczące koszenia traw na bezpiecznej wysokości. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 

486 
2021-07-
22 

Małaczek 
Bartosz 

Pytał, jak Miasto się ustosunkowuje do 
planowanej wycinki drzew pod planowaną 
budowę nowego dworca? 

W dniu 15.06.2021 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy 
DEKADA S.A., na którym przedstawione zostały założenia planu wycinki 
drzew w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie nowego 
dworca kolejowego. Zgodnie z nimi miałyby zostać wycięte 42 drzewa. 
Inwestor zdecydował się jednak przeanalizować możliwość pozostawienia 
drzewa lub kilku drzew na terenie planowanego parkingu, jeśli będzie taka 
możliwość i dokonania w związku z tym korekty projektu. Zgodnie z art. 83 
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 
usunięcie drzewa z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu 
zezwolenia. Na chwilę obecną DEKADA S.A. nie złożyła do Urzędu 
Miejskiego w Koninie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 
Dopiero w momencie wpływu kompletnego wniosku wraz z projektem 
zagospodarowania terenu określającym usytuowanie drzew w odniesieniu 
do projektowanych obiektów budowlanych, organ będzie miał możliwość 
jego dokładnego przeanalizowania. Organ administracji każdorazowo przy 
wydawaniu zezwolenia na usunięcie drzew ocenia, czy wniosek jest 
uzasadniony i czy realizacja zamierzenia wnioskodawcy faktycznie powoduje 
konieczność wycinki każdego z ujętych we wniosku drzew. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 
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487 
2021-07-
22 

Małaczek 
Bartosz 

Pytał kiedy możemy spodziewać się 
koncepcji na Synagogę i czego ona 
konkretnie będzie dotyczyła i w jaki sposób 
ona będzie zagospodarowana? 

W marcu bieżącego roku ukazała się ankieta dot. Synagogi. Jej wyniki 
przysłużą się do wskazania funkcji, jaką w przyszłości będzie ona pełnić. Aż 
90,9% osób, które wzięły udział w badaniu wskazały, że zabytkowej 
Synagodze powinno się przywrócić funkcje kulturalne i biblioteczne, a 85,7% 
uznało, że może się to przyczynić do ożywienia Starówki. Mieszkańcy 
Konina chcą również, by obiekt pełnił funkcję koncertową (66,4%), funkcję 
wystawienniczą (59,7%) oraz stał się Centrum Czterech Kultur (62,4%). W 
chwili obecnej czynimy starania, aby móc wyremontować obiekt i uchronić 
przed dalszą degradacją oraz pozyskać dofinansowanie do prac 
remontowych. By móc wykonać renowację Synagogi niezbędna jest 
aktualizacja przejętej dokumentacji technicznej oraz wydanych pozwoleń. 
Obecnie trwają prace nad aktualizacją projektu budowlanego Synagogi. 
Zrealizowana jest już jej pierwsza część, która odnosi się m. in. do wymiany 
pokrycia dachowego oraz wymiany i renowacji stolarki okiennej i drzwiowej, 
odnowienia lub całkowitego odtworzenia rynien i rur spustowych oraz 
montażu instalacji odgromowej. Natomiast druga część aktualizacji, której 
zakończenie planowane jest na koniec sierpnia, będzie dotyczyła m.in. 
kolorystyki elewacji, odtworzenia zabytkowej wieżyczki oraz instalacji ppoż. i 
antywłamaniowej. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 



290 

Nr 
Data 

wpływu 

RADNA/ 

RADNY 

wnioski, interpelacja, zapytanie  

w sprawie: 

Udzielona odpowiedź Prezydenta  

Miasta Konina 

Termin 

załatwienia 

488 
2021-07-
22 

KUBIAK 
JACEK 

Wysypisko przy ulicy Marantowskiej. 

Firma TOMY Sp. z o.o. z siedzibą w Nieszawie dzierżawiąc działkę przy ulicy 
Marantowskiej nr 13 w Koninie oraz posiadając decyzję Prezydenta Miasta 
Konina nr 2 z dnia 20.04.2018 roku na prowadzenie zbierania odpadów, 
składowała odpady w postaci zużytych opon, kompostu 
(nieodpowiadającego wymogom, nienadającego się do wykorzystania), 
tekstyliów, tworzyw sztucznych, niesegregowanych odpadów komunalnych. 
Nastąpiło to wbrew treści decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Konina i 
w sprzeczności z art. 23 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach. 
Pomimo nałożonego decyzją cofającą zezwolenie na zbieranie odpadów 
obowiązku ich uprzątnięcia oraz prowadzonego postępowania 
egzekucyjnego, Spółka odpadów nie usunęła. Przed Sądem Rejonowym w 
Koninie toczy się obecnie wszczęte z zawiadomienia Prezydenta Miasta 
Konina postępowanie karne. Sprawa przeciwko Iwonie P., Mariuszowi P. - 
będącymi udziałowcami TOMY Sp. z o.o. oraz Waldemarowi K. dotyczy 
przestępstw z art. 183 § 1 k.k i innych (sygn. akt II K 1567/19). Prezydent 
Miasta, działając przy pomocy profesjonalnych pełnomocników, podejmuje 
działania zmierzające nie tylko do ukarania sprawców objętych aktem 
oskarżenia, lecz również ich faktycznych mocodawców. Niestety, pomimo 
podnoszenia tej kwestii, sąd dotychczas nie rozpatrzył wniosków 
dowodowych zmierzających do wykrycia wszystkich osób odpowiedzialnych 
za ten proceder. Zaznaczyć należy, iż w sprawie tej podejmowano również 
wszystkie inne prawem przewidziane działania celem jej rozwiązania. 
Informowano właściwe służby, inspekcje i straże. Zauważyć należy potrzebę 
systemowego rozwiązania kwestii nielegalnego składowania odpadów w 
skali całego kraju, albowiem działania podejmowane lokalnie nie przynoszą 
rezultatów. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 
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489 
2021-07-
22 

KUBIAK 
JACEK 

Pytał, jak się udało zbilansować 
działalność MZGOK? 

MZGOK Sp. z o.o. od czasu uruchomienia spalarni każdego roku 
wypracowuje zysk. W latach 2016 – 2020 nie było sytuacji, aby MZGOK Sp. 
z o.o. nie zbilansował swojej działalności. Walne Zgromadzenie corocznie 
zatwierdza cennik po zasięgnięciu opinii udziałowców spółki - 36 rad miast i 
gmin subregionu konińskiego. Należy podkreślić, że od 2017 roku 
obowiązuje niezmiennie ta sama cena za przyjęcie odpadów komunalnych 
do unieszkodliwienia w wysokości 320 zł/tonę oraz 1 zł/ tonę za odpady 
selektywnie zebrane. Wypracowany zysk, który zwiększa kapitał zakładowy 
jest przeznaczany na finansowanie kolejnych inwestycji, głównie 
doposażenie w maszyny i urządzenia instalacji przetwarzania odpadów. W 
latach 2018-2020 znaczące środki przeznaczono na: • wybudowanie lub 
dostosowanie do zaostrzonych wymagań placów magazynowych odpadów 
przygotowanych do przetworzenia oraz surowców przeznaczonych do 
recyklingu oraz zadaszenie PSZOK, • zakup nowych maszyn i urządzeń 
służących do przetwarzania bioodpadów na kompost i ulepszacz gleb 
Magno-Hortis (mobilny rozdrabniacz wysokoobrotowy, ładowarka 
teleskopowa, dwa ciągniki), • doposażenie sortowni odpadów w maszyny i 
urządzenia (rozrywarka do worków, ładowarka, ciągnik, wózek widłowy), • 
doposażenie instalacji waloryzacji żużli (ładowarka), • zamontowanie 
przemysłowego odkurzacza w ZTUOK, • zakup gruntów pod kolejne 
przygotowywane inwestycje. Decyzją Walnego Zgromadzenia w kolejnych 
latach 2018, 2019, 2020 udziałowcom została wypłacona dywidenda. 
Gospodarowanie odpadami przez gminy musi uwzględnić wiele elementów, 
które składają się na całkowity koszt i zbilansowanie systemu: m.in. 
organizację systemu, liczbę mieszkańców nim objętych, masę wytworzonych 
odpadów, skuteczność selektywnej zbiórki odpadów, poziom opłat 
wnoszonych przez mieszkańców, koszty zbierania i transportu, koszt 
unieszkodliwienia. MZGOK Sp. z o.o. zatrudnia kompetentnych 
pracowników, oddanych pracy, dbających o dobre imię firmy. Stabilna 
załoga, jasno wyznaczone cele i zadania oraz skuteczne zarządzanie 
przyczyniają się do osiągania pozytywnych wyników. Potwierdzają to 
również liczne kontrole planowe i interwencyjne. Corocznie zakład jest 
również doceniany w branżowych konkursach, uzyskując nagrody i 
wyróżnienia. 

Prezydent 
Miasta 
Konina 
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