
 
P R O T O K Ó Ł   Nr  LIV/2014 

 
z obrad  LIV  SESJI  RADY  MIASTA  KONINA, 

 
która  odbyła  się  w  dniu  24 września 2014 roku 

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

 
_______________________________________________________ 

 
 

Sesja trwała od godz. 09.05 do godz. 14.20. 
 

W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta Konina 
p. Józef NOWICKI, Zastępcy Prezydenta Miasta Konina p. Marek WASZKOWIAK 
i p. Sławomir LOREK, Skarbnik Miasta p. Irena BARANOWSKA, Z-ca Skarbnika Miasta 
p. Kazimierz LEBIODA, kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego p. Ł. DOLATA, dyrektorzy i prezesi podległych 
jednostek organizacyjnych miasta i spółek miejskich oraz przedstawiciele lokalnych mediów. 
 
 Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego 
protokółu. 
 
 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
 
 
          Otwarcia LIV Sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) - dokonał 
Przewodniczący Rady Miasta Konina - radny p. Wiesław STEINKE. 
 
 

Przewodniczący rady powitał wszystkich biorących udział w obradach.  
 

Stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 
uchwał. 
 

Nieobecny był radny p. Mateusz Cieślak i radny p. Marcin Sypniewski.  
 

Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Miasta Konina na sekretarza obrad sesji przewodniczący 
rady wyznaczył radnego p. Marka Cieślaka. 
 

Radny p. Marek Cieślak wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad. 
 
 

Następnie przewodniczący rady powiedział, cytuję: „W zawiadomieniu o zwołaniu 
dzisiejszej sesji przekazałem Państwu radnym ustalony porządek obrad wraz z materiałami.  

Jednocześnie w dniu 23 września br. uzupełniłem porządek obrad o projekt uchwały 
druk nr 883 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 546 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2013 
roku w sprawie zbycia nieruchomości – dotyczy to nieruchomości przy ul. Błaszaka. Jest to 
sprawa Państwu radnym znana. 
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Jednocześnie na wniosek Prezydenta Miasta Konina, po obradach Komisji 
Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej, na wniosek przewodniczącego 
tej komisji p. Kazimierza Lipińskiego zdejmuję dzisiaj z porządku obrad projekt uchwały 
dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Konina dla 
wybranych obszarów między ul. Z. Urbanowskiej, J. Słowackiego i Wojska Polskiego – 
druk nr 913, jeszcze raz powtarzam, na wyraźny wniosek przewodniczącego komisji 
p. K. Lipińskiego. Prezydent przychylił się do tego wniosku, stąd dzisiaj nie będziemy nad 
tym projektem uchwały procedować. Zostaje on zdjęty z porządku obrad. 

Jednocześnie Szanowni Państwo dokonuję pewnych zmian w kolejności, 
wynikających z naszego procedowania, tzn. zawsze procedowaliśmy zmiany w budŜecie oraz 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na początku naszych obrad. Nie są one tym 
razem ujęte, poniewaŜ tam mamy sprawozdanie z wykonania budŜetu za pierwsze półrocze, 
ale przesuwam je wraz z uchwałą, która ma wpływ na te zmiany, tzn. z uchwałą dotyczącą 
ustalenia opłat za przewozy osób i bagaŜu na punkty po 10 tj. podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, więc jako 11 będzie punkt dotyczący 
ustalenia opłat za przewóz osób i bagaŜu, a następnie właśnie zmiany w budŜecie oraz zmiany 
w WPF.  

Na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej po przerwie pierwszym punktem, 
który będziemy procedowali będzie informacja z prac Komisji Rewizyjnej, wynika to 
z przyczyn osobistych. Jak daleko dotrzemy do przerwy pokaŜe nasza pracowitość i nasza 
debata nad pozostałymi punktami porządku obrad. 
 Przypominam, iŜ rada moŜe wprowadzić zmiany w ustalonym porządku obrad – 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu – o czym stanowi zapis artykułu 
20 ustęp 1a ustawy o samorządzie gminnym. 
 Mam wobec tego pytanie do Państwa radnych, czy są inne uwagi do proponowanego 
porządku obrad? PoniewaŜ nie widzę, tak zaproponowany porządek obrad poddam pod 
głosowanie.” 
 

W głosowaniu 21 radnych „za” Rada Miasta Konina przyjęła zmiany w porządku 
obrad LIV Sesji RMK. 
 

Wobec powyŜszego przewodniczący rady stwierdził, Ŝe realizowany będzie 
następujący 
 
porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołów obrad L, LI, LII i LIII sesji. 
3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym. 
4. Rozpatrzenie: 

a) informacji z wykonania budŜetu miasta Konina za I półrocze 2014 roku,  
b) informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku instytucji 

kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Konińskiego Domu Kultury oraz 
MłodzieŜowego Domu Kultury, 

c) informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina za 
I półrocze 2014 roku. 

5. Informacja z realizacji Uchwały Nr 696 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 
2013 roku w sprawie wydatków budŜetowych, które nie wygasają z upływem roku 
budŜetowego 2013. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 546 Rady Miasta Konina z dnia 
27 marca 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości (druk nr 883). 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wkładu pienięŜnego do Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z o.o.  na sfinansowanie 
budowy węzła cieplnego dla potrzeb MłodzieŜowego Domu Kultury przy 
ul. Przemysłowej 3D w Koninie (druk nr 901). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 777 Rady Miasta Konina z dnia 
30 kwietnia 2014 r. w sprawie wniesienia wkładu pienięŜnego na finansowanie 
zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pienięŜnego na budowę 
kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ulicach Matejki i Wyspiańskiego” do 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie 
(druk nr 902). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz ENERGA-
OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu (druk nr 910). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
(druk nr 911). 

11. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany uchwały Nr 429 Rady Miasta Konina z dnia 
26 września 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagaŜu 
ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład 
Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów (druk nr 920). 

12. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian w budŜecie miasta Konina na 2014 rok (druk nr 921), 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata  

2014-2017 (druk nr 922). 
13. Informacja z prac Komisji Rewizyjnej.  
14. Podjęcie uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina dla wybranych obszarów: 
a) w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki - Mikołaja Kopernika oraz w rejonie ulic: 

Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki (druk nr 912); 
b) między ulicą Zofii Urbanowskiej, Juliusza Słowackiego i Wojska Polskiego 

(druk nr 913). 
15. Podjęcie uchwały w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego (druk nr 914). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Miasta 
Konina na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021 (druk nr 917). 

17. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmiany Uchwały Nr 442 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku 

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów 
i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie 
miasta Konina (druk nr 918); 

b) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Konina w związku 
z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
(druk nr 919). 

18. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a)  zbycia nieruchomości (druk nr 915), 
b) zamiany nieruchomości (druk nr 916). 

19. Wnioski i zapytania radnych. 
20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
21. Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Miasta Konina. 
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Głos zabrał prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „Mimo tej niespodzianki chciałbym 
poinformować ze względów formalnych, Ŝe na dzień dzisiejszy Pan wiceprezydent Marek 
Waszkowiak został odwołany z urlopu i moŜe uczestniczyć w obradach sesji. Wszystko, co 
powie moŜe być uŜyte przeciwko niemu.  

A teraz bardzo bym prosił Pana przewodniczącego, by na moment udzielił głosu Panu 
prezesowi naszego piłkarstwa kobiecego, który jest z dwoma najlepszymi piłkarkami i ja 
uwaŜam, Ŝe na świecie, a nie tylko w Europie i Ŝeby przekazał to, co jest miłego do 
przekazania.” 
 
 

Głos zabrał p. R. JASZCZAK – Prezes KKPK „Medyk” Konin, cytuję: „Po raz 
pierwszy mam przyjemność uczestniczyć w tym miejscu na Radzie Miasta Konina. Wiele 
razy czytałem w prasie, Ŝe jest taka moŜliwość, dlatego wczoraj na spotkaniu u Pana 
prezydenta poprosiłem o takie spotkanie. Pozwolę sobie jednak na taki moment 
wprowadzenia. Kiedy 29,5 roku temu załoŜyłem druŜynę piłki noŜnej kobiet nigdy nie 
myślałem, Ŝe doŜyję takiego dnia, Ŝe będę tutaj przed Państwem stał i mówił to, co zaraz 
powiem. Jest to dla mnie osobiście ogromna chwila i myślę, Ŝe nie stanie się nic złego, jak 
powiem, Ŝe pierwszy raz w historii Konina w naszym pięknym mieście odbędzie się mecz 
1/16 Ligii Mistrzyń. Jest to dla mnie osobiście ogromne wydarzenie, dla moich zawodniczek 
równieŜ i dlatego będzie dla nas ogromnym zaszczytem, jeŜeli w tym dniu będziemy mogli 
razem, wspólnie przeŜywać te chwile, dlatego pozwoliłem sobie przyjść z moimi 
zawodniczkami osobiście i wręczyć Państwu zaproszenia na mecz Medyk Konin – Glasgow 
City Ladies FC, który odbędzie się 8 października o godz. 15.30 na stadionie miejskim przy 
ul. Podwale w Koninie. Serdecznie zapraszamy. Ja z góry przepraszam, Ŝe moje zawodniczki 
są tak młode, bo jest to najlepsza piłkarka Europy w 2013 roku - 17 letnia Ewa Pajor i tylko 
kilka miesięcy młodsza Ewelina Kamczyk, która w tym meczu finałowym ze Szwecją 
strzeliła złotą bramkę.” 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „My ślę, Ŝe juŜ teraz moŜemy pogratulować, bo to juŜ 
jest sukces, niezaleŜnie od wyniku, jaki będzie w tym meczu, ale myślę, Ŝe sukces naszych 
siatkarzy uskrzydli naszą druŜynę w Koninie. Głęboko w to wierzymy.” 
 
 

Pan R. JASZCZAK – Prezes KKPK „Medyk” Konin, cytuję: Ja myślę, Ŝe Państwa 
obecność nas uskrzydli i będziemy robić wszystko, Ŝeby jak najlepiej wypaść. Powiem, 
Ŝe gramy z 12 druŜyną Europy, która w tym rankingu UEFA ma aŜ 29.700 punktów, a my, 
jako nowicjusz 6.150. Mamy jednak nadzieję, Ŝe punkty rankingowe nie przekładają się na to, 
co będzie działo się na boisku.” 
 
 

Następnie wręczono prezydentom i radnym zaproszenia na mecz Medyk Konin – 
Glasgow City. 
 
 

Głos zabrał prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „Bardzo dziękujemy Panu trenerowi, 
prezesowi, dziękujemy zawodniczkom za tak miły gest. Chciałbym jeszcze powiedzieć, 
Ŝe będziemy bardzo gorąco dopingować i będą tylko padały same cenzuralne słowa.” 
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Przewodniczący rady, cytuję: „Szanowni Państwo, poniewaŜ atmosfera jest miła 
i przyjemna, jeszcze kilka luźnych informacji. Mamy na sali równieŜ szczególną wystawę 
fotograficzną, moŜna podziwiać zdjęcia Fundacji „Podaj dalej”, które są tutaj 
wyeksponowane, moŜna podziwiać Konin, miejsca, które zostały niekiedy zapomniane, 
moŜna je odtworzyć i zobaczyć, w jakim stanie są obecnie. 

Jeszcze jedna informacja - macie Państwo na drzwiach wejściowych informację 
o koncercie dla hospicjum. Jeśli ktoś z Państwa byłby łaskaw się pojawić i wesprzeć 
tę szlachetną ideę, to teŜ serdecznie Państwa zapraszamy.” 
 
 
 

2. Przyjęcie protokołów obrad L, LI, LII i LIII sesji. 
 

 
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady 

powiedział, Ŝe protokoły obrad L, LI, LII i LIII sesji rady wyłoŜone były do wglądu w sali 
posiedzeń komisji. 

Poinformował, iŜ do dnia sesji nie wpłynęły Ŝadne zastrzeŜenia ani uwagi do 
sporządzonych protokołów. 
 

Zapytał, czy radni mają uwagi, bądź zgłaszają poprawki do protokołów obrad L, LI, 
LII i LIII sesji. 
 

Nie było zgłoszeń, wobec tego przewodniczący rady stwierdził, Ŝe protokół do treści 
którego nie wniesiono zastrzeŜeń ani poprawek uwaŜa się za przyjęty, o czym stanowi zapis 
§ 38 punkt 8 Statutu Miasta Konina. 
 

Poinformował, Ŝe podpisał protokół XLIX sesji, przyjęty bez uwag na sesji L. 
 

Przypomniał, Ŝe zgodnie z obowiązującymi przepisami, protokoły obrad po ich 
przyjęciu przez radę, są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 
 

3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie 
międzysesyjnym. 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to zapoznanie się ze 
sprawozdaniem z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym. Materiał ten 
Państwo radni otrzymują drogą elektroniczną. Są tam informacje o przyjętych projektach 
uchwał, wydanych zarządzeniach i rozpatrzonych wnioskach przez Pana prezydenta. Mam 
wobec tego pytanie w tym punkcie, czy ktoś z Państwa radnych chciałby prezydenta zapytać 
o to sprawozdanie?” 
 
 
 Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Niejako zostałem wywołany do wypowiedzi 
po ogłoszeniu, czy przeprowadzeniu pierwszego głosowania w związku z wnioskami do 
Konińskiego BudŜetu Obywatelskiego. Mamy tutaj sprawozdanie, kilka takich podpunktów, 
gdzie Pan prezydent uczestniczył.  
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Podczas konferencji prasowej padało moje nazwisko wielokrotnie i nie tylko, równieŜ 
na portalach społecznościowych.  

Proszę Państwa, w kwietniu przyjęliśmy protokół, uchwałę w związku z KBO, gdzie 
w § 3 mamy zapis, iŜ wniosek moŜe składać kaŜda osoba będąca obywatelem 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pragnę podkreślić, Ŝe takim obywatelem jestem, jestem 
zameldowany w mieście Koninie, jak równieŜ jestem mieszkańcem miasta Konina i taki 
wniosek złoŜyłem. Próba wykreślenia chociaŜby radnych z chęci składania takiego wniosku 
wydaje mi się, Ŝe jest nie konstytucyjna, z drugiej strony, co by było, gdyby w imieniu 
radnych, ewentualnie nawet posłów czy innych przedstawicieli władz samorządowych 
składali takie wnioski członkowie rodzin, równieŜ byłaby rozpętana burza. To tyle na ten 
temat. 
 Do dnia dzisiejszego Panie prezydencie nie padły wyjaśnienia w kierunku Pani 
Krystyny Leśniewskiej, która na konferencji prasowej we wtorek tydzień temu, osiem dni 
temu wymieniała moje nazwisko. Pragnę podkreślić, iŜ nastąpiły pewne błędy przy pracach 
nad KBO. Staram się być człowiekiem skrupulatnym i po prostu często wnikam w pewne 
sprawy i pozwoli Pan, Ŝe jeŜeli urzędnicy tego nie znajdą, ja to znalazłem juŜ praktycznie po 
dwóch dniach. Dlaczego tak się stało. Pierwsza lista, jeŜeli chodzi o wnioski obywatelskie 
Panie prezydencie i usytuowanie ich na liście pierwszej, która została wydrukowana przez 
pracowników Urzędu Miejskiego miała miejsce w lipcu. JuŜ wtedy na jednym z portali 
społecznościowych pisałem, iŜ przynajmniej dwa wnioski przed numerem 10 powinny być 
niedopuszczone ze względu, Ŝe przyjęliśmy je w budŜecie miasta Konina. Chodzi tu, temat 
znany, który zresztą przekazywałem Panu Piotrowi Korytkowskiemu, sprawa parkingu przy 
ul. Sosnowej, a przede wszystkim budowa siłowni na Laskówcu, przy ulicach powiem 
dokładnie Sierpińskiego, Skrótowa, Rudzicka, naprzeciwko ulicy Hirszfelda. O ile się nie 
mylę, był to wniosek z numerem 6, złoŜony przez Pana Przemysława Dudka. I co się okazało. 
Wniosek ten wypadł koniec lipca, sierpień. Automatycznie 6 sierpnia została zmieniona 
numeracja wniosków. Te wnioski, które miały numery wyŜsze poszły wyŜej, tak jak wniosek 
mój miał numer 11, został numerem 10. Wniosek Pani Krystyny, który miał numer 10 wszedł 
na pozycję 9 itd. do pozycji nr 5. Podobnie było z pozycjami, które miały wyŜszą numerację. 

Tutaj powstaje pytanie, dlaczego w ogóle ten wniosek został zaopiniowany 
pozytywnie i został wciągnięty na listę do Konińskiego BudŜetu Obywatelskiego. Sprawa jest 
bardzo prosta. Ja tutaj powiem Panie prezydencie, mówię to nie raz, zwiększenie liczby 
urzędników nie zawsze świadczy dobrze, dlaczego? Tutaj przeczytam argumentację, która 
równieŜ jest niezgodna z tym, co Ŝeśmy przyjęli jako rada miasta, a mianowicie: „wnioski 
mogą być składane wyłącznie w terminie od 1 do 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budŜetowy, którego ma dotyczyć. O terminie złoŜenia wniosku decyduje data przyjęcia 
wniosku w budŜecie miejskim...” 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Ja przedłuŜam, jest juŜ 6 minut, więc bardzo proszę, 
Ŝeby Pan radny finiszował, bo to jest bardzo długi wstęp. Ja juŜ straciłem sens pytania, ja juŜ 
nawet nie rozumiem pytania powiem szczerze.” 

 
 

Kontynuując radny p. J. SIDOR, cytuję: „Panie przewodniczący uwaŜam, Ŝe jako rada 
miasta, która podejmowała tę uchwałę, jesteśmy równieŜ winni wytłumaczenie mieszkańcom, 
bo dla nich pewne rzeczy robimy.” 
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Przewodniczący rady, cytuję: „Jasne, daję Panu konia z rzędem, jeśli znajdzie Pan 
osobę na tej sali, która rozumie o co chodzi.  Ja juŜ teraz nie rozumiem. Pan za długo mówi 
i nie wiem, jaki jest sens pytania.” 

 
 
Kontynuując radny p. J. SIDOR, cytuję: „Ja powiem o co chodzi. Został 

zaakceptowany wniosek, tak jak powiedziałem na pozycji nr 6 w sprawie siłowni. Następnie 
on wyleciał, nie rozumiem tutaj równieŜ argumentacji wniosków nieprzyjętych do realizacji, 
dlaczego? Jest to materiał ściągnięty ze strony Urzędu Miejskiego. Do wydziału KT, czyli do 
Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 16 sierpnia 2014 r. wpłynął wniosek, którego 
autorem jest Pan Przemysław Dudek. Wniosek dotyczy itd. itd. Panie prezydencie zwracam 
uwagę na datę - 16 sierpnia. Nawet tutaj w uzasadnieniu odrzucenia tego wniosku jest błąd. 
Ten wniosek nie mógł wpłynąć 16 sierpnia z uwagi na to, Ŝe termin składania wniosków był, 
tak jak przeczytałem wcześniej do końca czerwca.” 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Jak rozumiem mamy dwie sprawy, jedna dotyczy tego, 
Ŝe dwa wnioski nie powinny być przyjęte, a inne powinny być przyjęte. Jedne nie powinny 
być przyjęte, bo są w budŜecie, a inne nie zostały przyjęte.” 
 
 

Kontynuując radny p. J. SIDOR, cytuję: „Zgadza się, powiem tak, 6 sierpnia nastąpiła 
korekta wszystkich wniosków budŜetu obywatelskiego z wyłączeniem tych.  

12 sierpnia na spotkaniu w MDK ta numeracja była prawidłowa i powiedziałem, 
Ŝe jest to kłamstwo i potwierdzam, iŜ taka zmiana numerów związana z moim projektem, 
z moim nazwiskiem nastąpiła kilka dni wcześniej, ale Panie prezydencie równieŜ powtarzam, 
pewne argumentacje, które są zawarte w projekcie, jak równieŜ w tłumaczeniu odrzucenia 
wniosków są nieprawidłowe. Ja chciałem to wytłumaczyć i musiałem to wytłumaczyć, 
bo jesteśmy to winni mieszkańcom, a druga rzecz, tak jak powiedziałem, równieŜ mnie tutaj 
wymieniano. ZłoŜyłem projekt na dokumentację ul. Przemysłowej wraz ze ścieŜką rowerową. 
Mówiłem i mówię na ten temat 3,5 roku jak jestem radnym, niestety mój wniosek nie został 
nigdy przyjęty i zaakceptowany mimo, Ŝe miał być. Chciałem go złoŜyć i złoŜyłem. Jaka jest 
reakcja mieszkańców? Mieszkańcy chcą i proszą o remont tej ulicy tak jak naleŜy. Dziękuję.” 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Mogę zapewnić Pana radnego, Ŝe większość radnych 
na tej sali w swoich wnioskach budŜetowych, bo o tym wiemy, ulicę Przemysłową co roku 
umieszcza. Nie jest to temat łatwy, o tym wiemy, mam nadzieję, Ŝe uda się go zrealizować, 
ale odpowiadać na pytanie Pana radnego będzie prezydent, więc pytanie dotyczy tego, Ŝe są 
wnioski, które nie powinny się znaleźć oraz takie wnioski, które nie były przyjęte. Mamy 
dwie sprawy w pytaniu Pana radnego.” 
 
 
 Następnie głos zabrał radny p. Marek CIEŚLAK, cytuję: „Korzystam w tej chwili 
z obecności Pana prezydenta, bo z tego co wiem, niebawem nas opuści w sprawach 
słuŜbowych, ale mimo wszystko poruszę tę kwestię teraz, bo w sprawozdaniu mam jeszcze 
jedną kwestię bardzo waŜną, która musi być wyjaśniona przez Pana prezydenta, a związana 
jest teŜ z zapisami zarządzenia podpisanego przez Pana. Pierwsza kwestia Panie prezydencie. 
W zapisach, które zaproponował Pan w zmianach budŜetowych powiem szczerze, Ŝe trudno 
mi się zgodzić z zapisem, w którym kwota zaoszczędzona na przetargu 50.000 zł zostaje 
wyprowadzona do budŜetu w sytuacji, kiedy mamy jeszcze niedokończone zadanie, a mówię 
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o budowie kanalizacji deszczowej na osiedlu w Pątnowie. Trudno się zgodzić Panie 
prezydencie, by ta kwota nie pozostała na tym zadaniu w sytuacji, kiedy właśnie jest w tej 
chwili odbudowana ta ulica i brakuje środków na ten nieszczęśliwy chodnik o długości 
350 m.  

Pozwoliłem sobie Panie prezydencie zaprosić pewną komisję składającą się 
z przedstawicieli firmy Skanska, wodociągów, inŜynierów, którzy będą odbudowywali tę 
ulicę, na którym to spotkaniu stwierdzono, Ŝe jednak będzie robiony ten krawęŜnik na 
długości 350 metrów, ale nie ma środków, Ŝeby powiedzmy wykonać juŜ stricte chodnik. 
Jedynie było zapewnienie, Ŝe ta nawierzchnia chodnika będzie utwardzona.  

Chciałem nadmienić Panie prezydencie, Ŝe akurat tak się fajnie składa, Ŝe firma, która 
wykonuje to zadanie jest teŜ firmą, która wykonuje dla nas, dla miasta Konina utrzymanie 
bieŜące ulic i chodników, takŜe bardzo dobrze by się składało po zapewnieniach ze strony 
firmy Skanska, Ŝe przeznaczenie takiej kwoty na zakup kostki spowodowałoby, Ŝe te 
350 metrów mogłoby powstać, takŜe ja chciałbym złoŜyć wniosek właśnie przy budŜecie, 
przy zmianach w budŜecie, aby pozostawić tę kwotę, tych 50 tys. zł, które zostało 
zaoszczędzone na zadaniu w przetargu na budowę tej kanalizacji, Ŝeby wykonać jednak ten 
chodnik.  

Przypominam Panie prezydencie, Ŝe od tamtego roku nastąpił duŜy proces 
inwestycyjny w Elektrowni w Pątnowie i wzmoŜony ruch jaki jest w tej chwili na tej trasie, 
stało się to bardzo niebezpieczne dla ruchu i poruszania się mieszkańców na tej ulicy. 
Zostawienie w tym stanie tej budowli w tej chwili stwarza pewne zagroŜenie.  

To jest jedna kwestia, a druga. Zaniepokoił mnie pewien zapis, który Pan podpisał. 
Podpisał Pan zarządzenie przyjęcia porozumienia regulującego sprawy wspólnej inwestycji 
realizującej budowę wiaduktu na trasie kolejowej 20 wraz z przebudową układu drogowego. 
Zaniepokoił mnie zapis, jaki w Wieloletniej Prognozie Finansowej, mamy tam kwotę 
zaproponowaną 10.600.000,00 zł, co jak się dowiedzieliśmy na komisji od Pana skarbnika 
jest to 2/3 kwoty budowy wiaduktu. Co mnie takiego zaniepokoiło, bo na pewno pamiętają 
koledzy radni z tamtej kadencji i tej równieŜ, Ŝe cały czas były zapewnienia, Ŝe miasto Konin 
wyraŜając zgodę na tak waŜną inwestycję rezygnuje z bardzo waŜnych punktów 
komunikacyjnych w mieście, jaką jest ul. Kolejowa, Sosnowa, przejazdy kolejowe 
w Morzysławiu będziemy musieli w związku z modernizacją trasy kolejowej zamknąć i była 
mowa, Ŝe właśnie idąc w tym kierunku, zamykamy te przejazdy, utrudniamy Ŝycie naszym 
mieszkańcom, ale firma PKP w zamian buduje wiadukt i teraz się okazuje po informacjach, 
Ŝe nie tylko nie buduje za swoje pieniądze, to wręcz miasto Konin doszło juŜ do tego, 
Ŝe 2/3 kwoty ma pokryć. Na pewno cała rada chciałaby wiedzieć, jak ta sprawa wygląda, 
dlaczego tak wyszło, Ŝe w tej chwili jest proponowana kwota 2/3 za wiadukt, na początku 
miało być 0 %, później 50 %, w tej chwili 2/3.  

Następna rzecz. Myślę, Ŝe tak waŜna kwestia, jaką jest właśnie budowa tego wiaduktu 
i rozwiązania komunikacyjne, jakie mamy tam wykonać, to nie wiem, czy nie jest stosowne, 
aby powołać specjalnie Komisję Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy 
Zagranicznej i zaprosić wszystkich radnych, aby zapoznać ich ze wszystkimi koncepcjami, 
bo my na tę chwilę nie wiemy nic w tym temacie, Ŝeby nie było sytuacji takiej, jak było 
z ulicą i budową ulicy Brunatnej, bo były zapewnienia, Ŝe budujemy ulicę Brunatną w całym 
ciągu, później okazało się w 50 %, a teraz okazało się, Ŝe zaledwie ulica Brunatna powstaje 
jakby przy połączeniu zakładu, który powstał i miał komunikację z ul. Przemysłową, dlatego 
ta informacja jak najbardziej myślę pełna, jeśli chodzi o to zadanie, powinna być przekazana.” 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „PoniewaŜ są kolejni pytający mam jedną prośbę, 
Ŝebyśmy trzymali się procedur, a więc mówimy o sprawozdaniu z prac, ja wiem, Ŝe ten okres 
jest dość długi, Ŝebyśmy rozwaŜyli, co moŜna dopytać w punkcie wnioski i zapytania, 
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a co ewentualnie w punkcie dotyczącym sprawozdania, de facto sprawozdania dotyczącego 
pracy prezydenta.” 
 
 

Głos zabrała radna p. Z. ITMAN, cytuję: „Ja mam, poniewaŜ tutaj został poruszony 
temat budŜetu obywatelskiego, więc muszę się do niego odnieść. UwaŜam, Ŝe to, co było tak 
sztandarowym pomysłem i bardzo reklamowanym, niestety poniosło klęskę, więc być moŜe 
musimy się tutaj uczyć na błędach. Wydaje mi się, Ŝe juŜ na etapie tego sita, czyli składania 
wniosków i odpowiedniego procedowania przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego, 
Ŝe tu była zdecydowanie jakby za mała kontrola, tak bym powiedziała, bo jeśli chodzi 
o projekt, który wygrał, czyli Konin jest fit i całe mnóstwo siłowni, to naprawdę wysupłanie 
z naszego budŜetu 2 mln zł na tego typu projekty, czyli na siłownie plenerowe, które zresztą 
zgłaszaliśmy w 2013 roku, więc dwie juŜ działają, na wybieg dla psów na ponad 100 tys. zł 
i tego typu szalone pomysły, to naprawdę coś tutaj na pewno trzeba w tym zmienić, 
bo przypominam 2 mln zł z budŜetu wyszły na pomysły, na zasadzie takiej pewnie, Ŝe kaŜdy 
bardzo chciał być oryginalny. Usadowienie tych kilkunastu plenerowych siłowni, które 
w określonym tylko czasie będą działały, to za chwilę będzie kolejny pomysł, Ŝe trzeba 
będzie wiaty zrobić, bo będzie za duŜo słońca albo będzie deszcz, będzie zima i tutaj na 
pewno nad tym się trzeba bardzo zastanowić. Ja uwaŜam, Ŝe 2 mln zł wydane juŜ nie powiem 
na co, ale poza tym tylko na projekty czy na dokumentację, która jeŜeli się orientuję dwa lata 
jest waŜna.  

Ja teŜ złoŜyłam wniosek o ul. Błaszaka, która według mnie jest traktowana po 
macoszemu, nie jest zrobiona od dawien dawna i wydawałoby się oczywiste, Ŝe ten projekt 
powinien przejść, przeszły takie na zasadzie hucpy czy skrzykiwania się i ten temat juŜ 
kończąc, Ŝeby nie przedłuŜać, trzeba się powaŜnie zastanowić na przyszłość i jednak oddanie 
tutaj mieszkańcom takiego głosu współdecydowania nie zawsze jest, nie wyszło tak jak 
trzeba. To jest ta sprawa dotycząca budŜetu. 

Druga sprawa, chciałabym się dowiedzieć, bo przeczytałam w sprawozdaniu 
z działalności Pana Prezydenta o nagrodzie dla Pani dyrektor Zimnej, więc się zastanawiam, 
czy to jest nagroda za to, Ŝe zlikwidowano Szkołę Podstawową Nr 5, za to została 
nagrodzona?  

I ostatnie moje pytanie do Pana prezydenta o przystanek PaT. Jaki był efekt 
propagandowy poza tym, Ŝe było totalne zamieszanie w mieście, Ŝe nie moŜna było korzystać 
z komunikacji miejskiej i ile to kosztowało.” 
 
 

Przewodniczący Rady, cytuję: „Temat tego budŜetu był poruszony, ja myślę, Ŝe na 
początku Pani Zofia powiedziała rzecz waŜną, zaczęliśmy, uczymy się, wszyscy przez to 
przechodzimy. MoŜna go oceniać lepiej lub gorzej, a jako radni, bo to jest uwaga do nas, 
musimy uderzyć się w pierś. Ideą budŜetu obywatelskiego była partycypacja społeczna, 
zaangaŜowanie mieszkańców. Do jutra mamy czas składania wniosków do budŜetu. 
Mówili śmy o tym, Ŝebyśmy my juŜ nie ponawiali naszych wniosków, nie zabierali szans 
mieszkańcom i niestety nie ustrzegliśmy się tego. Ja Ŝałuję z tego powodu. Mamy te 
narzędzia i chodziło o to, Ŝebyśmy nie dublowali czegoś. Ja mówiłem na początku tego 
projektu, my radni poniekąd wypełniamy to zadanie, z racji funkcji publicznej. Składamy co 
roku wnioski do budŜetu i nie moŜemy się naraŜać na krytykę z tego powodu, Ŝe wyręczamy 
znów mieszkańców. Tak się stało, mam nadzieję, Ŝe w przyszłości my teŜ wyciągniemy 
wnioski. Nie dublujmy licząc na to, Ŝe moŜe to będzie większe poparcie. Spotykamy się 
z mieszkańcami, jesteśmy radnymi z ich wyboru i oni nas będą rozliczać, czy potrafimy 
skutecznie zabiegać o wnioski. Nie składajmy swoich wniosków na przyszłość, bo potem 
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będzie krytyka totalna, Ŝe powielamy to samo, co robiliśmy do tej pory. Jeśli ma być 
partycypacja społeczna, włączenie mieszkańców, to bądźmy konsekwentni.” 

 
 

Głos zabrała radna p. M. KOSIŃSKA, cytuję: „Dwa tematy jeden ten sam - budŜet 
obywatelski. 14 września mieliśmy w Koninie święto społeczności obywatelskiej. Obywatele 
miasta tłumnie skorzystali ze swoich moŜliwości, po pierwsze złoŜyli wnioski, jak na 
pierwszy budŜet obywatelski ilość tych wniosków była imponująca. Wnioski były bardzo 
ciekawe i jeŜeli Pani radna Itman mówi, Ŝe to były szalone pomysły, to właśnie takie szalone 
pomysły mieszkańcy Konina poparli i mają do tego prawo i nie moŜemy tego prawa w Ŝaden 
sposób ograniczać ani teŜ tego prawa recenzować, bo tak samo mogą być recenzowane nasze 
szalone pomysły jako rady miasta. Obywatele tego miasta zdecydowali, aby poprzeć takie, 
a nie inne projekty bez znaczenia czy były one złoŜone przez radnego czy były złoŜone przez 
członka jakieś partii czy Panią X z osiedla, która okazała się liderką w swoim rejonie i to, 
czemu przyświeca budŜet obywatelski zostało wypełnione, tzn. odkryliśmy liderów 
lokalnych, liderów społecznych, bo o to w tym wszystkim chodzi, Ŝebyśmy w ramach 
naszego miasta sami zarządzali, bo na tym polega samorząd, ale teŜ Ŝeby w ramach swojej 
społeczności lokalnej, w tej małej społeczności umieć decydować i umieć zjednaczać daną 
społeczność do zrealizowania jakiegoś celu. JeŜeli ktoś złoŜył projekt na to, Ŝeby zrobić 
siłownię i ten projekt wygrał tzn., Ŝe tego właśnie Ŝyczą sobie mieszkańcy miasta. Chcą w ten 
sposób spędzać wolny czas na świeŜym powietrzu.  

Wczoraj odbyło się posiedzenie Konińskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego, 
tam temat KBO równieŜ na tym posiedzeniu omawialiśmy i oczywiście to jest pierwszy rok, 
pierwszy raz, uczymy się na błędach i wyciągamy wnioski i Konińska Rada  Działalności 
PoŜytku Publicznego przekaŜe na ręce Pana prezydenta równieŜ rekomendację co naleŜałoby 
skorygować, poprawić albo dopracować, Ŝeby na przyszłość uniknąć zamieszania i błędów, 
natomiast jedno jest pewne - 14 września społeczeństwo obywatelskie w Koninie miało swoje 
święto. 
 Teraz będzie drugi temat zupełnie inny. W sprawozdaniu Pana prezydenta 
przeczytałam, Ŝe przekazano w administrowanie ZOUM budynek przy ul. Staszica 27, 
poniewaŜ temat jest medialny bardzo proszę o informację, jakie czynsze mają w tej chwili 
najemcy.” 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Tutaj pytający ad vocem zabierają głos. Wnioski 
i zapytania radnych przenieśliśmy na początek. Spróbujemy wrócić do normalnego rytmu 
naszej pracy.” 
 
 

Ad vocem radna p. Z. ITMAN, cytuję: „Ja tylko krótko muszę się odnieść do mojej 
koleŜanki z przeciwka Szanownej Pani radnej. Ja uwaŜam, Ŝe budŜet obywatelski, Ŝeby mnie 
dobrze zrozumiano, uwaŜam, Ŝe taka społeczna inicjatywa jest zawsze bardzo cenna 
i poŜądana. Mówię tylko o tym styku z wydziałami Urzędu Miejskiego, Ŝeby jednak 
spróbować tutaj moŜe bardziej odpowiedzialnie do tego podchodzić. Rzeczywiście szalone 
pomysły są wskazane, ale mówię, tysiące siłowni w mieście kandydata na prezydenta, który 
uwaŜa, Ŝe moŜna wydać pieniądze na jakieś siłownie, to świadczy według mnie 
o nieodpowiedzialności. Rozumiem, tak bym powiedziała, uwaŜam, Ŝe większa 
odpowiedzialność musi być. JeŜeli mieszkańcy nie mają pojęcia o naszym budŜecie, 
o sytuacji, to muszą być wydziały, które jednak na to zwracają uwagę. Tutaj coś szwankuje, 
nie mam pomysłu jakby to miało wyglądać, ale na pewno nad tym się trzeba zastanowić.” 
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Przewodniczący rady, cytuję: „Ja jednak będę dyscyplinował nas, jesteśmy w punkcie 
pytań do prezydenta, do jego sprawozdania, bardzo proszę Państwa radnych o zadawanie 
pytań, poniewaŜ rozmawiamy 45 minut i połowa rzeczy de facto pytaniami do prezydenta nie 
jest, wypowiadamy swoje poglądy, to jest nieuniknione. Myślę, Ŝe to przerwa wakacyjna tak 
na nas działa.” 
 
 

Głos zabrał radny p. T. PIGUŁA, cytuję: „Wspaniały pomysł, ale jeŜeli radni uwaŜają, 
Ŝe oni mają najlepsze pomysły, a reszta mieszkańców się nie zna, to jest mi przykro. 
Ja praktycznie patrzyłem z boku i słuchałem jak niektórzy radni się zaangaŜowali w nowy 
podział tych 2 mln zł. My mamy swoje pieniądze, które teŜ z woli mieszkańców, słuchając 
ich potrzeb dzielimy. A to miało zaktywizować ludzi mieszkających w Koninie i uszanujmy 
ich wybór. Spotykamy się z nimi i mówią, a czy koniecznie trzeba było ten chodnik, po tej 
stronie, a my dzisiaj chcemy krytykować, to ich wybór i oni to tak ocenili.” 
 
 

Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Nie będę się wypowiadał Panie 
przewodniczący do tego, co powiedziała Pani Itman na temat dokumentacji z uwagi na to, 
Ŝe jest radną 3,5 roku i nawet nie potrafi dobrze sformułować swojego wniosku. 

Druga rzecz. Mam prośbę, mam serdeczną prośbę do przyszłego prezydenta, 
prezydentów, którzy na pewno siedzą na tej sali, do radnych, którzy będą wybrani na przyszłą 
kadencję, aby nie doszło do takiej sytuacji, jaka miała miejsce podczas głosowania nad 
pierwszym w Koninie budŜetem obywatelskim. Rozmawiałem z Panią Krystyną Leśniewską 
i złoŜyłem wniosek, jej projekt do budŜetu miasta Konina. Prosiłbym się w przyszłości nad 
tym wnioskiem pochylić, zaakceptować go na rok 2015. Jest to kwota 500.000 zł - chodzi 
o chodnik ze ścieŜką rowerową od ul. Kleczewskiej do ronda Chopina. Prosiłbym tak jak 
powtarzam w przyszłej kadencji będzie to moŜliwe, wtedy ten problem, który powstał przez 
pewną nieudolność, pomyłkę, po prostu będzie zrealizowany z myślą i po myśli 
mieszkańców. Dziękuję.” 
 
 

Głos zabrała radna p. U. MACIASZEK, cytuję: „Słysząc o grupie PaT zostałam 
wywołana do odpowiedzi przez Panią radną Zofię Itman, poniewaŜ to ja zostałam 
wytypowana jako koordynator od strony miasta do opieki nad tą grupą. JeŜeli chodzi o grupę, 
grupa działa od marca, od tej pory myślę, Ŝe zrobiliśmy wiele na terenie miasta, a z budŜetu 
miasta nie otrzymaliśmy ani centa. Czy warto, czemu to ma słuŜyć, myślę, Ŝe warto wejść 
w środowisko rówieśników i zobaczyć, rozmawiać z osobami zainteresowanymi, bo nie tak 
dawno, bo to właśnie Pani poruszała temat narkomanii w naszym mieście i Ŝeby rozmawiać 
o temacie, myślę, Ŝe warto rozmawiać z rówieśnikami, w KDK prowadzone są zajęcia, 
są warsztaty, są scenki. W MDK nieodpłatnie prowadzone są zajęcia przez instruktorów, 
którzy wchodzą w grupę rówieśników i pracują z nimi. Myślę, Ŝe nie ma innej profilaktyki, 
jak pracowanie na Ŝywym materiale i szkoda, Ŝe właśnie Pani w środowiskach młodzieŜy 
zamiast pochwalić to, co robią, Pani ich krytykuje.” 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Ubolewam, Ŝe będziemy dyskutowali miedzy sobą, 
a nie z Panem prezydentem.” 
 
 

Ad vocem ponownie głos zabrała radna p. Z. ITMAN, cytuję: „Zupełnie nie odnoszę 
się do tego, co powiedziała Pani radna Maciaszek. Ja tylko mówię o dezorganizacji miasta, 
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Ŝe komunikacja miejska nie działała i o te koszty mi chodzi, bo było zablokowane miasto, 
trzeba było posłuchać ludzi starszych, którzy nie mogli przejechać, był totalny chaos, nawet 
nie było wiadomo, jaką trasą jeŜdŜą autobusy MZK i moje pytanie było do Pana prezydenta, 
a nie do Pani.” 
 
 

Głos zabrał radny p. W. WANJAS, cytuję: „Ja bardzo przepraszam z góry Pana 
przewodniczącego, Ŝe równieŜ mój głos, aczkolwiek krótki, będzie odniesieniem do tego, 
co usłyszałem, bo uwaŜam, Ŝe muszę zareagować, poniewaŜ w tym momencie, podczas tej 
sesji zostałem uznany za osobę bardzo nieodpowiedzialną, poniewaŜ te dwie siłownie, które 
powstały na terenie miasta Konina były na moje wnioski, a Pani radna powiedziała, Ŝe jak się 
składa wnioski na siłownię, to jest się osobą wielce nieodpowiedzialną. Chcę odwołać się do 
tego i Pani Zofia niech przejedzie się do Grójca za remizę straŜacką albo do parku i niech 
porozmawia z ludźmi w Laskówcu, na Zatorzu, gdzie Pan przewodniczący miał uwagi, 
dlaczego tylko tyle urządzeń, Ŝe starsi Państwo, 70 letni czekają w kolejce, ale mówi się to, 
co chce się powiedzieć. Na koniec jeszcze jedna uwaga, którą dzisiaj usłyszałem w radio 
Konin. Nie ma złej pogody dla siłowni, są tylko źle ubrani korzystający.” 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Ja mogę potwierdzić, gram tam w tenisa dwa razy 
w tygodniu, siedzą ludzie na ławce i czają się, kiedy się zwolni urządzenie. Pomysł 
znakomity uwaŜam.” 
 
 

Głos zabrał radny p. K. SZADKOWSKI, cytuję: „Ja poniekąd zostałem wywołany, 
poniewaŜ z ramienia Rady Miasta Konina wspólnie z kolegą Marcinem Sypniewskim 
uczestniczyliśmy w komisjach, co prawda dopiero od momentu, kiedy zostały wyłonione 
wnioski, w komisjach wyborczych nadzorowaliśmy to, aby wybory zostały przeprowadzone 
jak najlepiej. Zgadzam się z przedmówcami, na pewno zostaną wyciągnięte wnioski, 
co moŜna zmienić, poprawić, zrobić, ale szanowna koleŜanko radna Zofio Itman musimy 
i będziemy my, jako rada miasta szanować wolę mieszkańców, bo to jest naprawdę sukces, 
Ŝe tylu mieszkańców wyszło z domów, poszło zagłosować i wybrało swoim zdaniem 
najlepsze wnioski i chciałbym wszystkim, którzy złoŜyli wnioski pogratulować, Ŝe to zrobili. 
Jest to inicjatywa obywatelska i my, Rada Miasta Konina musimy jak najwięcej takich 
inicjatyw wspierać. 

Krótko, jeśli chodzi o PaT, który się odbył w Koninie. O Koninie było głośno i Konin 
był w tym czasie stolicą młodzieŜy. Pani radna lepiej zapobiegać niŜ leczyć. Na pewno więcej 
nas będzie kosztowało leczenie tych młodych ludzi, niŜ w tej chwili dawanie i pokazanie im 
alternatywy, jak mogą skorzystać z wolnego czasu.” 
 

 
Przewodniczący rady, cytuję: „Ubolewam, bo sprowokował Pan Panią Zofię Itman, 

której w tej sytuacji nie mogę odmówić.” 
 
 

Ponownie głos zabrała radna p. Z. ITMAN, cytuję: „Naprawdę ostatni raz się do tego 
odnoszę. Ja tylko powiedziałam, jeśli chodzi o przystanek PaT, chodziło mi o koszty 
organizacyjne, czy zablokowanego miasta, jaki to był efekt propagandowy i jaki był 
prawdziwy tego efekt. To, Ŝe PaT jest świetną imprezą, ja byłam na poprzedniej. Pani radna 
naszymi głosami została zgłoszona, wytypowana do przewodniczenia tej imprezie, czy tej 
organizacji, takŜe to nie ma nic do rzeczy. Ja tylko mówię dokładnie o dezorganizacji miasta, 



 
 

13 
 

Ŝe przyjechała Pani prezydentowa, zablokowane było miasto, nie działała komunikacja 
i pytałam się o koszty. Natomiast dopełnię, nie rozumem ani zarzutów Pani ani Pana Kamila 
Szadkowskiego.” 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Traktuję to z przymruŜeniem oka. JuŜ nie ma 
wypowiedzi, teraz Pan prezydent odpowiada na wątpliwości Państwa.” 
 
  

Głos zabrał prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „Tak się szczęśliwie dla mnie złoŜyło, 
Ŝe Państwo radni w dyskusji wzajemnie sobie pewne kwestie wyjaśnili, więc o tyle będzie mi 
łatwiej odnieść się do podniesionych spraw i problemów.  
 Odnośnie Konińskiego BudŜetu Obywatelskiego chciałbym wyrazić opinię własną 
i moich najbliŜszych współpracowników, a takŜe jak sądzę większości Państwa radnych, 
Ŝe było to prawdziwe święto obywatelskości w naszym mieście i mamy świadomość tego, 
Ŝe organizując całą inicjatywę, wcześniej zaakceptowaną przez Wysoką Radę, bowiem te 
decyzje były podejmowane na sesji rady miasta, Ŝe ta inicjatywa została przez nas podjęta 
w takim wymiarze, Ŝe postanowiliśmy kontynuować budŜet obywatelski, koniński, przez 
najbliŜszych pięć lat budŜetowych i jest bardzo wysoko oceniana, takŜe poza naszym miastem 
przez ludzi, ekspertów, którzy zajmują się od lat inicjatywami obywatelskimi i budŜetami 
partycypacyjnymi. Z tego przebiegu realizacji do tej pory, spraw dotyczących budŜetu płyną 
oczywiście wnioski dla nas, dla prezydenta, dla organizatorów tego przedsięwzięcia, bowiem 
nie wszystko zostało w sposób prawidłowy, zarówno w regulaminie, jak i w całym 
postępowaniu przeprowadzone tak, jak byśmy sobie tego Ŝyczyli, ale oczywiście powiem 
krótko, to są wnioski, które płyną dla nas samych i które zostaną uwzględnione i przekazane 
tym, którzy będą, o czym jestem przekonany kontynuować inicjatywę konińskiego budŜetu.  

TakŜe dziękuję bardzo za tę zapowiedź Pani radnej Moniki Kosińskiej, Ŝe z Rady 
Działalności PoŜytku Publicznego wpłyną takŜe wnioski, bowiem wszystko co jest naszym 
wspólnym spostrzeŜeniem co do przebiegu tej inicjatywy będzie wykorzystane, by w roku 
następnym cała ta procedura, związana z budŜetem obywatelskim została przeprowadzona 
bez ewentualnych niedomagań, które być moŜe nie zostały albo właściwie zrozumiane albo 
właściwie odczytane.  

Tak naprawdę Pan radny Jarosław Sidor sam odpowiedział sobie na postawiony 
problem. Mówimy tutaj o sprawie wniosku Pani Krystyny Leśniewskiej i sytuacji, która 
spowodowała, Ŝe numeracja wniosków została zmieniona. Ona nie została zmieniona 
w wyniku czyjegoś błędu czy teŜ niezbyt starannego podejścia do przygotowania listy, tylko 
po prostu wnioskodawczyni bazowała na pierwszym wykazie, który był sporządzony, a ten 
wykaz zawierał zestaw wszystkich wniosków jeszcze przed weryfikacją i tam niestety znalazł 
się wniosek, który był juŜ w końcowej fazie realizacji i z tego powodu po weryfikacji przez 
merytoryczne wydziały ten wniosek został wyłączony jako zrealizowany i stąd nastąpiło 
przesunięcie w tym wykazie wniosków i przypomnę, Ŝe kluczowym tutaj dokumentem 
w oparciu o który naleŜało przygotowywać całą kampanię promocyjną dla własnych 
wniosków przez poszczególnych wnioskodawców był dokument, o którym Pan radny był 
uprzejmy wspomnieć z dnia 6 sierpnia 2014 r. To oczywiście w moim przekonaniu nikogo 
nie obwinia, ani teŜ nie usprawiedliwia, bowiem być moŜe do wnioskodawców naleŜało 
przesłać indywidualną informację o tym fakcie i dziś nie byłoby na ten temat dyskusji.  

Kończąc po tej wymianie zdań między Państwem radnymi, wątek dotyczący 
Konińskiego BudŜetu Obywatelskiego chciałbym powiedzieć, Ŝe jako prezydent nie mam 
zamiaru nie szanować wyboru mieszkańców. Takie było głosowanie, taki był wynik 
głosowania i takie będą decyzje, które zostaną Wysokiej Radzie zgodnie z uchwałą wcześniej 
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podjętą przedstawione, jako zadania przyjęte do realizacji Konińskiego BudŜetu 
Obywatelskiego. 
 Chciałbym odnieść się do problemów, czy spraw podniesionych przez Pana radnego 
Marka Cieślaka i chciałbym powiedzieć tak, Ŝe w moim osobistym przekonaniu pokłady 
cierpliwości u mnie tak naprawdę są trudne do wyczerpania i druga sprawa, ja Pana radnego 
Marka Cieślaka darzę ogromną sympatią, ale mimo wszystko chciałbym podkreślić, Ŝe nie 
jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego dziś wybrzmiewają kolejne wnioski i uwagi, zastrzeŜenia 
ze strony Pana radnego, jeŜeli myśmy juŜ parę godzin na tematy związane z inwestycją na 
Pątnowie, ul. Kazimierska i ul. Ślesińska rozmawiali, wyjaśnialiśmy co było przyczyną i jakie 
były powody tej konkretnej sytuacji, w jaki sposób musieliśmy ratować inwestycję wobec 
faktu, Ŝe wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy, mimo, Ŝe z przetargu 
przeprowadzonego tak wynikało. Rozmawialiśmy Szanowny Panie radny z moimi słuŜbami 
w moim gabinecie tak długo, dość burzliwie, odbyło się na tę okoliczność spotkanie, gdzie 
byli przedstawiciele obu firm wykonawczych, byli inspektorzy nadzoru zarówno robót 
instalacyjnych jak i robót drogowych, byli przedstawiciele inwestora zastępczego - Pan prezes 
ze swoimi słuŜbami, byli mieszkańcy ul. Kazimierskiej, którzy przyjęli wyjaśnienia, które 
tam były składane i pozostała sprawa tak skwitowana, Ŝe rok 2015 jest tym rokiem, w którym 
to zadanie będzie realizowane takŜe na ulicy Kazimierskiej. Więc nie jest dla mnie absolutnie 
zrozumiałe, dlaczego kolejny raz podnosi Pan te tematy podczas sesji i powiem tak. Zapytał 
Pan mnie, więc kieruję do Pana radnego pytanie, w oparciu o jakie upowaŜnienie prowadzi 
Pan rozmowy z wykonawcą robót na inwestycji miejskiej. Czy te rozmowy, które Pan 
prowadzi, prowadzi Pan z osobami, które są w tych firmach osobami upowaŜnionymi do tego, 
by składać jakiekolwiek oświadczenia woli? To są kluczowe pytania w tej sprawie. Dlaczego 
tak jest, dlaczego są prowadzone rozmowy z wykonawcami. Wysoka Rado, czy jeśli 
ktokolwiek pójdzie do wykonawcy i powie ile chcecie, Ŝeby zrobić chodnik? To myślicie, 
Ŝe wykonawca nie zrobi? Tylko proszę powiedzieć skąd mamy brać pieniądze na to. To nie 
jest pierwsza sytuacja, nie będę tego wątku juŜ kontynuował. 
 Odnośnie wiaduktu od ul. Paderewskiego do ul. Wyzwolenia. Wielokrotnie na sesji 
o tym informowałem i chciałbym jeszcze raz podkreślić, Ŝeby nie było wątpliwości. Nigdy 
nie było z naszej strony takiej informacji, Ŝe wiadukt będzie budowany bezkosztowo, jeśli 
chodzi o udział miasta. Takiej informacji nigdy nie było. Była informacja owszem, Ŝe będą 
koszty rozłoŜone 50/50 ale jak Wysoka Rada zapewne pamięta, wtedy była równieŜ 
informacja, Ŝe wiadukt miał być dwupasmowy w obu kierunkach i budowany na jednej 
płycie, na co nie było zgody, bowiem nie mogło być zgody po doświadczeniach, jakie mamy 
z wiaduktem Briańskim, dlatego od samego początku, kiedy były konsultacje w sprawach 
projektowych, a strona projektowa i koszty projektu są po stronie PKP stanęliśmy na 
stanowisku, Ŝe jeśli ten wiadukt ma wybiegać do przodu ze swoją konstrukcją, to ma być 
budowany jako trzy pasmowy w obu kierunkach i ma być budowany na dwóch płytach 
i wtedy PKP postawiło warunek: dobrze, to my spełnimy warunek miasta, ale wtedy 
2/3 kosztów będzie po stronie miasta, a 1/3 kosztów będzie po stronie PKP, bowiem taką 
projekcję finansową PKP juŜ przyjęło odnośnie do tego projektu. 

I w końcu sprawa dotycząca wielkości tego zadania. Są w tej chwili na ukończeniu 
prace koncepcyjne, dotyczące rozwiązań, nie tylko polegających na budowie wiaduktu, ale 
takŜe całego układu komunikacyjnego, zjazdów, rozjazdów, jeśli chodzi o tę inwestycję. Jeśli 
będzie to zakończone wówczas Wysoka Rada zostanie z tym zapoznana.  
 Sprawa dotycząca ul. Brunatnej. Wysoka Rado, Szanowny Panie radny. Wielokrotnie 
informowałem o tym, Ŝe w momencie, kiedy były prowadzone rozmowy z potencjalnym 
inwestorem, który przyjechał z zamiarem pobudowania w Koninie zakładu produkcji 
styropianu był postawiony warunek, co jest rzeczą oczywistą, Ŝe budowa będzie moŜliwa 
wtedy, jeśli miasto zapewni, Ŝe zakład zostanie skomunikowany z głównymi ulicami, 
z głównymi traktami komunikacyjnymi. Ja takie zobowiązanie wobec inwestora na siebie 
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przyjąłem i dziś jesteśmy juŜ po uruchomieniu produkcji w tym zakładzie. Arsanit rozpoczął 
produkowanie styropianu. Przy okazji powiem, bo warto to nawet zareklamować, nawet jeśli 
to będzie kryptoreklama, Ŝe jest to jeden z najnowocześniejszych tego typu produktów na 
świecie, natryskiwany nanosrebrem, odporny na bakterie, pleśnie i grzyby, więc powstał ten 
zakład, a my mamy obowiązek go skomunikować i stąd budowa ul. Brunatnej.  

Przypomnę Wysokiej Radzie, Ŝe mieliśmy na tym zadaniu 2,5 mln zł. Musieliśmy 
ogromnym staraniem, co Wysoka Rada zatwierdziła wcześniej na sesji do wysokości 
z przetargu 4,7 mln zł na budowę tej drogi przeznaczyć. Jeśli Pan radny widzi w budŜecie 
tego roku dalsze 12 mln zł na to, Ŝeby kontynuować budowę tej drogi do Posady, bowiem ona 
tak będzie przebiegać, to proszę postawić taki wniosek i wskazać te środki w budŜecie. 
W tym budŜecie takich środków nie widzimy, będzie to w propozycjach do budŜetu na rok 
2015.  

Odpowiadam na pytania zgłoszone przez Panią radną Zofię Itman. Jeśli chodzi 
o budŜet, odpowiedziałem, kaŜdy, kto ewentualnie miałby wątpliwości, dobrze Ŝeby był 
w parku Chopina na tydzień przed głosowaniem budŜetu, wówczas moŜna było 
zaobserwować, jak zachowują się wnioskodawcy, w jaki sposób, z jaką pasją swoje wnioski 
prezentują.  

Odnośnie do nagrody, wypowie się Pan prezydent Lorek i proszę Pana 
przewodniczącego po mojej wypowiedzi o upowaŜnienie do odpowiedzi na to pytanie. 

Natomiast co do PaT, ja Panią bardziej zdenerwuje niŜ wypowiedź i kolegów, 
ale pokaŜę Pani, Ŝe do dnia dzisiejszego noszę i będę nosił opaskę PaT. Noszę te opaskę, 
bowiem uwaŜam osobiście, Ŝe to była jedna z najpiękniejszych imprez zorganizowanych 
w naszym mieście, imprez dedykowanych młodzieŜy i dzieciom, z udziałem blisko 5 tysięcy 
dzieci, które przyjechały tutaj z całego kraju. One przyjechały po to, Ŝeby zamanifestować 
swój sprzeciw przeciwko wszelkim uŜywkom i zagroŜeniu, które płynie w stosunku do ich 
środowisk i warto było dla tej imprezy przez 5 dni uczynić nasze miasto stolicą Polski, 
w której właśnie stolicy odbywa się tego typu impreza. Gdyby Pani radna widziała ten 
entuzjazm, tę radość młodych ludzi, którzy tutaj przyjechali, którzy prezentowali swoje 
głębokie przekonanie o tym, Ŝe wolność od uŜywek, od dopalaczy, od narkotyków, 
od papierosów, od alkoholu i innych uŜywek jest czymś pięknym i warto to propagować, więc 
uwaŜam, Ŝe podnoszenie dzisiaj kwestii utrudnień w komunikacji w związku z taką imprezą 
jest nie na miejscu, bowiem nie da się tych wartości w Ŝaden sposób połoŜyć na szali. Poza 
tym to, co mówi Pani radna jest czymś pierwszym z czym się spotykam, Ŝe ktoś zgłasza 
pretensje o to, Ŝe były utrudnienia w związku z korowodem, który odbywał się w naszym 
mieście, gdzie młodzieŜ zaprezentowała swoje poglądy i swoje przekonania. Być moŜe kogoś 
powiem to na wyrost, być moŜe kogoś raził, a mnie przeciwnie, mnie bardzo cieszył i było to 
dla mnie, jako gospodarza miasta, dla nas większości ogromnym szacunkiem, Ŝe odwiedziła 
takŜe tę imprezę pierwsza dama Rzeczypospolitej Polski p. Anna Komorowska.  Jej obecność 
niewątpliwie uświetniła przebieg tej imprezy na Placu Wolności i mnie osobiście sprawiło to 
ogromną satysfakcję i radość.  

Jeśli chodzi o koszty tej imprezy, uprzejmie informuję, Ŝe pięciodniowy pobyt 
młodzieŜy na terenie naszego miasta, cały finał, który nazywa się Patosfera, to jest koszt po 
stronie miasta 97 tys. zł, przy czym chciałbym podkreślić, Ŝe wiele tych pieniędzy i tak 
powróciło do kasy miasta, bowiem zakwaterowanie i wszystko, co było związane pobytem 
tych dzieci i młodzieŜy odbywało się w placówkach miejskich i wiadomo, Ŝe część tych opłat, 
część tych środków w postaci opłat wróciła do budŜetu miasta.  

Nie wypowiadam się na temat kosztów, które ponoszone były przez Ministerstwo 
Edukacji, przez Komendę Główną Policji, bowiem to są sprawy dotyczące finansów tych 
właśnie podmiotów i jeśli Pani radna jest zainteresowana tymi kosztami, to proszę zwrócić się 
bezpośrednio do tych podmiotów. 
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Odpowiadam na pytanie zgłoszone przez Panią radną Monikę Kosińską. Jeśli chodzi 
o ul. Staszica, co do czynszu, decyzje wcześniej zostały podjęte przez Wysoką Radę i umowy 
będą, bądź są juŜ podpisane zgodnie z wolą Wysokiej Rady, natomiast mówię tutaj 
o strukturach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, natomiast pozostałe podmioty, które zgodnie 
z decyzjami kierownictwa będą zajmowały tam pomieszczenia, będą zajmowały wedle zasad, 
na jakich do tej pory były im pomieszczenia uŜyczane, więc będzie to najprawdopodobniej 
nieodpłatne uŜyczenie, bowiem są to organizacje pozarządowe. 

Panie przewodniczący tyle z mojej strony odpowiedzi i wyjaśnień. Bardzo proszę 
o udzielenie głosu Panu prezydentowi Lorkowi.” 

 
 
Głos zabrał z-ca prezydenta p. S. LOREK, cytuję: „Zgodnie z ustawą o systemie 

oświaty stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący na 5 letnią kadencję. Rok 
szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia. Funkcję dyrektora szkoły przestała pełnić Pani 
dyrektor Zimna w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej Nr 5 i Pan dyrektor Sypuła, 
któremu się zakończyła kadencja w III Liceum i nie przystąpił do konkursu. Ja bardzo się 
cieszyłem, Ŝe podobnie jak w roku ubiegłym tak i w tym roku mogłem Panu prezydentowi 
przedstawić wnioski o nagrodę prezydenta. Te wnioski zostały przez Pana dyrektora 
zaakceptowane. Ci dyrektorzy, którym kończyła się kadencja, którzy przestali pełnić funkcję 
dyrektora, pod koniec sierpnia, bo tak jak powiedziałem, do końca sierpnia byli dyrektorami 
szkoły, na ostatniej naradzie dyrektorów takie nagrody zostały wręczone przez Pana 
prezydenta i równieŜ było tak w roku ubiegłym i chciałem równieŜ Państwu powiedzieć, Ŝe ta 
zasada bardzo pozytywnie została przyjęta przez związki nauczycielskie, które działają 
w oświacie. To są dwie nagrody, natomiast zwyczajowo nagrody prezydenta są przyznawane 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, potocznie nazywanym dniem nauczyciela. Wiedzą 
Państwo, Ŝe ta kwota nagrody w tym roku budŜetowym została zwiększona z 3.000 zł do 
4.500 zł, mówimy o kwocie brutto i aktualnie jesteśmy na etapie przygotowywania 
w porozumieniu z dyrektorami wniosków, które Pan prezydent na kierownictwie będzie mógł 
zaakceptować, jeŜeli chodzi o nagrody, które będą wręczane z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję za te wyjaśnienia, jeszcze pytanie zada Pan 

radny Marek Cieślak.” 
 
 
Ponownie głos zabrał radny p. Marek CIEŚLAK, cytuję: „Ja muszę się odnieść do 

tego, co Pan powiedział, bo nie moim celem jest, Ŝeby tu cokolwiek rozdrapywać, 
bo z informacji, które Pan prezydent przekazał w tym temacie były dogłębnie wyjaśnione 
i nie miałem celu dzisiaj cokolwiek jeszcze rozdrapywać i mówić w tym temacie, ale proszę 
mi uwierzyć, Ŝe na komisji, gdy zobaczyłem w materiałach wyjaśnienie Pana skarbnika 
Lebiody, Ŝe zaoszczędzono 50 tys. zł, dlatego nie mogłem się zgodzić z tą informacją, Ŝe przy 
zaoszczędzonych pieniądzach, te pieniądze są wprowadzane do budŜetu, a nie moŜna ich 
wykorzystać do dokończenia tych 350 metrów chodnika. Dlaczego ja to powiedziałem, 
poniewaŜ właśnie na tym spotkaniu przedstawiciel firmy Skanska stwierdził, Ŝe jeŜeli 
utwardzimy to pobocze, jeŜeli miasto by zakupiło kostkę, my ją ułoŜymy i nie będzie 
problemu i tylko dlatego Panie prezydencie pozwoliłem sobie ten temat ponownie poruszyć, 
a rzeczywiście on był juŜ dla mnie zakończony po tych wszystkich dyskusjach, dlatego nie 
mogłem się zgodzić, Ŝe ta kwota 50 tys. zł jakby była przeznaczona byśmy mieli ten temat 
z głowy i nie musieli wracać na drugi rok do tego tematu. 
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A druga rzecz nie zgadzam się z Pana stwierdzeniem, ja mam funkcję, tak jak my 
wszyscy radnego i ja przynajmniej nie tylko uchwalam, ale teŜ w sercu moim jest, jak są 
wydatkowane pieniądze, jak są robione inwestycje i ja sobie nie wyobraŜam, Ŝeby nie brać 
czynnego udziału w procesie decyzyjnym i później wykonawczym, oczywiście nie mam 
wchodzić w kompetencje firmy Skanska, ale jeśli chodzi o pozyskanie informacji na temat 
prowadzonych inwestycji myślę, Ŝe jak najbardziej jestem do tego uprawniony.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Pan prezydent szeroko Panu radnemu odpowiedział. 

Aktywność radnych jest wskazana, ale oczywiście strony formalne niewątpliwie są dwie, 
to znaczy zlecający – urząd, a druga to oczywiście wykonawca.” 

 
 
Do sprawozdania radni nie mieli innych pytań. Przewodniczący rady stwierdził, 

Ŝe Rada Miasta Konina przyjęła sprawozdanie Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie 
międzysesyjnym. 

 
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 
 
 

4. Rozpatrzenie: 
a) informacji z wykonania budŜetu miasta Konina za I półrocze 2014 

roku, 
b) informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku 

instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publiczne j, Koni ńskiego 
Domu Kultury oraz Młodzie Ŝowego Domu Kultury, 

c) informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Konina za I półrocze 2014 r. 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to materiały 
informacyjne, a pierwszy to informacja z wykonania budŜetu miasta Konina za I półrocze 
2014 roku, informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku instytucji 
kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Konińskiego Domu Kultury oraz MłodzieŜowego 
Domu Kultury oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Konina za I półrocze 2014r. Materiał ten jest informacyjny, opinię do tego materiału 
przedstawi przewodniczący komisji wiodącej p. T. Wojdyński.” 
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z Komisją 
Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. Przedstawiając opinię 
przewodniczący komisji p. T. WOJDYŃSKI powiedział, cytuję: „Komisja Finansów 
i Gospodarki Miejskiej oraz Komisja Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy 
Zagranicznej zapoznały się z przedłoŜonymi informacjami. Do informacji nie wniesiono 
uwag. Na pytania radni otrzymali odpowiedzi od poszczególnych kierowników wydziałów. 
Komisje przyjęły materiały bez uwag.” 
 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad informacjami i powiedział, cytuję: 
„Dziękuję bardzo Panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję łączną nad trzema punktami, 
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wszystkie trzy są informacyjnie – z wykonania budŜetu miasta Konina za I półrocze 
2014 roku, informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze instytucji kultury oraz 
kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina za I półrocze 2014r. Jest 
to rutynowa procedura, rada musi nad tym materiałem debatować, wiem, Ŝe dyskusja była na 
komisji, Państwo materiał otrzymali, jest tego sporo. Państwo wiedzą jak się kształtują przede 
wszystkim wpływy, bo to jest waŜne z podatków, bo one pokazują dynamikę. Często mamy 
sytuację taką, Ŝe zaniepokojeni nie realizacją dochodów miasta w I półroczu, okazuje się, 
Ŝe te wpływy podatkowe do końca roku bezkolizyjne spływają. Jest pewna dynamika 
dochodów miasta, która powtarza się rok rocznie, najwaŜniejsze, Ŝeby na koniec roku nam się 
wszystko zgadzało.”  

 
 
Jako pierwsza głos zabrała radna p. M. KOSIŃSKA, cytuję: „Ja bym chciała dopytać, 

bo nie uzyskałam informacji na ten temat na komisji, na temat niskiego wykonania dochodów 
majątkowych w budŜecie za wykonanie za I półrocze tego roku.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Poproszę Panią skarbnik Irenę Baranowską do 

mikrofonu, było pytanie o wykonanie dochodów majątkowych naszego miasta za I półrocze.” 
 
 
Głos zabrała Skarbnik Miasta p. I. BARANOWSKA, cytuję: „Dochody z wykonania 

majątku miasta są planowane w miarę optymistycznie. W trakcie roku dokonuje się sprzedaŜy 
tego majątku i nie wszystko udaje się sprzedać tak, jakbyśmy sobie tego Ŝyczyli i dlatego teŜ 
jest niŜsza realizacja za pierwsze półrocze. Majątek jest wystawiony do sprzedaŜy na przetarg 
i jeŜeli jest nabywca, oczywiście, kiedy kupi i mamy wpływy, a jeŜeli nie ma nabywcy, nie 
ma wpływów, takŜe są optymistycznie zawsze planowane i realnie, bo wiadomo, Ŝe kaŜdy 
majątek, który przyjmuje się do planu budŜetu, do planu dochodów jest wyszacowany 
i wiemy, jaki majątek miasto ma do sprzedania w danym roku. Być moŜe, Ŝe nie będzie tych 
dochodów takich, jakie zostały załoŜone w 100%, Ŝe będzie realizacja niŜsza, ale tego nie da 
się przewidzieć.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Dokładnie tak, moŜemy załoŜyć pewne rozwiązania, 

potem okazuje się, Ŝe realizacja nie do końca się sprawdza. Nie mamy na to specjalnie 
wielkiego wpływu, organizujemy przetargi, nabywca się znajdzie, tak jak Pani skarbnik 
powiedziała albo nie. Najbardziej sztandarowym przykładem jest hotel Konin, który mimo 
dwóch przetargów, które ogłosiliśmy nabywców nie znalazł.”  

 
 
Kontynuując radna p. M. KOSIŃSKA, cytuję: „Jaką część z tego planowanego 

dochodu na cały rok, to jest sprzedaŜ nieruchomości przy ul. Błaszaka, bo zapewne była ona 
równieŜ planowana w tym budŜecie.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „My ślę, Ŝe nie ma takiej obawy, bo jak Pani radna 

spojrzy w porządek obrad mamy uchwałę, która uchyla.” 
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Kontynuując radna p. M. KOSIŃSKA, cytuję: „No właśnie o to pytam, skoro 
uchylamy, to nie sprzedajemy, czyli część z tego dochodu, która miała wpłynąć nie wpłynie 
na pewno. Jaka to jest część tego dochodu.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Pan prezydent odpowiada, Ŝe 2,2 mln zł. Państwo radni 

o tym w sumie od kilku miesięcy wiecie, bo spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy 
przybyli na nasze obrady od dawna i wiemy, Ŝe tak naprawdę intencją jest odejście od tej 
uchwały, co dzisiaj stanie się faktem, mimo Ŝe prace intensywne dotyczące tej koncepcji 
trwają, takŜe moŜna było załoŜyć, Ŝe ten wpływ będzie tym, który trzeba przewidzieć jako 
ten, który nie wpłynie do budŜetu. 

Czy są jakieś inne pytania do wszystkich trzech materiałów informacyjnych? Wiem, 
Ŝe na komisji Państwo dyskutowali. Rozumiem, Ŝe wszystkie wątpliwości zostały rozwiane.” 

 
 
Do informacji radni nie mieli innych pytań.  
 
 
Przewodniczący rady stwierdził, Ŝe Rada Miasta Konina rozpatrzyła i przyjęła 

informację z wykonania budŜetu miasta Konina za I półrocze 2014 roku, informację 
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku instytucji kultury – Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, Konińskiego Domu Kultury oraz MłodzieŜowego Domu Kultury, 
a takŜe informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina za 
I półrocze 2014 roku. 
 

Informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.  
 
 
 

5. Informacja z realizacji Uchwały Nr 696 Rady Miasta Konina z dnia 
18 grudnia 2013 roku w sprawie wydatków budŜetowych, które nie 
wygasają z upływem roku budŜetowego 2013. 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „W ten sposób moŜemy przejść do kolejnego punktu 
porządku obrad, a jest nim informacja z realizacji Uchwały Nr 696 Rady Miasta Konina 
z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wydatków budŜetowych, które nie wygasają 
z upływem roku budŜetowego 2013. Opinię komisji wiodącej do tego materiału przedstawi 
przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej p. T. Wojdyński.” 

 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z Komisją 
Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. Przedstawiając opinię 
przewodniczący komisji p. T. WOJDYŃSKI powiedział, cytuję: „Komisje zapoznały się 
z informacją z realizacji uchwały nr 696 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia w sprawie 
wydatków budŜetowych, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2013. 
Do przedstawionej informacji radni nie mieli pytań i uwag. Informacja została przyjęta.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Wstępna informacja przed dyskusją jest taka, jak 

Państwo wiecie to równieŜ wymóg formalny, który nakłada na radę ustawa o finansach 
publicznych, wydatki niewygasające jak Państwo wiecie powinny być zrealizowane do 
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połowy roku następnego. Po tym fakcie radni powinni otrzymać informację o realizacji tych 
wydatków. W razie nie zrealizowania któregokolwiek, pozostałe wydatki muszą przejść na 
konto budŜetu roku bieŜącego. To jest wymóg formalny.” 

 
 
Jako pierwszy do dyskusji zgłosił się p. radny Z. STRZECH, cytuję: „W tej 

informacji, co niektórzy radni nie w pełni są doinformowani, a tym bardziej mieszkańcy, 
którzy czytają nasze projekty uchwał i podjęte uchwały i tu bym zwrócił uwagę na jeden 
zapis, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Wierzbowej od 
ul. Europejskiej w kierunku wschodnim i tu jest napisana kwota 41.000,20 zł.  

Proszę Państwa tych pieniędzy juŜ nie ma. W poszukiwaniu na budowę ul. Brunatnej 
Pan prezydent te pieniądze zdjął, ponad 40 tys. zł. Nie projektujemy ulicy Wierzbowej, 
a ostatnie 150 zł jakie zostało, w kolejnym punkcie dzisiejszych obrad, jeszcze to 150 zł 
będzie zabrane, Ŝeby konto wyczyścić i zadanie zdjąć.  

Pamiętamy jak jeden z przedsiębiorców tej ulicy przychodził na kaŜdą sesję, uspokoił 
się, kiedy to zadanie Wysoka Rada i Pan prezydent wprowadził do  budŜetu. W tej informacji 
pisze, Ŝe jeszcze tę ulicę będziemy projektować, niestety nie. To jest smutna prawda, 
ale chciałbym jeszcze prosić Pana prezydenta, nie burząc tego, co Pan prezydent 
zaproponował w zmianach w budŜecie. Mamy na dzisiaj Panie prezydencie wykonany projekt 
bezpiecznego przejścia na wysokości ul. Wierzbowej przez ul. Europejską. Według mojej 
wiedzy w Koninie jest to jedyne na dzisiaj najbardziej niebezpieczne przejście dla pieszych. 
Kosztorys wynosi 20 tys. zł. Prośba Panie prezydencie, jeŜeli w tej kadencji, w październiku, 
jakiekolwiek środki finansowe by się znalazły, to bardzo proszę w imieniu tych mieszkańców, 
nie tylko ulicy Wierzbowej, ale wszyscy ci, którzy przechodzą, przebiegają przez tę ulicę, 
bo tam jest bardzo duŜe natęŜenie ruchu, proszę to zadanie wykonać jeszcze w tym roku. 
Nie ma projektu ul. Wierzbowej, ale chociaŜ wykonać bezpieczne przejście.” 

 
 
Odpowiadając prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „Odpowiedź będzie treściwa. 

Szanowny Panie radny, jeśli pojawią się środki, to mówię tak.” 
 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Odpowiedź jest bardzo treściwa, wręcz biblijna bym 

powiedział. Kto czyta, ten wie. Mów, mów tak, tak, nie, nie. Jest to metaforyczne 
porównanie. Przypomnę w tym punkcie, Ŝe przed nami ostatnia sesja robocza na koniec 
miesiąca października, stąd a propos moŜliwości naszego procedowania w ten sposób 
zakończymy nasze prace na koniec miesiąca października, a przed nami ostatnia LV sesja 
RMK.  

Ja powiem tylko tyle, Ŝe oczywiście zawsze dyskutując mówimy o tym, Ŝe tych zadań 
jest duŜo, a z roku na rok ma się wraŜenie, Ŝe jest bardzo wiele, ale z drugiej strony Państwo 
do końca walczycie i to świadczy o waszej aktywności, aŜeby jeszcze z rozliczenia roku 
kolejne zadania wprowadzić. Dzisiaj wiemy, jeśli chodzi o tematy drogowe, jak długo trwa 
droga do uzyskania pozwolenia na budowę, w najlepszym wypadku dwa lata, a najczęściej 
trzy. Wszyscy o tym wiemy, musimy mieć tego świadomość, stąd z jednej strony niepokój, 
czemu tak wiele zadań, a zarazem radość, Ŝe kolejne udało się do budŜetu wprowadzić, więc 
tu trzeba pogodzić jedno z drugim, albo cieszymy się z tego, Ŝe kolejne zadanie zrealizujemy 
albo będziemy ubolewać nad tym, Ŝe są niewygasające. To się da pogodzić Szanowni 
Państwo, zapewniam was.” 
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Do informacji radni nie mieli innych pytań. Przewodniczący rady stwierdził, Ŝe Rada 
Miasta Konina rozpatrzyła informację z realizacji Uchwały Nr 696 Rady Miasta Konina 
z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wydatków budŜetowych, które nie wygasają 
z upływem roku budŜetowego 2013. 
 
 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 546 Rady Miasta 
Konina z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości 
(druk nr 883). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „MoŜemy przejść do realizacji kolejnego punktu 
porządku obrad, a jest nim podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 546 Rady 
Miasta Konina z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości. Jest to materiał 
zawarty w druku nr 883 i dotyczy właśnie ul. Błaszaka. Witam przedsiębiorców 
zainteresowanych tym punktem porządku obrad. Opinię do tego projektu uchwały, który 
wprowadziłem do porządku obrad przedstawi Pan przewodniczący T. Wojdyński.”  
 
KOMISJA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY 
ZAGRANICZNEJ obradowała wspólnie z Komisją Finansów i Gospodarki Miejskiej. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. T. WOJDYŃSKI powiedział, cytuję: 
„Komisje zapoznały się z projektem uchwały i zaopiniowały pozytywnie bez Ŝadnych uwag.” 
 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„Ja Państwu serdecznie dziękuję, Ŝe Państwo aktywnie uczestniczą, bo to świadczy o tym, 
Ŝe podejmujemy decyzje w waszej obecności, bo najgorzej jest, jeśli rada ma podjąć decyzję 
bez obecności osób zainteresowanych, to źle by się stało. Myślę, Ŝe to, Ŝe Państwo 
uczestniczycie w obradach komisji, gdzie tak naprawdę jesteście informowani o koncepcji, 
którą przygotowujemy na przyszłość pokazuje, Ŝe traktujemy Państwa bardzo powaŜnie 
i mamy nadzieję, Ŝe ta uchwała uspokoi wasze plany na przyszłość, bo to zawsze waŜne, jeśli 
człowiek wie, na co moŜe liczyć, moŜe planować pewne inwestycje lub teŜ nie. Oczywiście 
naszym wspólnym celem musi być to, Ŝeby zwiększyć atrakcyjność tej przestrzeni, wam 
równieŜ w ten sposób przysporzyć klientów, a Ŝe to się nie stanie z dnia na dzień, to jest dla 
nas wszystkich oczywiste, potrzeba na to czasu liczonego w latach. Myślę jednak, Ŝe ta 
uchwała, która jednak jednoznacznie dostrzega, Ŝe nie jest wolą rady i prezydenta, aŜeby ten 
obiekt zbyć, dla was jest w tym momencie najwaŜniejsza.” 
  
  
 Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Dobrze, Ŝe tak się stało na chwilę obecną, 
iŜ mam nadzieję uchylimy tę uchwałę, która była podjęta wcześniej o sprzedaŜy tego terenu 
wraz z budynkiem. W tej kadencji na pewno Panie prezydencie nie podejmiemy 
odpowiednich kroków, czynności, aby ten temat zakończyć raz na zawsze, ale mam Panie 
prezydencie jedno pytanie, które jest związane z uchyleniem tej uchwały, a mianowicie, kiedy 
rozpętała się burza kolokwialnie mówiąc w sprawie tego terenu, toczyły się rozmowy 
z przedstawicielami, były propozycje zawiązania spółki, wykonania projektu, kosztorys itd. 
Panie prezydencie te osoby to wszystko spełniły, poniosły jakieś koszty i chciałbym się 
dowiedzieć, jak ta sprawa będzie rozwiązana, bo na chwilę obecną praktycznie anulujemy 
uchwałę, która była podjęta wtedy, tylko co dalej z nimi. Oni moŜna powiedzieć, powiem 
znowu kolokwialnie wiszą tak w przestrzeni, gdyŜ nadal nie wiedzą, co będzie, a ponieśli 
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jakieś tam koszty, a mogą funkcjonować na zasadach dotychczasowych, które mieli przed 
załoŜeniem spółki, którą załoŜyli zgodnie z Ŝyczeniem, z Ŝądaniem prezydenta. Prosiłbym 
o odpowiedź w tej sprawie.” 
 
 

Odpowiadając prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „Oczywiście na pytanie co dalej, 
będziemy odpowiadać wspólnie z Państwem, którzy są Ŝywotnie zainteresowani tym, w jaki 
sposób ta nieruchomość będzie zagospodarowana i jakie warunki zostaną Państwu dzisiaj tam 
prowadzącym swoją działalność przedstawione. Państwo nie wiszą w powietrzu, nie są 
w próŜni, bowiem pewne wstępne załoŜenia koncepcji, która moŜe być, i moim zdaniem 
powinna być realizowana, one zostały przez nas wspólnie zakreślone, takŜe te koszty, które 
zostały poniesione na rzecz powołania podmiotu prawa handlowego, który będzie Państwa 
reprezentował, czy będzie stroną ewentualnych dalszych umów, to nie są koszty, które 
miałyby być kosztami poniesionymi w sposób nieuzasadniony czy teŜ bezsensowny, bowiem 
w tej koncepcji o której mówimy, Państwo będą mogli występować w takiej formie, w takiej 
formule prawnej o której mówię, natomiast istotne jest to, Ŝe zarówno Miasto jak i Państwo 
kupujemy czas, bowiem Państwo muszą się takŜe przygotować w sposób finansowy, Ŝeby 
ponosić potem koszt związany z wejściem w posiadanie tego, co będzie dla Państwa 
najistotniejsze, mianowicie przestrzeni i powierzchni potrzebnej do prowadzenia własnej 
działalności, natomiast ten czas, on będzie zaleŜny od tego, jak szybko i jak skutecznie rada 
będzie procedowała nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, bowiem w tej 
koncepcji o której mówię, która z Państwem wielokrotnie była rozwaŜana, w tej koncepcji 
mówimy o tym, Ŝeby nieruchomość była przeznaczona na zabudowę takŜe mieszkaniową 
i stąd jest potrzeba, jest konieczność dokonania zmiany w planie zagospodarowania 
przestrzennego. Miejmy tylko wspólnie nadzieję, Ŝe nowo wybrane władze samorządowe 
i rada bardzo skutecznie i sprawnie będzie ten proces przeprowadzała.  

Dziś, jeśli Wysoka Rada przychyli się do wniosku, który zgłosiłem, dokonujemy 
bardzo istotnego aktu, a mianowicie nie będzie ciąŜyć nad prezydentem obowiązek 
wykonania uchwały, która stanowiła o tym, Ŝe ta nieruchomość powinna być wystawiona na 
sprzedaŜ i tym samym, nie będzie to rodziło wśród Państwa ciągłego zagroŜenia 
i niepewności tego, co moŜe się wydarzyć, dlatego teŜ wnoszę raz jeszcze do Wysokiej Rady 
o uchylenie wcześniej podjętej uchwały, natomiast do końca tej kadencji będziemy 
z Państwem jeszcze spotykać się, rozmawiać i będziemy konkretyzować formułę, w której 
Państwo będą współuczestniczyć, jeśli chodzi o realizację przedsięwzięcia, które będzie 
podjęte takŜe przez Miasto, najprawdopodobniej w formule, gdzie MTBS będzie inwestorem 
zastępczym.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Pan radny Sidor juŜ powiedział, co chciał powiedzieć. 

Panie radny nie moŜe być tak, Ŝe Pan będzie starał się zagospodarować temat sam, wszyscy 
radni się nad tym pochylali i ja apeluję o powściągliwość.” 

 
 
Ad vocem radny p. J. SIDOR, cytuję: „RównieŜ tak, jak było tutaj spotkanie 

powiedziałem, Ŝe bardzo dobrze, Ŝe ten teren ma zostać w rękach miasta i ewentualnie ma być 
tam coś robione przez MTBS, tak jak tutaj po byłym placu PKS, ale równieŜ powiedziałem to 
wtedy i powtórzę to teraz. UwaŜam, Ŝe trzeba Panie prezydencie podjąć rozmowę z prezesem, 
chodzi mi o budynek marionetki, aby tereny te połączyć. Nie moŜe być chyba w przyszłości 
takiej sytuacji, Ŝe w tym miejscu powstanie coś ładnego, a ten budynek po marionetce, byłym 
sklepie Avans będzie stał, to jest decyzja i podjęcie odpowiednich kroków przez miasto. 
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Ja wiem, Ŝe prezesi sprzedają swój majątek, tylko trzeba, tak mi się wydaje pukać do 
odpowiednich drzwi i z odpowiednimi ludźmi rozmawiać.” 

 
 
Odpowiadając prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „Oczywiście to równieŜ było 

zgłaszane przez Państwa - pomysł, by podjąć rozmowy z prezesem. Te rozmowy 
podejmiemy, chociaŜ nie chciałbym, Ŝeby ta sprawa miała w ogóle determinować te prace, 
które my wcześniej juŜ załoŜyliśmy, bowiem ja dziś nie znam stanowiska i nie chciałbym na 
obiegowych opiniach polegać przy kreowaniu jakiegokolwiek pomysłu w tej sprawie, ale 
zapewniam, Ŝe te rozmowy podejmę.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „My ślę Szanowni Państwo, Ŝe moŜemy przejść do 

głosowania. Państwo na komisji wyrazili wolę taką, jaką Państwo oczekują i mam nadzieję, 
Ŝe wyrazimy ją w głosowaniu.” 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr 546 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 
2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości.  

 
Uchwała Nr 847 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 
Przewodniczący rady powiedział, cytuję: „Rada podjęła uchwałę, tym samym 

odstąpiliśmy od zbycia przetargowego tej nieruchomości. Myślę, Ŝe Państwo mogą być w tym 
punkcie zadowoleni. Jak Państwo widzą wolą rady i prezydenta jest, Ŝeby Państwu w tym 
wszystkim dopomóc – to jest tego najlepszy wyraz.” 

 
 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wkładu pienięŜnego do 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Spółka 
z o.o. na sfinansowanie budowy węzła cieplnego dla potrzeb 
MłodzieŜowego Domu Kultury przy ul. Przemysłowej 3D w Koninie 
(druk nr 901). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „MoŜemy przejść do realizacji kolejnego punktu 
porządku obrad, a jest nim podjęcie uchwały w sprawie przekazania wkładu pienięŜnego do 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z o.o. na sfinansowanie 
budowy węzła cieplnego dla potrzeb MłodzieŜowego Domu Kultury przy ul. Przemysłowej 
3D w Koninie. Projekt uchwały zawarty jest w druku nr 901. Opinię do tego projektu 
uchwały przedstawi Pan przewodniczący T. Wojdyński.” 
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. T. WOJDYŃSKI powiedział, cytuję: 
„Projekt uchwały na posiedzeniu komisji przedstawiła Pani kierownik ElŜbieta Tylus-
Dembińska. Radni do przedstawionego projektu nie wnieśli Ŝadnych uwag. Zaopiniowali 
projekt uchwały pozytywnie 11 głosami „za”.” 
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Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„Nie widzę zgłoszeń, widać medialność w okresie kampanii jest rzeczą priorytetową, ale to 
taka wolna dygresja. Przejdźmy do głosowania nad projektem uchwały.” 

 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 17 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie przekazania wkładu pienięŜnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z o.o. na sfinansowanie budowy węzła cieplnego dla 
potrzeb MłodzieŜowego Domu Kultury przy ul. Przemysłowej 3D w Koninie.  

 
Uchwała Nr 848 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

    
 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 777 Rady Miasta 
Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wniesienia wkładu 
pienięŜnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Wniesienie wkładu pienięŜnego na budowę kanalizacji sanitarnej 
oraz wodociągu w ulicach Matejki i Wyspiańskiego” 
do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
z siedzibą w Koninie (druk nr 902). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „MoŜemy przejść do realizacji kolejnego punktu 
porządku obrad, a jest nim podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 777 Rady Miasta 
Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wniesienia wkładu pienięŜnego na 
finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pienięŜnego na 
budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ulicach Matejki i Wyspiańskiego” do 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie – druk 
nr 902. Proszę o przedstawienie opinii komisji wiodącej do tego projektu uchwały przez Pana 
przewodniczącego T. Wojdyńskiego.”  
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z Komisją 
Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. Przedstawiając opinię 
przewodniczący komisji p. T. WOJDYŃSKI powiedział, cytuję: „Projekt uchwały równieŜ 
został przedstawiony na wspólnym posiedzeniu przez Panią kierownik Wydziału Inwestycji. 
Do przedstawionego projektu radni nie mieli uwag, zaopiniowali go pozytywnie 11 głosami 
„za”.” 
 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
 
 
  Jako pierwszy w dyskusji głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Panie 
przewodniczący nie będę w kaŜdym punkcie zabierał głosu, ale w tym po prostu muszę. 
Prosiłbym, chodzi tutaj o roboty, zresztą tutaj koleŜanka radna Monika Kosińska mówiła 
o tym zimą, dlaczego, bo tak jak powtarzam pewne rzeczy chcemy robić z głową. O co 
chodzi. Pan prezydent Nowicki bardzo dobrze wie, ale za te sprawy jest odpowiedzialny Pan 
prezydent Waszkowiak, Pan jest odpowiedzialny za te sprawy, mianowicie (zostały 
wyświetlone zdjęcia) to jest studnia kanalizacji φ 600 w trakcie budowy ul. Matejki, 
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skrzyŜowanie Wyspiańskiego Matejki, tutaj jest dobrze, Ŝe inwestycja się dzieje, tylko 
dlaczego o to zabiegałem, bo doszłoby do takiej paranoi, Ŝe nowo wyremontowana 
ul. Matejki byłaby rozkopywana, ale mam dalsze pytanie Panie prezydencie Waszkowiak, 
bo my jako rada miasta podejmujemy tutaj na sesji plan rozwoju PWiK miasta Konina 
i podjęliśmy taką uchwałę na lata 2014-2018 i w tej uchwale jest, iŜ w 2014 r. będzie to 
zadanie wprowadzone, a mianowicie włączenie ulic Gajowa, Witkacego, kanalizacja 
sanitarna i wodociągowa. Panie prezydencie Waszkowiak widzimy ten płot, to ogrodzenie, 
szkoda, Ŝe nie ma kolegi Mateusza Cieślaka, bo on te zdjęcia pokazywał 7,5 roku temu na 
prośbę mojego ojca. Ja ten temat wałkuję 3,5 roku. Nie moŜemy iść z drogą, ale przede 
wszystkim z dalszą inwestycją. Tak Panie Januszu Zawilski, Pan wie, rozmawiałem z Panem 
niedawno na ten temat telefonicznie, Pan juŜ jest załamany, niestety nie trzeba się załamywać, 
trzeba te tematy wałkować cały czas. Proszę mi odpowiedzieć, nie muszą mi Panowie 
odpowiadać teraz osobiście, ale porosiłbym o konkretną odpowiedź pisemną, gdyŜ tak jak 
mówię kończy się kadencja, ja tego tematu mogę nie wałkować, ale temat będzie przekazany 
dalej.” 
 
 
 Odpowiadając z-ca prezydenta p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „Panie radny, ale 
proszę mi powiedzieć, w jakiej sprawie ma być odpowiedź?” 
 
 

Ad vocem głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Panie prezydencie Waszkowiak 
25 stycznia 2012 r. była podejmowana decyzja o dokumentacji projektowej na ul. Matejki, nie 
byłem za tą dokumentacją, wstrzymałem się od głosu, moŜna to sprawdzić w dokumentach, 
dlaczego, bo o tych sprawach mówiłem, mówiłem o MPEC, który równieŜ załatwiony jest, 
latałem za tym półtora roku, straciłem kilka lat Ŝycia za urzędników. 7,5 roku, w tej kadencji 
3,5 roku jest temat wałkowany z jednym z Państwa, z uwagi na to, bo nie moŜna iść dalej 
z inwestycją i jeŜeli chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej, wodociągu i deszczówki, 
a w przyszłości z drogą, bo nie jest rozwiązana ta sprawa. Proszę o odpowiedź, kiedy to 
wejście będzie załatwione przez Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego.” 
 
 

Odpowiadając z-ca prezydenta p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „Jeszcze raz 
musielibyśmy porozmawiać o filozofii prowadzenia inwestycji w mieście. Filozofia jest 
prosta i gdy urzędnicy dostaną to w formie uchwały rady miasta, to ich droga będzie prosta 
i po nitce wszystko będzie robione. JeŜeli Pan kierownik Wydziału Nieruchomości Tadeusz 
Jakubek dostał 2 mln zł na wykupy, a zaległości wykupowe w mieście sięgają 20 mln zł, 
to proszę mi powiedzieć o jakiej Pan mówi uchwale, co ma zrobić ten człowiek.  

JeŜeli proszę Państwa, od wielu lat dyskutujemy o tym, Ŝeby inwestycje były dobrze 
wykonywane przez nasze firmy i inne musi być w miarę sztywny plan wykupu gruntów, 
regulacji gruntowych, odszkodowań, planów komunikacyjnych, Ŝeby sytuacja taka jak z tą 
ulicą, gdzie pokazywał Pan ten płot nie miała miejsca, bo jeŜeli czegoś takiego nie będzie, 
to w kaŜdym momencie projektowania będziemy się nadziewać na tego typu sytuacje.  

Myślę, Ŝe filozofia ta podzielana jest przez prezydenta Nowickiego, Ŝe trzeba takie 
sprawy porządkować, ale jeŜeli nie będzie uchwały rady, Ŝe element wykupu gruntu jest 
elementem istotnym inwestycji, Ŝe drogi się nie buduje w powietrzu, to będą się działy takie 
rzeczy.  

Panie radny za chwilę wybory i kaŜdy będzie startował i się starał przekonać 
społeczeństwo do swoich racji. Proszę pamiętać o jednym, w tej kadencji kończymy trzy 
potęŜne dokumentacje drogowe i juŜ są uruchomione procedury przez Pana wojewodę 
wykupu gruntów na ul. Warszawskiej, za chwilę będzie to Rumiankowa i skrzyŜowanie przy 
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ul. Przemysłowej i nie ma innej drogi. Pan Jakubek będzie wiedział dokładnie ile to będzie 
milionów, 5 mln zł. JeŜeli tego nie będzie, to Ŝadna z firm wodociągi, MPEC nie zrobi nic, 
bo nie wejdą na grunty. Musimy to brać na siebie jako rada, Ŝe gdy wydajemy zadanie 
w formie uchwały, dla urzędników Urzędu Miejskiego, podległych spółek, to respektujemy 
prawo, które tych ludzi obowiązuje.  

PWiK ma problem z wejściem na jedną inwestycję w Pątnowie, gdzie Pan od 10 lat 
mówi, Ŝe sprzeda grunt, ale po 300 zł za m2. Proszę mi powiedzieć, co mają zrobić? Zapłacić, 
a z drugiej strony wiedzą doskonale, jak ma to być zrobione. Są takie sytuacje i nie wolno 
wpuszczać urzędników i firm na nieprzygotowany grunt pod względem prawnym. Grunt musi 
być wykupiony wcześniej. Mówię o filozofii. JeŜeli Urząd Miejski i prezesi mówią, Ŝe nie ma 
tam uregulowanych gruntów, to nie wolno forsować na siłę uchwały o wprowadzeniu 
inwestycji. Mówię o filozofii, bo wtedy wiem, o czym rozmawiamy, bo inaczej będą się 
pojawiały sytuacje przesuwania, próby łatania itd.” 

 
 
Radny p. Marek CIEŚLAK zapytał, cytuję: „Panie prezydencie, a kto proponuje 

projekty uchwał? Rada Miasta Konina czy Prezydent Miasta Konina?”  
 
 
Odpowiadając z-ca prezydenta p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „Prezydent Miasta 

Konina.” 
 
 
Radny p. Marek CIEŚLAK, cytuję: „I gdzie one są?” 
 
 
Odpowiadając z-ca prezydenta p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „Które?” 
 
 
Radny p. Marek CIEŚLAK, cytuję: „Te, co są potrzebne.” 
 
 

  Odpowiadając z-ca prezydenta p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „To jest zawsze 
problem i potem szukanie winnych jest bez sensu, bo my mamy rozwiązać problem, a nie 
szukać winnych i nawołuję, pamiętajmy o jednym, sprawy gruntowe są przy inwestycjach 
szalenie waŜne.” 
 
 

Ponownie głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Panie prezydencie mówił mi Pan 
o procedurach itd. Powtarzam 7,5 roku przynajmniej temat jest znany. Ta sprawa juŜ dawno 
powinna być załatwiona. Zapytał mnie Pan skąd wziąć 2 mln zł, a ja się zapytam inaczej, 
skąd wzięto 150 tys. zł na porozumienie z kościołem i zapłatę za kaplicę na Chorzniu, która 
w tej chwili niszczy się. Według RIO było to niezgodne z prawem. Dostaliśmy pismo. Proszę 
mi, bo ja wałczę o pewne rzeczy, które nie zostały zrobione w poprzedniej kadencji, w innych 
kadencjach i jest to nadal temat wałkowany. Wiemy jak się robi gdzie indziej. Ten temat 
często poruszamy z kolegą Markiem Cieślakiem. Nie będę dalej zabierał głosu. Dziękuję.” 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dyskutujemy na temat tego projektu uchwały, choć 
uwagi są poniekąd słuszne.” 
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Głos zabrał radny p. J. ZAWILSKI, cytuję: „Ja Panie prezydencie chciałem tylko 
powiedzieć, Ŝe jestem juŜ drugą kadencję i my, jako radni co roku Ŝeśmy zwracali uwagę na 
to, Ŝeby zwiększyć kwotę na wykupy gruntów i nie wiem czemu, jeŜeli mamy jakieś 
problemy w jakiejś dziedzinie, to musimy sobie to szczerze i otwarcie powiedzieć, Ŝe w tym 
roku mamy tyle i tyle do wykupienia, bo staniemy, zablokujemy się i nie zrobimy nic i my 
jesteśmy w stanie jako radni to zrozumieć, bo jesteśmy ludźmi pisanymi i czytanymi i jeśli 
ktoś nam powie, Ŝe tak musi być, to my to rozumiemy i cały czas od nas wychodziły wnioski, 
Ŝeby te kwoty zwiększać i tylko tu mam pewne pretensje, Ŝeby się nie zamykać, bo my 
wiemy, Ŝe czasami trzeba jeden chodnik mniej zrobić, Ŝeby kupić grunt, bo to jest waŜniejsze, 
takŜe Panie prezydencie nie rozumiem, Ŝeby zrzucać winę na radnych, bo my jak najbardziej 
zawsze jesteśmy za tym, Ŝeby te kwoty zwiększać.” 
 
 

Odpowiadając z-ca prezydenta p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „Nie szukam winnych. 
Ja tylko mówię o istniejącym problemie, który się przeradza w tego typu konsekwencje. 
JeŜeli jest gdzieś zator albo przyczyna, to musimy ją wspólnie znaleźć. 

JeŜeli chodzi o 150 tys. zł, o których mówił Pan radny Sidor. Panie radny 
powiedziałem to publicznie i powtórzę. Jest to decyzja prezydenta, przy której stoję, bo ma 
absolutną rację. Pieniądze nie zostały dane kościołowi, tylko budynek został kupiony na 
mieszkania chronione, bo mieliśmy sytuację taką, Ŝe było bardzo duŜo dzieci z domów 
dziecka i prezydent podjął decyzję o szybkim zareagowaniu. Okazało się, Ŝe opór społeczny 
był taki, Ŝe musieliśmy się z koncepcji wycofać i mieszkania chronione zostały zrobione 
w hotelu FUGO. Niezgodność z prawem, ja tu nie widzę niezgodności z prawem. Moim 
zdaniem trzeba to przedyskutować z RIO, ale w moim przekonaniu jest kwestia jednego 
nieszczęśliwego słowa – wykup nakładów lub kupno budynku. Budynek był przeznaczony na 
cele potrzebne miastu.” 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Na temat projektu uchwały rozmawiamy, nie 
odchodźmy od projektu uchwały.” 

 
 
Głos zabrał radny p. T. PIGUŁA, cytuję: „Panie prezydencie ja tam mieszkam, kto 

zrobił badanie i powiedział, Ŝe to się nadaje na mieszkanie. Ja widziałem jak to było 
budowane, nie ma izolacji, nie ma dachu, nie ma nic. Jak Pan chciałby tam zamieszkać, 
to Ŝyczę powodzenia.” 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Wracamy do tematu. Projekt uchwały był 
przedstawiony, będziemy teraz głosować, bo Państwo rozmawiacie teraz na inne tematy. 
Projekt uchwały poddaję pod głosowanie.” 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pienięŜnego na finansowanie zadania inwestycyjnego 
pod nazwą: „Wniesienie wkładu pienięŜnego na budowę kanalizacji sanitarnej oraz 
wodociągu w ulicach Matejki i Wyspiańskiego” do Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie. 

 
Uchwała Nr 849 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania mienia komunalnego na 
rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu (druk nr 910). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 
Oddział w Kaliszu. Druk nr 910 Państwo radni otrzymali. Bardzo proszę o przedstawienie 
opinii komisji wiodącej przez Pana przewodniczącego T. Wojdyńskiego.” 
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z Komisją 
Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. Przedstawiając opinię 
przewodniczący komisji p. T. WOJDYŃSKI powiedział, cytuję: „Druk uchwały oznaczony 
numerem 910 został równieŜ na posiedzeniu komisji omówiony w szczegółach przez 
kierownika Wydziału Inwestycji p. ElŜbietę Tylus-Dembińską. Do projektu radni nie mieli 
uwag, zaopiniowali go pozytywnie 11 głosami „za”.” 
 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„Jest to uchwała techniczna, wiele takich podejmowaliśmy.” 
 

 
Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 910 poddał pod głosowanie. 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie przekazania mienia komunalnego na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 
Oddział w Kaliszu. 

  
Uchwała Nr 850 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego (druk nr 911). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Jako kolejną rozpatrzymy uchwałę w sprawie ustalenia 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – projekt zawarty jest w druku nr 911. Pan 
T. Wojdyński - przewodniczący komisji wiodącej przedstawi opinię wpracowaną na 
wspólnym posiedzeniu.” 

 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z Komisją 
Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. Przedstawiając opinię 
przewodniczący komisji p. T. WOJDYŃSKI powiedział, cytuję: „Projekt uchwały w sprawie 
zmiany, podwyŜszenia stawek za zajęcie pasa drogowego – druk nr 911 przedstawił na 
posiedzeniu komisji kierownik Wydziału Drogownictwa p. Grzegorz Pająk. Po dyskusji radni 
zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie 9 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym 
się”.” 
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Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„Czy Państwo radni chcą zabrać głos w dyskusji? Pewnie temat gorący, bo na przednówku 
kampanii wyborczej, niewątpliwie brzemienny w skutki finansowe, ale mówiąc juŜ całkiem 
powaŜnie, Państwo pamiętacie, zwracali się do nas przedsiębiorcy, którzy niejako 
w skromnych lokalach prowadzą działalność gospodarczą i towar niejako wykładają często 
prawie Ŝe w pasie drogowym, takich parę osób znam w mieście i myślę, Ŝe tutaj ta potrzeba 
tej regulacji istnieje i ta potrzeba w tej regulacji jest zawarta.” 
 
 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały oznaczony 
numerem druku 911 poddał pod głosowanie. 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 
 Uchwała Nr 851 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
 

11.  Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany uchwały Nr 429 Rady Miasta 
Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za 
przewozy osób i bagaŜu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, 
świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz 
określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów 
(druk nr 920). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Zgodnie z zapowiedzią teraz rozpatrzymy zmianę 
uchwały Nr 429 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia 
opłaty za przewozy osób i bagaŜu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym 
przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych 
i ulgowych przejazdów – druk nr  920. Proszę o przedstawienie opinii komisji wiodącej.” 
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. T. WOJDYŃSKI powiedział, cytuję: 
„Projekt uchwały na posiedzeniu komisji przedstawił dyrektor Miejskiego Zakładu 
Komunikacji p. M. Pachciarz. Poinformował radnych o proponowanych obniŜkach cen 
biletów. Po dyskusji projekt został zaopiniowany pozytywnie 9 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” od głosowania.” 
 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„Na wstępie dziękuję dyrektorowi, Ŝe wykonał tak znakomitą kalkulację, która pozwoliła 
obniŜyć ceny. To nie często się zdarza. Myślę, Ŝe to ukłon w stronę mieszkańców po to, Ŝeby 
korzystali z naszego taboru, który jest znakomity. Miło spojrzeć, jakie autobusy jeŜdŜą po 
ulicach naszego miasta. Myślę, Ŝe wiele miast moŜe nam pozazdrościć, stąd chylę czoła przed 
dyrektorem, który skutecznie zabiegał równieŜ realizując projekt unijny, oznacza to 
dofinansowanie, które pozwoliło tak znakomicie nasz tabor usprawnić.” 
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Jako pierwszy głos zabrał radny p. J. URBAŃSKI, cytuję: „To akurat ja byłem tą 
osobą, która wstrzymała się na komisji od głosowania za obniŜką cen biletów, poniewaŜ nie 
otrzymałem do dnia dzisiejszego kalkulacji. Pan dyrektor nie odpowiedział mi, choć miał 
odpowiedzieć do dnia wczorajszego, jakie koszty będą wprowadzenia obniŜki cen biletów, 
a otrzymałem tylko informację jakąś wyimaginowaną, wirtualną, Ŝe obniŜenie cen biletów 
spowoduje zwiększenie wykupu tych biletów, natomiast zwracam uwagę, Ŝe jednocześnie 
spowoduje spadek sprzedaŜy biletów jednorazowych. Ja rozumiem, Ŝe popularne jest przed 
wyborami obniŜanie cen, ale ja poproszę o rzetelną kalkulację, ile miasto dopłaci z budŜetu 
do tej uchwały Panie dyrektorze.” 

 
 
Odpowiadając dyrektor MZK p. M. PACHCIARZ, cytuję: „Chciałem odpowiedzieć 

na pytanie Pana Urbańskiego, chociaŜ nie wiem, nie zrozumieliśmy się, Ŝe do wczorajszego 
dnia miałem Panu jakieś cyfry przedstawić, ale przedstawiam. Oczywiście koszty 
hipotetyczne zmniejszenia cen biletów okresowych 30 dniowych, 90 dniowych i rocznych 
wyglądają następująco. Patrząc na analizę ilościową sprzedaŜy biletów z ubiegłego roku, 
wszystkich biletów z tego asortymentu tj. kwota 252.586,00 zł. Zakładam, Ŝe klienci, którzy 
dotychczas kupowali bilety na jedną linię i w tej chwili róŜnica jest minimalna, zakupią bilety 
sieciowe, mogą wtedy korzystać ze wszystkich autobusów, ze wszystkich linii przez całą 
dobę w ciągu 30, 90 dni lub całego roku i ta kwota zmniejszenia tj. 101.000,00 zł, więc 
róŜnica i ewentualne straty finansowe z tytułu zmiany cen biletów tj. 151.002,00 zł, natomiast 
Panie radny wyszliśmy z innego załoŜenia - w tej chwili MZK nie moŜe zwiększyć ilości 
wozobiegów, ilości wykonywanych kilometrów, Ŝeby zachęcić klientów do korzystania 
z autobusów. Kosztów naszych w MZK teŜ nie moŜemy zmniejszyć. Jedynym wyjściem jest 
obniŜenie cen biletów, właśnie tych, Ŝeby przede wszystkim młodzieŜ, bo młodzieŜ korzysta 
z naszych usług i emeryci, renciści, Ŝeby zamiast kupować bilet na jedną linię kupowali bilety 
na sieć, zamiast kupować bilety okresowe, kupowali właśnie te sieciowe i zapewniam Pana, 
Ŝe w skali roku, moŜe pół roku, my nie poniesiemy strat z tego tytułu, tylko będziemy mieć 
nadwyŜkę finansową ze sprzedaŜy w stosunku do ubiegłego roku, natomiast nie są do 
wyliczenia i do określenia finansowego korzyści, które przyniosą z tytułu tego, Ŝe większa 
ilość klientów zacznie korzystać z naszych usług, bo zaznaczam, Ŝe przy wprowadzeniu karty 
Rodzina 3+ w tej chwili bezkosztowo korzystają mieszkańcy naszego Konina, Ci, którzy 
dotychczas nie korzystali z naszych usług, bo nie mieli takiej moŜliwości finansowej 
i uwaŜam, Ŝe promocja komunikacji miejskiej w naszym mieście, tak jak to się dzieje we 
wszystkich miastach Europy, musi się coś dziać, my nie moŜemy w tej chwili podnosić cen 
biletów, bo to zniechęci naszych klientów. Jedynym wyjściem w dniu dzisiejszym jest 
zachęcenie wszystkich tych klientów, którzy korzystają z innego asortymentu naszych 
biletów, a takŜe tych, którzy nie korzystają w ogóle, bo zaznaczam cena 39 zł za bilet 
sieciowy dla dzieci czy młodzieŜy, którzy będą mogli korzystać przez 30 dni jest naprawdę 
korzystna w porównaniu do korzystania z innych środków transportu. Chcielibyśmy, Ŝeby ta 
młodzieŜ takŜe w godzinach pozaszczytowych korzystała. Mamy w tej chwili pełne autobusy 
na godzinę 8, na niektórych liniach, kierunkach wręcz nie moŜemy zapewnić odpowiedniego 
komfortu dowozu dzieci do szkoły, ale chcielibyśmy teŜ, Ŝeby po godzinach szczytowych ta 
młodzieŜ korzystała z naszych autobusów, a nie z samochodów rodziców. 

Chciałbym jeszcze Państwu radnym, tym, którzy nie byli na komisji powiedzieć, 
Ŝe pozostałe poprawki w naszej uchwale dotyczą tego, Ŝe chcemy powrócić do naszego 
zapisu, czyli jednoznacznie określić wiek, który upowaŜnia do korzystania z karty Rodzina 
3+, bo dotychczas było określenie, Ŝe młodzieŜ. Okazało się, Ŝe określenie młodzieŜ jest 
bardzo liberalne i moŜe sięgać wieku średniego, bo mieliśmy takie przypadki i prosiłbym 
bardzo o przyjęcie naszej propozycji, dotyczącej zakazu uŜywania e-papierosów w naszych 
autobusach i na przystankach, gdyŜ mamy bardzo wiele uwag od naszych klientów, którym 
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korzystanie z tego urządzenia przeszkadza, a tym bardziej, Ŝe ostatnio WHO podjęło 
stanowisko, Ŝe wszystkie państwa naleŜące do tej organizacji w ciągu dwóch lat zobowiąŜe 
do takiego zapisu.” 

 
 
Głos zabrał wiceprzewodniczący rady p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „Ja bym krótko 

odniósł się do § 1 ppkt 1 tej uchwały, którą mamy przyjąć, gdzie rzeczywiście mowa jest 
o pewnych ulgach dla osób objętych programem Rodzina 3+, czy Konińska Karta Rodziny 
3+. Myślę, Ŝe rzetelne wyliczenia kosztów, jakie przedsiębiorstwo ponosi z tytułu właśnie 
honorowania tej karty, myślę, Ŝe spowoduje to, Ŝe właściwie bezkosztowo będzie moŜna, 
będą mogły korzystać dzieci, które tak naprawdę w momencie, kiedy starsze dzieci z danej 
rodziny trącą takie prawo, niejako automatycznie teŜ tracono, bo rodzina w myśl zapisów, 
które przyjęliśmy, które Ŝeśmy poprawiali, juŜ do tego nie chcę wracać, właściwie nie spełnia 
tego kryterium rodzina 3+. Rozmawiałem z kilkoma osobami, rozmawiałem z Panem 
prezydentem, Ŝe powinniśmy honorować ten zapis, który był wcześniej w naszej uchwale, 
mianowicie niejako ten, który gwarantował dzieciom młodszym status tej Rodziny 3+ i te 
dzieci młodsze mogły korzystać z tej karty. Ja tutaj nie proponuję konkretnych zmian, 
natomiast chciałbym namówić Państwa, Ŝebyśmy nad tym problemem się pochylili, Ŝebyśmy 
obliczyli rzeczywiste koszty, jakie ponosimy jako Miasto z tytułu wprowadzenia ulg dla 
rodzin korzystających właśnie z karty Rodzina 3+ i na tej podstawie myślę, Ŝe moglibyśmy 
poszerzyć jakby ten krąg osób o te dzieci młodsze, które niejako wypadają z tej racji, 
Ŝe starsze przekraczają ten próg 18 i 24 lat, ale to jest moja sugestia nie do dzisiejszej 
uchwały, ale to jest praca, którą powinniśmy podjąć jako radni.” 

 
 
Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Ja mam pytanie do Pana dyrektora. Temat ten 

poruszałem dwa lata temu po doświadczeniach miasta Hamburg, gdzie mieszkałem. Tam 
właściciele samochodów osobowych, którzy mają prawo jazdy, mają dowód rejestracyjny 
samochodu dostają ulgi, jeŜeli chcą korzystać, nawet 50% z przejazdów miejskich tzn.,  
s-bahnami, u-bahnami, autobusami itd. Czy w ogóle MZK przymierza się do wprowadzenia 
czegoś takiego, aby dzięki temu zachęcić osoby korzystające z samochodów osobowych 
mogły korzystać z MZK. Czy MZK przymierza się do takiego zapisu i podejścia, tak jak jest 
to w wielu miastach Polski, ale przede wszystkim miastach krajów zachodnich.” 

 
 
Odpowiadając dyrektor MZK p. M. PACHCIARZ, cytuję: „Szczerze powiedziawszy 

to ja nie słyszałem, Ŝeby była taka moŜliwość, Ŝe jeśli ktoś posiada prawo jazdy czy dowód 
rejestracyjny mógł korzystać z bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej. W całej 
Europie jest dzień 22 września i wtedy faktycznie, jeŜeli ktoś pokazuje dowód rejestracyjny 
moŜe jeździć za darmo. My w naszym mieście z Panem prezydentem poszliśmy dalej i u nas 
w tym dniu mogą korzystać wszyscy bez pokazywania dowodów. Tutaj nie widzę w tej 
chwili za stosowne i potrzebne wprowadzenie takich zmian w naszej uchwale, Ŝe jeŜeli ktoś 
pokazuje dowód rejestracyjny, to korzysta z naszych przejazdów bezpłatnie.”  

 
 

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały 
oznaczony numerem druku 920 poddał pod głosowanie. 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 429 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 
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2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagaŜu ręcznego lokalnym 
transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz 
określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.  

 
Uchwała Nr 852 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
 

12. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian w budŜecie miasta Konina na 2014 rok (druk nr 921),  
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 

2014 – 2017 (druk nr 922). 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Ostatni punkt przed przerwą, a więc rozpatrzenie zmian 
w budŜecie miasta Konina na rok bieŜący oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Proszę o przedstawienie opinii przez przewodniczącego komisji wiodącej p. T. Wojdyńskiego 
i potem będzie łączna dyskusja, ale kaŜdą z nich poddam osobno pod głosowanie.” 

 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z Komisją 
Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. Przedstawiając opinię 
przewodniczący komisji p. T. WOJDYŃSKI powiedział, cytuję: „Przedstawię opinię do 
dwóch projektów uchwał. Druk nr 921, który dotyczy zmian w budŜecie miasta Konina na 
2014 i druk nr 922, który dotyczy zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Konina. Dyskusja nad tymi projektami uchwał odbywała się wspólnie. Projekt uchwały jeden 
i drugi został omówiony przez z-cę skarbnika miasta Konina p. K. Lebiodę. Po dyskusji 
i wyjaśnieniach projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane. Druk nr 921 komisja 
zaopiniowała pozytywnie 6 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się” i druk nr 922 podobnie 
6 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się”.” 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Z upowaŜnienia prezydenta autopoprawki przybliŜy 
nam Pani skarbnik Irena Baranowska.” 
 
 
 Głos zabrała skarbnik miasta p. I. BARANOWSKA, cytuję: „Zmiana dotycząca 
autopoprawki, którą Państwo dostali elektronicznie dotyczy zmian w budŜecie i WPF i to jest 
zadanie - adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby MDK 
i wprowadzona została zmiana do projektu zmian w budŜecie i do WPF, a dotyczy 
przesunięcia środków z 2014 roku na 2015 rok. Autopoprawka do druku nr 921. W części 
budŜetu gminy zmniejsza się plan dochodów o kwotę 540,01 zł w dziale 751 urzędy 
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tytułu 
dotacji celowej z przeznaczeniem na koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu 
Europejskiego – zadanie z zakresu administracji rządowej. 

Następnie zwiększa się plan dochodów o kwotę 500.000 zł w dz. 900 – Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków 
w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę Zmniejsza się plan wydatków o kwotę  
1.054.141,01 zł w tym: w dz. 750 – Administracja publiczna o 5.000 zł to są wydatki bieŜące. 
W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa o 540,01 zł – to jest zadanie z zakresu administracji rządowej. W dz. 758 – 
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RóŜne rozliczenia kwota  180.000 zł - rezerwa celowa inwestycyjna. W dz.801 – Oświata 
i wychowanie - 18.601 zł – wydatki bieŜące Gimnazjum nr 3. W dz. 921 – Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego o 850.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Adaptacja 
pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby MłodzieŜowego Domu Kultury 
w Koninie” (w tym: 557.000 zł - środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska). 

 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.388.601  zł w tym: dz. 600 – Transport 
i łączność o 500.000 zł na remonty bieŜące dróg. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpoŜarowa o 5.000 zł – ekwiwalent dla straŜaków OSP. W dz. 758 – RóŜne 
rozliczenia o 850.000 zł - rezerwa celowa inwestycyjna (w tym: 557.000 zł środki w ramach 
ustawy Prawo ochrony środowiska). W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
o 18.601 zł – wydatki bieŜące Gimnazjum nr 3 i w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego o 15.000 zł to są koszty sfinansowania imprez kulturalnych w mieście 
 W budŜecie powiatu zmniejsza się plan wydatków o kwotę   235.000 zł w tym: 
w dz. 758 – RóŜne rozliczenia z tego: rezerwa ogólna   15.000 zł, rezerwa celowa 
inwestycyjna   220.000 zł. 
 Zwiększa się plan wydatków o kwotę  400.000 zł w dz. 600 – Transport i łączność na 
remonty bieŜące dróg.   

Zamienia się środki budŜetowe w kwocie 500.000 zł na środki wydatkowane 
w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa 
ulicy Stodolnianej w Koninie”. 

Ponadto w Załączniku nr 11 do uchwały budŜetowej obejmującym „Plan dotacji dla 
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane 
z realizacją zadań miasta na 2014 rok” a zmienionym Załącznikiem nr 2 do Uchwały 
nr 843 Rady Miasta Konina z dnia 21 sierpnia 2014 r. w dz. 926 wykreśla się zapis 
(Europejska Liga Mistrzyń) i dolicza się kwotę planowanej dotacji na szkolenie uzdolnionych 
sportowo w piłce noŜnej kobiet.  

To były autopoprawki do zmian w budŜecie, a teraz autopoprawka Prezydenta Miasta 
Konina do druku nr 922 – do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 
2014-2017. Tu są dwa przedsięwzięcia 

Na przedsięwzięciu realizowanym przez Urząd Miejski w Koninie pn. „Realizacja 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 
terenie miasta Konina” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit 
wydatków w 2014 roku o kwotę 7.000,00 zł. 
 Dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w Koninie 
pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby MłodzieŜowego Domu 
Kultury w Koninie”. Wydatki majątkowe. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady 
finansowe 1.061.543,90 zł. Limit wydatków w 2014 roku 211.543,90 zł, w 2015 roku 
850.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.061.543,90 zł.” 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję Pani skarbnik za przedstawienie 
autopoprawek do zmian w budŜecie na rok bieŜący oraz w WPF. Otwieram dyskusję łączną 
nad jednym i drugim projektem zmian. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? 
Państwo radni pytali juŜ wcześniej o pewne rzeczy, one zostały przez Państwa omówione 
równieŜ na komisji, więc rozumiem, Ŝe wątpliwości z tego wynikające zostały przez Państwa 
rozwiane. PoniewaŜ nie widzę zgłoszeń do dyskusji projekty uchwał poddam pod głosowanie. 

Radny Janusz Zawilski niech odda głos, proszę o koncentrację, za chwilę jest przerwa, 
dwie osoby nie głosowały, w takim razie reasumpcja głosowania, bo nie moŜe być tak, radny 
obecny na obradach ma obowiązek udziału w głosowaniach jest to nasz obowiązek 
wynikający z ustawy o samorządzie gminnym.” 
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DRUK Nr 921 
 

Wynikiem głosowania: 19 radnych „za” 1 „wstrzymujący się” od głosowania - Rada 
Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w budŜecie miasta Konina na 2014 rok. 
 

Uchwała Nr 853 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
  
 
DRUK Nr  922 
 

Wynikiem głosowania: 19 radnych „za” przy 2 „wstrzymujących się” od głosowania - 
Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Konina na lata 2014-2017. 
 

Uchwała Nr 854 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 
 
 
 

13.  Informacja z prac Komisji Rewizyjnej.  
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Zgodnie z zapowiedzią po przerwie z powodów 
osobistych, jako pierwszy zabierze głos przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. J. Zawilski, 
który przedstawi nam wnioski z prac Komisji Rewizyjnej dotyczące właśnie parku 
w Laskówcu. Państwu temat jest znany. 

Zapraszam Państwa z Laskówca na salę. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
p. Janusz Zawilski przedstawia podsumowanie prac Komisji Rewizyjnej w sprawie parku 
w Laskówcu.” 
 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. J. ZAWILSKI, cytuję: 
„Z upowaŜnienia rady miasta była przeprowadzona kontrola związana z wycinką drzew 
w parku zlokalizowanym pomiędzy ulicą Rudzicką i Skrótową na osiedlu Laskówiec. Jako 
Komisja Rewizyjna upowaŜniliśmy radnych p. C. Łajdeckiego, T. Kołodziejczak oraz 
J. Urbańskiego do przystąpienia do kontroli w Wydziale Ochrony Środowiska, takŜe 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego rozpoczynając tę kontrolę 
27 maja 2014 roku. Oczywiście w trakcie tej kontroli były prowadzone czynności zarówno 
wyjaśniające przez wszystkie zainteresowane wydziały naszego Urzędu Miejskiego. Były 
równieŜ prowadzone zapytania przez zespół kontrolny do wszystkich organów 
zainteresowanych, udzielających zezwoleń na wycinkę, konserwatora zabytków. Odbyły się 
teŜ trzy spotkania w tym parku, jako wizje lokalne zespołu kontrolnego.  

Po przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 
4 sierpnia wypracowała następujące wnioski pokontrolne. śeby nie czytać wniosków 
i odpowiedzi postaram się zaprezentować to w sposób następujący, będę odczytywał wniosek 
z wystąpienia pokontrolnego i odpowiedź, jaka nadeszła na to wystąpienie pokontrolne 
z odpowiednich wydziałów Urzędu Miejskiego, oczywiście sygnowana na końcu podpisem 
prezydenta miasta. 

 
 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2014 r. wypracowała 

następujące wnioski pokontrolne:  
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1. Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli potwierdza niewłaściwy sposób 
przeprowadzenia prac związanych z wycinką drzew w zabytkowym parku na 
os. Laskówiec, będącym własnością Miasta. 
  Odpowiedź, jaka została nam przekazana w tym punkcie: prace związane z wycinką 
drzew wykonane były rzetelnie.  
 

2. Komisja Rewizyjna uznaje, Ŝe wiodącym wydziałem, który powinien prowadzić cały 
zakres prac związanych z tym zadaniem powinien być Wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Koninie, który powinien nadzorować całą procedurę. 

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 83 ust.2 ustawy o ochronie 
przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz.627 z póź. Zm.) – zezwolenie na usunięcie drzew lub 
krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki 
Konserwator Zabytków. Nadzorowanie procedury przez Wydział Ochrony Środowiska 
nie ma podstaw prawnych, gdyŜ nie posiada on takich kompetencji. W załączeniu pismo 
Wydziału Ochrony Środowiska. 

 
3. Komisja Rewizyjna stwierdza, Ŝe wykonanie ww. prac odbyło się w sposób 

chaotyczny i bezmyślny, a firma wykonuj ąca zlecenie wycinki drzew w celach 
oszczędności nie uŜywała specjalistycznego sprzętu – typu podnośniki, który był 
niezbędny do przeprowadzenia prac w zabytkowym parku. 

Odpowiedź: Z wyjaśnień wykonawcy wynika, Ŝe przy wycince drzew uŜyty był sprzęt 
adekwatny do miejsca i rodzaju prac. W części środkowej terenu parku nie został 
wykorzystany podnośnik, poniewaŜ pojazd ma 10 m długości i waŜy około 20 ton. 
Ponadto promień skrętu to około 22 m, a szerokość pojazdu 2,4 m, dlatego, Ŝeby uŜyć 
tego typu sprzętu, naleŜałoby wcześniej utwardzić grunt oraz wyciąć drzewa, 
uniemoŜliwiające przejazd. Załączono pismo wykonawcy Firmy Szart.  

 
4. Komisja Rewizyjna uznaje, Ŝe nadzór Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

w Poznaniu Delegatura w Koninie nad ww. wycinką drzew był zbyt powierzchowny.  
Odpowiedź: Z wyjaśnień Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu 

Delegatura w Koninie wynika, Ŝe przedstawiony przez Komisję Rewizyjną zarzut, 
mówiący o powierzchownym nadzorze nad wycinką drzew jest „kuriozalny”. Załączone 
pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 

 
5. Komisja Rewizyjna stwierdza, Ŝe nadal nie zostały usunięte uschnięte topole 

zagraŜające bezpośrednio bezpieczeństwu osobom mieszkającym w pobliŜu 
i korzystającym z parku.  

Odpowiedź: Pozwolenie 78/2013/A z dnia 12.06.2013 r. nie obejmowało wycięcia 
czterech topoli rosnących w pobliŜu zabudowań mieszkalnych, od strony ul. Skrótowej. 
Na wskazane drzewa została wydana decyzja nr 4/2014/A z dnia 18.02.2014 i zostały one 
wycięte.   
 

6. Stwierdza, Ŝe nie zostały sfrezowane pnie drzew, co powoduje liczne odrosty 
i bałagan w parku.  

Odpowiedzi: Na terenie parku, jeszcze przed rozpoczęciem prac, znajdowało się 
kilkadziesiąt niesfrezowanych pni. Po wyciętych drzewach, zgodnie z wydanym 
pozwoleniem Ne 78/2013/A z dnia 12.06.2013r., wszystkie pnie zostały usunięte. 
 

7. Na podstawie załączonej dokumentacji fotograficznej oraz wyjaśnień okolicznych 
mieszkańców moŜna uznać, Ŝe drzewa przeznaczone do wycinki nie zostały trwale 
oznakowane.  
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Odpowiedź: Drzewa przeznaczone do wycinki były trwale oznaczone. Załączone 
pismo Wykonawcy Firmy Szart. 

 
8. Materiał fotograficzny oraz informacje pozyskane od mieszkańców wskazują, 
Ŝe w trakcie wycinki mogły zostać usunięte zdrowe drzewa. 

Odpowiedź: Drzewa zostały wycięte zgodnie z pozwoleniem nr 78/2013/A z dnia 
12.06.2013 r. Załączono pismo Wykonawcy Firmy Szart.    

 
9. Komisja Rewizyjna wnioskuje, Ŝe w trakcie wycinki zostały usunięte drzewa, na 

wycinkę których nie było pozwolenia (lipa, klon) i nie były ujęte w pozwoleniu 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (załącznik fotograficzny).  

Odpowiedź: W trakcie prowadzonych prac nie zostały usunięte drzewa nieobjęte 
pozwoleniem (lipy, klony), co potwierdza wizja lokalna w dniu 22.05.2014 r. Załączono 
protokół z wizji lokalnej. 

 
10. Komisja Rewizyjna uznaje, Ŝe istnieje uzasadnione podejrzenie, Ŝe nie cały materiał 

z wycinki drzew trafił do PGKiM. 
Odpowiedź: Podejrzenia w sprawie ilości drewna z wycinki drzew do PGKiM  

sp. z o.o. potwierdza odbiorca drewna PGKiM. Załączono pismo wyjaśniające PGKiM.  
 
11. Stwierdza się, Ŝe nie wykonano zaleceń Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, które wynikały z pozwolenia na wycinkę, tj. celem 
zrekompensowania ubytków naleŜy wprowadzić uzupełniające nasadzenia drzew 
i krzewów. Projekt nasadzeń naleŜy uzgodnić z tut. urzędem. 

Odpowiedź: W trakcie wykonywanych prac Wydział otrzymał wytyczne 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Ŝe wprowadzanie nowych 
nasadzeń musi być poprzedzone opracowaniem dokumentacji rewitalizacji istniejącego 
drzewostanu wraz z koncepcją zagospodarowania terenu parku. I w związku z tym miasto 
zleciło wykonanie takiej dokumentacji. 

 
12. Z uwagi na całość zaniedbań w tym zadaniu Komisja Rewizyjna uznaje, 
Ŝe mieszkańcom os. Laskówiec naleŜy się odbudowa parku, poprzez realizację 
ww. zaleceń.  

Odpowiedź: Jak widać w świetle powyŜszych wyjaśnień i załączonych pism – zarzut 
dotyczący zaniedbań przy pielęgnacji na terenie parku w Laskówcu nie znajduje 
potwierdzenia. Jednocześnie uprzejmie informujemy, Ŝe w parku tym systematycznie 
prowadzone są następujące prace w zakresie pielęgnacji zieleni: 

– porządkowanie (raz w tygodniu), 
– prześwietlanie drzew i krzewów,  
– usuwanie suszu,  
– cięcie sanitarne,  
– koszenie(trzykrotne),  
– wycinanie drzew zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora zabytków,  
– napraw, malowanie urządzeń zabawkowych metalowych i drewnianych.  

 
Reasumując tę odpowiedź, którą otrzymaliśmy na nasze wnioski pokontrolne, 

chciałbym jednym zdaniem skomentować, szkoda, Ŝe w ogóle podchodziliśmy do badania tej 
sprawy, jako Komisja Rewizyjna, poniewaŜ w kaŜdym punkcie wszystko jest w jak 
najlepszym porządku. Z obrad Komisji Rewizyjnej na kaŜdym posiedzeniu, na kaŜdym etapie 
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tego badania wynikało co innego. Nie wiem, gdzie rozeszła się prawda, ale oddaje głos 
i zarówno Panom z naszego zespołu kontrolnego, jak i na inne pytania proszę odpowiedzieć.”  

 
 
Głos zabrał radny p. P. KORYTKOWSKI, cytuję: „Muszę powiedzieć, w sumie to ja 

nawet nie wiem, co ja mam powiedzieć, ja jestem poraŜony. Jestem poraŜony odpowiedzią, 
którą dostaliśmy od Pana prezydenta. Szkoda, Ŝe Pan prezydent pod tym się podpisał, bo to 
jest kompletne zaprzeczanie rzeczywistości. PrzecieŜ była tam komisja nie raz, byli tam inni 
radni. Są mieszkańcy, którzy mówią, Ŝe została przeprowadzona tam barbarzyńska wycinka 
drzew. I tu się odwraca kota ogonem, Ŝe się nic nie stało. Hymn chyba ten „Polacy nic się nie 
stało” mogą sobie zaśpiewać mieszkańcy miasta. Mieszkańcy nic się nie stało! PrzecieŜ tam 
naprawdę wycięto drzewa te, które nie powinny być wycięte, natomiast nie wycięto tych, 
które wycięte być powinny. One w dalszym ciągu stoją i zagraŜają bezpieczeństwu. 
Trzydziestometrowe topole straszą cały czas, zagraŜają bezpieczeństwu ludzi, którzy tam 
chodzą, zagraŜają bezpieczeństwu mieszkańców, którzy nieopodal mają swoje posesje, 
przecieŜ za chwileczkę jakiś konar się oberwie i jakichś szkód na mieniu lub na osobach 
dokona. My podchodzimy do czynności w zupełnie nieuporządkowany sposób. PrzecieŜ te 
odpowiedzi, które tu są Panie prezydencie, to przepraszam bardzo, ale niestety nie mogę 
inaczej powiedzieć, jak to, Ŝe jest to stek bzdur, niemający potwierdzenia zupełnie 
w rzeczywistości. Ja nie wiem, kto przygotował tę odpowiedź Panu prezydentowi? Tak nie 
moŜe być, Ŝe jest zakłamywana rzeczywistość i oszukiwani są mieszkańcy. Nie mówiąc 
o tym, Ŝe radni, którzy widzą, co się dzieje. Ja nie wiem, jakie narzędzie mamy w tej chwili, 
bo sądziłem, Ŝe stwierdzenia Komisji Rewizyjnej są jakimś dokumentem, gdzie prezydent 
odniesie się do tego w sposób rzeczywiście jakiś rzetelny. Natomiast tak szczerze mówiąc to 
powinniśmy być zadowoleni z tego, Ŝe jest odpowiedź. Odpowiedź jest, tylko mam takie 
pytanie, czy mieszkańcy podzielają taką odpowiedź, czy Państwo są tutaj? Ja naprawdę 
zastanawiam się, co z tym zrobić, ale są jeszcze inne narzędzia, o których mówiliśmy. 
Dziękuję bardzo, to na razie wszystko, ja przysłucham się jak będzie się dalej toczyła 
dyskusja.”  

 
 
Głos zabrał radny p. W. WANJAS, cytuję: „Takie cztery punkty sobie 

przygotowałem, bo kpiną z nas wszystkich, łącznie, począwszy od Pana prezydenta, 
a skończywszy na wszystkich osobach, które tu siedzą na tej sali jest wpisanie w odpowiedzi 
Komisji Rewizyjnej czegoś takiego. 2 czy 2,5 miesiąca temu radny Korytkowski pokazywał 
odrosty, które wyraźnie wskazywały, Ŝe to nie są odrosty topoli, czyli był namacalny dowód 
i teraz ktoś nam próbuje wmówić, Ŝe te odrosty to była topola, skoro widzieliśmy, Ŝe to była 
akacja, lipa, inne drzewa. Świadczy to o chaosie, o barku jakiegokolwiek profesjonalizmu, 
bo ja teraz tak dość złośliwie powiem, bo jakby chciano ukryć, to co zrobiono tam, to by 
przynajmniej zaraz po wycince tak wyfrezowano te pnie, Ŝe juŜ Ŝadnych odrostów by nie 
było. Nawet tego nie zrobiono. Natomiast jak była robiona chaotycznie ta praca w parku, to ja 
mogę powiedzieć jedno. Na początku lipca Pan prezydent wie, kiedy był oddawany, 
uzupełniany plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Na moich kilka telefonów po uwagach 
mieszkańców wreszcie firma, która się zajmuje gospodarką tam przyjechała. Trzy potęŜnie 
wiszące suche gałęzie nad placem zabaw, które w kaŜdej chwili, gdy byłby silniejszy wiatr 
groziły spadnięciem na bawiące się tam dzieci. Tego nie widziano, natomiast widziano młode 
dobrze rosnące drzewa.  

Następna sprawa, skoro tu w odpowiedzi Komisji Rewizyjnej uŜywa się 
sformułowania, Ŝe te odrosty, to są na starych ileś tam lat temu wyciętych drzewach, to się 
pytam, co te pnie do tej pory robiły tyle lat, Ŝe się nimi nikt nie zajął.  
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Czwarta sprawa Panie prezydencie, ja mówię, Ŝe są tu mieszkańcy, być moŜe, Ŝe oni 
to potwierdzą. Faktycznie, gdy byłem w poniedziałek wieszać informacje o spotkaniu 
z mieszkańcami Laskówca i Morzysławia widziałem, Ŝe po terenie parku w Laskówcu chodzą 
jakieś ekipy geodetów, robią jakieś pomiary. Nie podchodziłem, dlatego, Ŝe to jest nie moja 
sprawa, a po drugie miałem informacje z Wydziału Gospodarki Komunalnej od Pani 
Wojnarowskiej, Ŝe robi się nową inwentaryzację parku, Ŝe się robi nowy plan, Ŝe będzie juŜ 
wiadomo, bo tam między innymi prosiłem o ścieŜkę do placu zabaw utwardzoną, Ŝeby mamy 
z małymi dziećmi i wózkami mogły dojechać, bo teraz nie moŜna dojechać, bo jest błoto. 
I Pani Wojnarowska wtedy mi odpowiedziała, Ŝe właśnie robi się nowy plan, nowy projekt 
i będzie moŜna o tej ścieŜce pomyśleć. I ja sobie to powiązałem właśnie z tym. Natomiast 
dowiaduję się później od mieszkańców, Ŝe w rozmowach z mieszkańcami ci Państwo 
geodeci, czyli ta firma, która robiła te pomiary mówią, Ŝe mają za zadanie od strony wzdłuŜ 
ulicy Rudzickiej począwszy od Sierpińskiego, a skończywszy na wysokości Hirszfelda, czyli 
na całej części parku przy Rudzickiej, Ŝe tam mają wytyczyć cztery działki. Ja to mówię na 
podstawie tylko tego, co usłyszałem od mieszkańców, Ŝe cztery działki budowlane mają być 
wytyczone. Dziękuję.”  

 
 
Głos zabrał radny p. R. BIAŁKOWSKI, cytuję: „Ja uczestniczyłem w tej wizji 

lokalnej i teŜ mam zastrzeŜenia, nawet na zdrowych drzewach widać, Ŝe kora jest naruszona. 
Nie wiem, czy to było spowodowane tym, Ŝe jeŜeli były te drzewa wycinane, które spadały 
tam, to się stało, czy był nieodpowiedni sprzęt do tego przygotowany. Ja w pełni się zgadzam 
tutaj z Państwem radnymi, kolegami, Ŝe niestety, tu juŜ było bardzo duŜo powiedziane na ten 
temat, co chciałem powiedzieć, ale juŜ Państwo radni powiedzieli i nie będę powtarzać tego. 
TeŜ nie jestem zadowolony z tej opinii. Dziękuję bardzo.”  

 
 
Głos zabrał radny J. ZAWILSKI, cytuje: „Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną 

odpowiedź, którą Ŝeśmy zasugerowali, bo dokumentacja techniczna, nasza fotograficzna 
zespołu kontrolnego, który tam prowadził wizje lokalne np. obejmowała tylko jeden drobny 
fakt. W momencie, kiedy zrobiono zdjęcia, było jeszcze ileś tam drzewa niezebranego z tej 
wycinki, a protokół przyjęcia drzewa do PGKiM był juŜ zamknięty, więc mamy tylko 
pytanie, gdzie to drzewo pojechało, bo jeŜeli był juŜ protokół zamknięty na ten dzień, bo takie 
dostaliśmy dokumenty, to o czym to moŜe świadczyć. Nie wszystko w tych odpowiedziach 
Panie prezydencie jest prawdą i ja wiem, Ŝe na pewno odpowiadały wydziały i zainteresowani 
tam wszyscy, którzy w tych pracach uczestniczyli, ale my bezpodstawnie nie pisaliśmy tych 
naszych wniosków pokontrolnych, tylko w oparciu o naprawdę dość szeroką wiedzę, jaka juŜ 
była po trzech wizjach lokalnych i po dokumentacji fotograficznej, jaka została zrobiona po 
pobytach komisji i wcześniej w trakcie powstałego problemu.”  

 
 
Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Temat tej wycinki, to jest równieŜ temat tej 

firmy, która to robiła i chciałbym powiedzieć, Ŝe poznałem właściciela tej firmy, nie dlatego 
Ŝe chciałem poznać, ale dlatego, Ŝe byłem zmuszony z uwagi na interwencję mieszkańców 
Gosławic, Malińca, Niesłusza. Dlaczego? Dlatego, Ŝe praca była niefachowo wykonywana. 
W okresie godzin pracy, gdzie pracownicy tej firmy mieli np. ścinać trawniki, oferowali prace 
swoją za pieniądze na terenach prywatnych mieszkańców. To jest jedna rzecz, te uwagi 
zwracałem do Wydziału Gospodarki Komunalnej, do Pani Wojnarowskiej, Ŝe po prostu tak 
nie powinno być. Mieszkańcy to widzą i zgłaszają odpowiednim ludziom. Na szczęście 
w tym roku takiej sytuacji nie ma, dlatego między innymi tak długo trwał ten przetarg na 
wyłonienie z uwagi na odwoływania tej firmy. Tutaj ten temat poruszał kolega Sypniewski na 
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początku wiosny. Ja się cieszę, Ŝe jest firma, która jest w tej chwili i mieszkańcy są 
zadowoleni.  

Panie prezydencie ja rozumiem prawo zamówień publicznych, wygrywa cena, ale 
nigdy się z tym nie zgodzę i temat ten juŜ poruszałem w 2011 roku. Cena nie powinna zawsze 
odgrywać najwaŜniejszej roli, przede wszystkim kontrola, kontrola, kontrola. I po pierwszej, 
drugiej, czy trzeciej kontroli taka firma sama by zrezygnowała i nigdy w przyszłości nie 
podeszłaby do przetargu. JeŜeli takie kontrole by były i wyciąganie konsekwencji do 
wykonywanych prac.”  

 
 
Przewodniczący rady cytuję: „Teraz poproszę Panią Gościńską do mikrofonu. 

Ja jeszcze przy okazji chciałbym, Ŝeby Pani równieŜ odpowiedziała na moje jedno pytanie, 
bo ja mam sygnały takie, czy Państwo macie potwierdzoną informację, czy Państwo 
potwierdzacie czy raczej nie, Ŝe poza działaniem firmy, która tę pracę miała zleconą z urzędu, 
czy istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe miała tam miejsce równieŜ samowola? Czy Państwo coś 
takiego teŜ dopuszczacie?”    

 
 
Głos zabrała p. U. GOŚCIŃSKA, mieszkanka Os. Laskówiec, cytuję: 

„Tak, dopuszczamy, bo nawet w okresach, kiedy nie było wycinki, teŜ odbywało się tam 
jakieś pojedyncze wycinanie drzew.”                            

 
 
Przewodniczący rady cytuję: „Poprosiłem Panią do mikrofonu, Ŝeby Państwo w ogóle 

podzielili się swoimi wraŜeniami odnośnie tego jak oceniacie tę pracę.”  
 

 
Głos zabrała p. U. GOŚCIŃSKA, mieszkanka Laskówca, cytuję: „Chciałam jeszcze 

dodać do tego wszystkiego, bo to teŜ dotyczy parku, bo składałam wniosek do KBO. Został 
odrzucony, chodziło o powstanie boiska w tej części, gdzie tutaj podejrzewamy, gdzie park 
jest dzielony na działki. I to nas właśnie niepokoi. Odrzucono wniosek z powodu nadzoru 
konserwatora zabytków. Zaniepokoiło nas to, Ŝe został jeszcze jeden wniosek złoŜony. 
Pan Przemysław Dudek złoŜył wniosek na park fitness dokładnie w tym miejscu, gdzie ten 
park fitness mieści się i ten projekt był przyjęty do realizacji, więc zastanawiamy się, 
dlaczego na jedne rzeczy jest wyraŜana zgoda, a na drugie nie. Park jest cały objęty nadzorem 
konserwatora zabytków.”  

 
 
Przewodniczący rady cytuję: „Ja myślę, Ŝe znamy zdanie Komisji Rewizyjnej przede 

wszystkim Państwa radnych, którzy tam mieszkają.” 
 

 
Głos zabrał radny p. C. ŁAJDECKI, cytuję: „Do tego tematu, jako równieŜ członek 

zespołu kontrolnego w tym parku, mam jeden zasadniczy wniosek. W oparciu o jakie 
przepisy stało się tak, Ŝe Wydział Ochrony Środowiska odŜegnał się od nadzoru w sprawie 
wycinki drzew w parku w Laskówcu? Ja mam doświadczenie takie, Ŝe gdziekolwiek się 
pojawi do wycinki jakieś drzewo, u kogokolwiek, w jakimkolwiek miejscu, musi być zgoda 
i decyzja Wydziału Ochrony Środowiska. Czemu ten Wydział Ochrony Środowiska w swoim 
zakresie zadań, bo to do niego naleŜy równieŜ - nadzór nad zielenią i parków i drzew i tak 
dalej tu się odŜegnał całkowicie? To pytam się, kto miał nadzorować wycinkę drzew, kto miał 
dokonać cechowania i to farbą niezmywalną, które drzewa podlegają wycince, bo są 



 
 

40 
 

obumarłe, a które nie? PrzecieŜ bezpośredni nadzór spoczywa na tym wydziale. Ten wydział 
jest po to powołany. Jeśli u mnie w ogrodzie, czy u kogokolwiek Państwa trzeba by wyciąć 
drzewo, to się zwracamy do Wydziału Ochrony Środowiska o decyzję. Przychodzi od 
Państwa z wydziału ekspert, dokonuje oceny i dopiero moŜna wyciąć. A tam kompletnie się 
wydział odŜegnał. To jest dla mnie zasadniczy błąd w tym całym temacie i nie mogę sobie 
odpuścić tego, Ŝeby nie wskazać na to, Ŝe jeśliby wydział zajął się prawidłowo, to by tego nie 
było, co mówimy. Wycięte by były te drzewa, które podlegają wycięciu. Nie wiem, kto mi 
odpowie dlaczego?”  

 
 
Głos zabrał radny p. J. URBAŃSKI, cytuję: „Ja się nie zgłaszałem, bo faktycznie 

otrzymując tę odpowiedź od prezydenta byłem zaszokowany. Nie wiem, kto Panie 
prezydencie Pana wpuścił na to pole minowe, natomiast zna mnie Pan od lat i dobrze Pan wie, 
Ŝe jeŜeli za coś się biorę, to staram się robić to porządnie. Sporządziliśmy pełną dokumentację 
fotograficzną, dwukrotnie, w dwóch róŜnych okresach. Mamy do czynienia równieŜ 
z dokumentacją fotograficzną sporządzoną przez mieszkańców i w trakcie wycinki 
dokumentację sporządzoną przez radnego Korytkowskiego. Ja zwracam uwagę Panie 
prezydencie, Ŝe kaŜde zdjęcie cyfrowe posiada zapisy exif. W tych zapisach wyraźnie widać, 
o której godzinie, w jakim dniu i kiedy zostały wykonane zdjęcia. I zwrócę uwagę tylko na 
jedną rzecz, która mnie najbardziej niepokoi, materiał został przyjęty przez komórki Urzędu 
Miejskiego na place, natomiast przyjęty został tylko w raportach. Ten materiał częściowo 
w dalszym ciągu leŜał w parku, dla kogo to było przygotowane. Nie moŜna udzielać 
odpowiedzi, Ŝe wszystko jest w porządku, skoro wieloosobowa komisja stwierdza, Ŝe nie jest 
w porządku Panie prezydencie. Ktoś Pana wprowadza na pole minowe.”  

 
 
Głos zabrał radny p. K. SZADKOWSKI, cytuję: „Mnie wniosek, który się nasuwa, 

bo musimy teŜ pamiętać, Ŝe to kolejny raz w nieodległym czasie dochodzi do nieprawidłowej 
wycinki drzew. To jest wniosek taki. My wspólnie z kolegą Piotrem Korytkowskim jakiś czas 
temu, jako członkowie Komisji Rewizyjnej badaliśmy kwestie wykorzystania środków 
publicznych na utrzymanie zieleni w naszym mieście. Mnie się wydaje za zasadne, aby była 
w naszym mieście osoba, która będzie odpowiadać za utrzymanie zieleni, jak ma wyglądać ta 
zieleń i tego typu rzeczy. Być moŜe to jest w gestii takiej osoby w Wydziale Ochrony 
Środowiska, bo zgodzę się równieŜ z moim przedmówcą, z kolegą Czesławem Łajdeckim, 
Ŝe ten wydział powinien być priorytetowym, jeŜeli chodzi o nadzorowanie. To są ogromne 
środki, które równieŜ miasto Konin przeznacza na utrzymanie zieleni, tu wchodzą w grę 
miliony. Wydaje mi się za zasadne, aby była jedna osoba, która by tego pilnowała, 
nadzorowała.”  

 
 
Ponownie głos zabrał radny P. KORYTKOWSKI, cytuję: „Mam wraŜenie, Ŝe tutaj, 

jeŜeli chodzi o zarządzanie zielenią, bo to niestety w takim mieście jak Konin, komórka, która 
jest odpowiedzialna, rzetelnie przeprowadza te prace powinna być. Mam wraŜenie, Ŝe jest 
niestety w naszym mieście taki troszeczkę chaos organizacyjny. Tutaj po części odpowiadając 
na pytanie Pana radnego Łajdackiego, dlaczego Wydział Ochrony Środowiska nie nadzorował 
tego? Dlatego, Ŝe jest to zabytek, a jak jest zabytek, to miasto umyło całkowicie od tego ręce 
się okazuje. Tylko ciekawe, bo to jest nasz majątek. Ja myślę, Ŝe zasada rzetelnego podejścia 
do zadań, które mamy postawione w wydziale, sprawy związane z wykonaniem naleŜytym 
swoich zadań, ja pracując w tym wydziale, bym pojechał, Ŝeby dopilnować co tam się dzieje. 
Nikt tego nie pilnował ze strony miasta, Szanowni Państwo, nikt tego nie pilnował. Mało 
tego, ja wnioskowałem o to, Ŝeby zbadać, kilkakrotnie mówiłem na sesji. Dlaczego nie 
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zostałem zaproszony na wizję lokalną, która została powołana przez miasto, gdzie był 
wykonawca, gdzie był konserwator zabytków? Dlaczego mnie pozbawiono moŜliwości, ja nie 
wiedziałem, kiedy to się odbywa? To bym pokazał, które pnie są wycięte, które do tej pory 
stoją, które odrosty spowodowały takie, Ŝe w tej chwili mamy po pas odrosty robinii 
akacjowej, mamy odrosty od klonu, od lipy. Pofotografowaliśmy sobie to i z drugiej strony 
jest zaprzeczenie rzeczywistości, które mamy na papierze w tej chwili przedstawione.  

Dziwię się, Ŝe na powaŜny dokument, jaki został rzeczywiście i tu podziękowanie dla 
członków Komisji Rewizyjnej, rzetelnie przygotowany dokument, gdzie wszystko jest 
udokumentowane, gdzie wszystkie zarzuty są wypunktowane, zbywa się dosłownie 
odpowiedziami jednozdaniowymi. Wszystko jest dobrze „odczepcie się”, tak to wygląda. 
Konserwator zabytków odpowiada nam, Ŝe zarzuty są kuriozalne. Nie wiem, czy to 
odpowiedź jest urzędników miasta, czy to dosłownie było, bo dla mnie tego typu odpowiedzi 
to po prostu się nie kwalifikują niestety w jakiejś wymianie pism między urzędami, bo to 
chyba słownie było powiedziane. Ja mogę teŜ powiedzieć, Ŝe kuriozalną jest odpowiedź Pana 
prezydenta, którą otrzymaliśmy. Tyle, Ŝe Panie prezydencie, Pan jest naprawdę oszukiwany 
przez kogoś.”  

 
 
Głos zabrała radna p. M. KOSIŃSKA, cytuję: „Ja juŜ nie będę mnoŜyć zarzutów 

w stosunku do tego, jakie barbarzyństwo dokonało się w tym parku. Natomiast moŜe to jest 
moment, kiedy powinniśmy zastanowić się i Pan prezydent równieŜ powinien zastanowić się 
nad tym, Ŝeby powołać w Koninie, wiem, Ŝe juŜ takie pomysły do Pana prezydenta trafiały, 
miejskiego architekta zieleni, czy teŜ miejskiego architekta krajobrazu, który oprócz tego, 
Ŝe nadzorowałby zieleń w mieście, to teŜ powodowałby, Ŝe nie byłoby takiej rabunkowej 
gospodarki tą zielenią. Ale teŜ rabaty, klomby i inne urządzenia miejskiej architektury zieleni 
byłyby po prostu zrobione o wiele lepiej, estetycznie. I z tego, co kojarzę do Pana prezydenta 
zwracały się juŜ osoby kompetentne z naszego miasta z takim pomysłem. MoŜna by tutaj 
ogłosić jakiś interesujący konkurs. Poznać nowe koncepcje zagospodarowania przestrzennego 
terenów zielonych w mieście. I moŜe jest to dobry moment, Ŝeby o tym pomyśleć, Ŝeby 
w Koninie powołać miejskiego architekta zieleni.”  

 
 
Przewodniczący rady cytuję: „Myślę, Ŝe spokojnie taka osoba mogłaby w Wydziale 

Ochrony Środowiska pracować.”  
 

 
Głos zabrał prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „Wobec faktu, Ŝe nieobecny jest na 

sesji Pan Sławomir Matysiak - kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej na wstępie po 
proszę Pana przewodniczącego i upowaŜniam, Ŝeby odniosła się do tych wypowiedzi Pani, 
która bezpośrednio nadzorowała, bądź teŜ zastępca kierownika wydziału. Ustalcie Panie 
między sobą, a potem poproszę Panie przewodniczący o głos, chciałbym skwitować to, 
co będzie zaprezentowane i to, co było w wypowiedziach Państwa radnych.”  

 
 
Głos zabrała z-ca kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej 

p. K. MAJDZIŃSKA, cytuję: „JeŜeli chodzi o park Laskówiec, prace w parku w Laskówcu 
zostały wykonane. W dniu 6 maja 2013 roku przeprowadzono kontrolę w parku w Laskówcu, 
w zakresie oceny stanu drzewostanu. Ustalono wtedy, Ŝe w najgorszym stanie znajduje się 
południowozachodnia część parku, ze względu na nadmierny rozrost samosiewów. 
Stwierdzono równieŜ, Ŝe liczna część drzewostanu, głównie robinii akacjowych jest w bardzo 
złej kondycji zdrowotnej. Podczas tego spotkania ustalono, Ŝe firma prowadząca prace 
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porządkowe na terenie parku dokona szczegółowego rozpoznania i oznaczy drzewa obumarłe 
i zagraŜające bezpieczeństwu korzystających z parku osób.  

W dniu 27 maja 2013 roku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który jest 
organem właściwym do wydania pozwolenia na wycinkę drzew wpłynął wniosek Urzędu 
Miejskiego w Koninie na usunięcie 30 sztuk robinii akacjowych i 5 sztuk topoli. Po wniosku 
była przeprowadzona wizja lokalna w dniu 10 czerwca 2013 roku, gdzie potwierdziła się 
koniczność usunięcia drzew wskazanych we wniosku. Na podstawie tego zostało wydane 
pozwolenie z dnia 12 czerwca 2013 roku...”  

 
 
Przewodniczący rady cytuję: „Mam wraŜenie, Ŝe Pani się tak dość kiepsko orientuje, 

nie wiem dlaczego, takie mam wraŜenie. Wie Pani co, ja ubolewam nad tym, bo przed 
południem był obecny tu Pan kierownik. Nie wiem, czy on zrejterował czy co? Panią tu 
wystawił do mikrofonu. Trochę się dziwię, bo powiem szczerze Pani powinna tu stać 
i w zasadzie bez kartki dosłownie z głowy swojej tu cytować. Chyba, Ŝe co moŜe mieć 
miejsce, Pani się w sprawie słabo orientuje. Takie wraŜenie niestety przykro mi to 
powiedzieć, ale Pani sprawia w tym momencie. Tu osoba, która coś nadzoruje musi być 
biegła. Tu nikt na tej sali obecny nie moŜe mieć wątpliwości, Ŝe Pani się świetnie orientuje 
w temacie. Zna dokładnie kaŜdą sztukę drzewa. Ja takiego wraŜenia niestety nie mam. Pani 
odczytuje z trudem to, co Pani ma napisane. Rozumiem, Ŝe ktoś to musi zrobić i rozumiem, 
Ŝe padło na Panią, ale kontynuujcie Panie bardzo proszę.”  

 
 
Głos zabrała p. E. WOJNAROWSKA – pracownik Wydziału GK, cytuję: „Byłam 

głównym zleceniodawcą całej zaistniałej sytuacji. Chciałam to wyjaśnić, właściwie od 
samego początku jak to się działo. Myśmy mieli zgłoszenia, oczywiście jak i od mieszkańców 
tak i konserwatora zabytków, bo oczywiście oni równieŜ przeprowadzają tam swoje kontrole 
poza nami, dlatego, Ŝe mają nad tym nadzór i Ŝeśmy zorganizowali taką komisję, która 
wystąpiła równieŜ przy udziale firmy, która w 2013 roku zajmowała się prowadzeniem 
i pielęgnacją tego parku. Wystąpiliśmy wstępnie telefonicznie, Ŝe chcemy przygotować 
wniosek na pięć akacji, które najbardziej zagraŜały bezpieczeństwu, które były usytuowane 
bliŜej placu zabaw, bliŜej alejek. W momencie, kiedy Ŝeśmy zorganizowali wizję przy udziale 
konserwatora zabytków, wykonawców, przedstawiciela urzędu - mnie, przedstawiciela urzędu 
Pana Łąckiego, Pani Irena Sobierajska - przedstawiciel konserwatora zabytków stwierdziła, 
po przeanalizowaniu i przejściu całego parku, Ŝe na dzień dzisiejszy ona uwaŜa, Ŝe powinno 
być wycięte tyle i tyle drzew, które właśnie były ujęte później po jej decyzji w trakcie wizji 
na tym wniosku. To między innymi te 30 drzew.  

W związku z powyŜszym Miasto wystąpiło z tym wnioskiem i po otrzymaniu decyzji 
Ŝeśmy zlecili firmie, bo tak jest, Ŝe mamy miasto podzielone na trzy rejony i dany skwer 
w danym rejonie obsługuje firma, która w wyniku przetargu wygrywa. Była to firma Szart.  
W związku z tym pojechaliśmy, te drzewa w trakcie tej wizji były oznaczone przy udziale 
Pani Sobierajskiej - przedstawiciela konserwatora zabytków. W momencie przystąpienia do 
prac dostaliśmy telefon od mieszkańca pobliskiej ulicy Skrótowej Pana Majdzińskiego, 
Ŝe z jego punktu widzenia prace prowadzone są nie tak, jak on by to widział itd., 
Ŝe prowadzone są niezgodnie ze sztuką zielni. Ja zadzwoniłam oczywiście osobiście do Pani 
Ireny Sobierajskiej. Zorganizowałam wizję przy udziale przedstawiciela ochrony środowiska, 
wykonawcy firmy Szart. Ja załączyłam do tego wyjaśnienia, wszystkie informacje, całe 
informacje firm, całą informację konserwatora zabytków, wszystkie notatki z wizji jakie mały 
miejsce. Pani Sobierajska, która uwaŜam, Ŝe jest najbardziej kompetentną osobą która była, 
stwierdziła, Ŝe nic się nie dzieję i to było przy udziale Pana Majdzińskiego - mieszkańca 
pobliskiej ulicy Skrótowej. I dalej były te prace kontynuowane. Mieliśmy po raz kolejny 
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interwencję, ale to juŜ na piśmie. W związku z tym jest ponowna wizja. I niestety wszystkie 
zarzuty skierowane, bo Pani Sobierajska nadzorowała głównie tymi pracami. I wtedy Ŝeśmy 
pojechali ponownie, równieŜ było niestwierdzone. Po powołaniu Komisji Rewizyjnej, 
po wykonaniu tych prac, ja przekazałam wszystkie informacje i wszystkie te zarzuty Komisji 
Rewizyjnej ponownie do Pani Sobierajskiej. Ponownie była zorganizowana wizja. RównieŜ 
jest załączony protokół z wizji. Powiem Państwu, Ŝe o te cztery topole, o które jest cały czas, 
Ŝe nie były wycięte, to one owszem były wskazywane, ale nie w tej decyzji. Była decyzja 
druga, gdzie na dzień dzisiejszy były wycięte przez firmę, która w roku 2014 wygrała 
przetarg na utrzymanie zieleni, jest to firma Pana Hańczewskiego i te drzewa zostały wycięte. 
I na dzień dzisiejszy, kiedy dostałam wszystkie wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej, 
oczywiście do wszystkich kompetentnych firm, które zostały uznane w tych wnioskach 
przekazywałam i całe wyjaśnienia, korespondencję pokserowałam, załączyłam. Z tego było 
wyjaśnienie przekazane jak dostałam, otrzymałam i wszystkie notatki, wszystkie protokoły, 
wszystkie odpowiedzi zostały przekazane.”  

 
 
Radny p. P. KORYTKOWSKI, cytuję: „Ja mam takie pytanie, rozumiem, Ŝe to 

Państwo organizowali jedną jak i drugą wizję lokalną? Czy nie byłoby sensowne, Ŝeby 
rzeczywiście, Ŝebym ja się pojawił, czy ktokolwiek z rady miasta? Byłoby sensowne. Bardzo 
mi przykro, Ŝe to nie zostało zrobione. Proszę powiedzieć, czy była jakaś wizja związana 
z wycinką tych drzew przez Państwa wydział, bo rozumiem, Ŝe tam zakwalifikowaliście 
jakieś pięć drzewek, ale Pani konserwator zabytków zobaczyła i powiedziała, Ŝe naleŜy 
34 czy 35 wyciąć róŜnych gatunków? To zwrócicie Państwo uwagę jak to wygląda, Ŝe nie 
mamy Ŝadnego planu związanego z konserwacją i to się potwierdza, Ŝe nie ma człowieka, 
który usiądzie, rozrysuje, rozplanuje, w jaki sposób to zrobić. Robi się to chaotycznie. 
A przyszedł ktoś i powiedział dobrze, to wycinamy, decyzja została wydana na wycięcie 
30 robinii i 5 topoli. I Pani potwierdza, Ŝe tylko te drzewa zostały wycięte i one zostały 
cechowane, czyli oznaczone trwałą farbą i to wykonawca, który przyszedł, zobaczył, aha te 
wycinamy i tylko te zostały wycięte. Jaki kolor miała ta farba?              

 
 
Pani E. WOJNAROWSKA – pracownik Wydziału GK, cytuję: „Powiem Panu, Ŝe to 

było w 2013 roku i nie powiem Panu, jaki to był kolor farby.”  
 

 
Radny p. P. KORYTKOWSKI, cytuję: „Czy Państwo potwierdzacie, Ŝe były jakieś 

kropki, krzyŜyki, numery na drzewach, nie było nic takiego? Nic nie było takiego, niestety, 
przykro mi to stwierdzić, ale to jest kłamstwo. Szanowni Państwo jedyną rzeczą, która była, 
to cechowanie polegało na tym, Ŝe było coś odręcznie narysowane, park w Laskówcu, 
pozaznaczane jakieś drzewka i te drzewa miały być usunięte. Przy czym usunięto zupełnie, 
co innego. To, co moŜna było usunąć, to, co było wygodne, to, co było potrzebne do 
usunięcia. Natomiast te, które w dalszym ciągu stoją, bo jak rozumiem, stoją w dalszym ciągu 
te topole 30 metrowe, zostały nieusunięte tak?”  

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Pani kierownik powiedziała, Ŝe są usunięte.”  

 
 
Pani E. WOJNAROWSKA – pracownik Wydziału GK, cytuję: „Ja chciałbym jeszcze 

powiedzieć odnośnie tego, Ŝe nie robi się tego na podstawie jakiejkolwiek dokumentacji 
wykonanej, ale myśmy 3 lata z kolei wnioskowali w projekcie budŜetu o środki na wykonanie 
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dokumentacji. Natomiast na dzień dzisiejszy jest juŜ zlecona ta dokumentacja i Pani 
Sobierajska w momencie, kiedy Ŝeśmy, bo my mieliśmy informację od Pana radnego 
W. Wanjasa, Ŝe te drzewa moŜe więcej by trzeba było wyciąć, prześwietlić i tak dalej, 
powiedziała, Ŝe do momentu, dopóki nie będzie wykonana dokumentacja i projekt 
zagospodarowania parku w Laskówcu nie wydadzą decyzji na Ŝaden krok jakichkolwiek prac 
wykonywanych w parku. TakŜe do 15 listopada mamy termin otrzymania dokumentacji. Jest 
to wszystko w odpowiedzi napisane, naprawdę nich Pan mi wierzy, Panie radny wszystko.”  

 
 
Radny p. P. KORYTKOWSKI, cytuję: „Czyli nasadzenia teŜ dopiero wtedy będą 

mogły być robione?”         
 

 
Pani E. WOJNAROWSKA – pracownik Wydziału GK, cytuję: „My śmy mieli 

w momencie, kiedy dostaliśmy tę drugą po tych pierwszych wnioskach Pana i po tej wizji, 
którą wykonaliśmy w parku, to w protokole jest napisane, Ŝe nie wolno nam nasadzać tych 
drzew, które nie były nasadzone zgodnie z tą pierwszą decyzją.”    

    
 
Radny p. P. KORYTKOWSKI, cytuję: „A kiedy to nastąpiło, to działanie? Wie Pani, 

Ŝe skoro wiedzieliście, bo dokument był wydany, zdaje się pozwolenie do 30 października 
było na wycięcie, to nasadzenia teŜ powinny być zrobione. A dopiero po interwencji zaczęto 
badać teren i dokumenty, kiedy moŜna byłoby ewentualnie nasadzenia zrobić i się okazuje, 
Ŝe trzeba dopiero przygotować kompleksowy plan, po jakimś czasie.”    

 
 
Pani E. WOJNAROWSKA – pracownik Wydziału GK, cytuję: „Nie Panie radny, 

bo Pani Sobierajska juŜ nam zarzucała wcześniej, Ŝe nie będzie nam wydawać decyzji dopóki 
nie zlecimy dokumentacji. W związku z tym myśmy planowali dwa, trzy lata wstecz i tych 
pieniędzy nie dostawaliśmy i w związku z tym nie wykonaliśmy tej dokumentacji.”  

 
 
Radny p. P. KORYTKOWSKI, cytuję: „Wie Pani co, to jest dziwna rzecz, Ŝe tak 

złoŜoną pracę jak wycinka drzew w zabytkowym parku robi się z bieŜącego utrzymania 
zieleni, czyli z pieniąŜków tych, które są przeznaczone z budŜetu miasta na coś, co trzeba 
robić nieustannie. PrzecieŜ rzeczą oczywistą jest dla mnie akurat, Ŝe są tacy właściciele firm, 
którzy nie do końca będą się przykładali do takiej pracy, skoro oni mają i tak zapłacone za to 
z bieŜącego utrzymania.”   

 
 

Pani E. WOJNAROWSKA – pracownik Wydziału GK, cytuję: „Ale w przedmiocie 
zamówienia wyszczególnione są szczegółowe rzeczy: pielęgnacja, porządkowanie i wycinka 
równieŜ drzew, zgodnie z wydaną decyzją konserwatora zabytków. To jest wyszczególnione, 
skosztorysowane przez firmę. Oni przedkładając ofertę na pielęgnację zieleni juŜ muszą być 
w danym terenie i mniej więcej wiedzieć, jakie koszty muszą sobie na to przewidzieć.”  

 
 
Radny p. P. KORYTKOWSKI, cytuję: „Ja nie chciałbym bawić się, Ŝeby Rada Miasta 

Konin przekształciła się w jakąś specjalną komisję śledczą. Słyszą to mieszkańcy, słyszą to 
urzędnicy, którzy pewnie coś tam nie do końca dopilnowali i powinni uderzyć się w pierś, 
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szkoda, Ŝe niestety nie nastąpiło to i odpowiedź, którą otrzymaliśmy jest taka, a nie inna. 
Jestem naprawdę całą tą sytuacją rozczarowany.”  

 
 
Przewodniczący rady cytuję: „Na koniec Pan prezydent. Myślę, Ŝe prawie godzinę 

poświęcamy w sprawie waŜnej, bo moŜe jest to incydent, ale nich on będzie chociaŜ 
przestrogą na przyszłość, bo rzeczywiście z tego trzeba wyciągnąć wnioski.” 

 
 
Głos zabrał prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „To wszystko, co było zaprezentowane 

przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pana radnego Janusza Zawilskiego oraz to, co 
było w wypowiedziach, szczególnie Pana radnego Wiesława Wanjasa to są fakty, które 
powodują, Ŝe podejmę decyzję o tym, Ŝeby całą sprawę poddać kompleksowej weryfikacji, 
jeśli chodzi o czynności podjęte przez poszczególne wydziały merytoryczne naszego urzędu.  

Chciałbym, jeśli okaŜe się w konsekwencji, Ŝe odpowiedź, która została Państwu 
udzielona rozmija się ze stanami faktycznymi, które istnieją, to za to w tej chwili 
przepraszam, natomiast Wysoka Rada, wszyscy Państwo, takŜe Państwo z Laskówca 
otrzymacie odpowiedź, dlaczego tak właśnie się stało.  

Ja powiem tak, Ŝe przede wszystkim całe postępowanie, jeŜeli przyjąć obowiązującą 
procedurę, takŜe i w tej sprawie, ono powinno w sposób bardzo precyzyjny określić zakres 
prac, jakie powinny być wykonane po dokonaniu niezbędnych konsultacji, o czym tutaj Pani 
mówiła, takŜe z konserwatorem zabytków. Potem to jest sprawa wyboru wykonawcy i sprawa 
ostatnia, moim zdaniem równie istotna, czy być moŜe najwaŜniejsza, to jest sprawa nadzoru 
nad sposobem wykonywania tych prac. W mojej ocenie wszystkie te trzy ogniwa w jakiś 
sposób zawiodły, a w jaki to postaram się, Ŝeby jak najrychlej w bezpośrednich czynnościach, 
które podejmę ustalić.  

Natomiast smutne w tej sprawie równieŜ jest to, o czym była uprzejma powiedzieć 
Pani mieszkanka Laskówca, Ŝe nie jest wykluczone, Ŝe do tej wycinki przyłączyły się jeszcze 
inne osoby, które postanowiły wyciąć sobie i jeśli był tam otwarty nazwijmy to front robót 
polegający na wycince, to trwało nie wiem dzień, dwa, tydzień, Ŝeby w tym samym czasie 
dokonać z własnej inicjatywy wycinkę drzew, co doprowadziło do takiego stanu, 
bo konkluzja jest taka, Ŝe w większości wycięte zostały drzewa, które były zdrowe i powinny 
być zachowane, natomiast pozostały te drzewa, które nie były w odpowiednim stanie swojej 
kondycji biologicznej i dalej stwarzają zagroŜenie dla ludzi.  

Panie przewodniczący, Wysoka Rado chciałbym powiedzieć, Ŝe takie moŜe nie 
dochodzenie, ale postępowanie osobiście będę nadzorował i jeŜeli się okaŜe, Ŝe wśród moich 
współpracowników są osoby, które ponoszą słuŜbową odpowiedzialność za chociaŜby brak 
nadzoru nad wykonaniem tych prac, to chciałbym oświadczyć, Ŝe te osoby poniosą daleko 
idące konsekwencje.  

Chciałbym równieŜ powiedzieć, Ŝe wcześniej rozwaŜałem wniosek, który został 
między innymi dziś wyartykułowany przez Panią radną Monikę Kosińską, bowiem po 
pierwsze rozległość naszego miasta, po drugie to bogactwo zieleni którą mamy, z czego 
powinniśmy się wspólnie cieszyć, pewnie uzasadniałoby taką decyzję, by człowieka 
kompetentnego, posiadającego odpowiednie kwalifikacje związane z pielęgnacją zieleni, 
z architekturą zieleni w mieście, Ŝeby właśnie ustanowić samodzielne stanowisko architekta 
miejskiego, który zajmowałby się zielenią i który jednocześnie koordynowałby wszystkie 
prace z tym związane, a takŜe aktywnie współuczestniczył w tym wyłanianiu wykonawców 
poszczególnych robót, nie tylko pielęgnacyjnych, a szczególnie tam, gdzie w zakresie robót 
jest zapisana wycinka, bowiem to jest bardzo juŜ odpowiedzialna czynność, bowiem przycięta 
gałąź to ona jeszcze odrośnie, ale wycięte drzewo, to juŜ jest drzewem wyciętym 
i bezpowrotnie straconym.  
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Wysoka Rada wielokrotnie dawała dowody na to, takŜe z mojej strony były 
propozycje, Ŝeby na utrzymanie zieleni tych pieniędzy nie Ŝałować i tak było we wszystkich 
minionych latach. Za zaistniałą sytuację juŜ dziś przepraszam i jednocześnie podkreślam, 
Ŝe bardzo szczegółowo to wyjaśnię i jeśli będą decyzje, które będą kogoś fizycznie dotyczyć, 
to tym bardziej chcę to bardzo dokładnie i pieczołowicie zbadać.”  

 
 
Przewodniczący rady, cytuje: „Mamy informację, którą jeszcze Pani przedstawiła, 

Ŝe obecnie trwa przygotowanie dokumentacji, która ma zakończyć prace. Wynikało 
z wypowiedzi, Ŝe związane to będzie równieŜ z nasadzeniami. MoŜna powiedzieć, Ŝe szkoda, 
Ŝe tak późno, ale lepiej późno niŜ wcale. NajwaŜniejsze, Ŝeby z tej sprawy wyciągnąć 
wnioski. Jakie będą, to Pan prezydent nas poinformuje. Mamy informację, Ŝe będzie badanie 
prawidłowości postępowania w tej sprawie. Państwu mieszkańcom z Laskówca dziękujmy za 
zainteresowanie i za udział w obradach.”          

 
 
Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Rada Miasta Konina przyjęła do wiadomości 

Informację Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie związanym z wycinką 
drzew w parku zlokalizowanym między ulicą Rudzicką i Skrótową na os. Laskówiec. 
 
 
 

14.  Podjęcie uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów w rejonie 
ulic: Tadeusza Kościuszki - Mikołaja Kopernika oraz w rejonie ulic: 
Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki (druk nr 912). 
 
 
Przewodniczący rady cytuję: „W kolejnym punkcie rozpatrzymy projekt uchwały 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla 
wybranych obszarów w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki – Mikołaja Kopernika oraz 
w rejonie ulic: Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki. Bardzo proszę o przedstawienie 
opinii komisji wiodącej do tego materiału przez p. T. Wojdyńskiego – przewodniczącego 
Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej.” 

 
KOMISJA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY 
ZAGRANICZNEJ obradowała wspólnie z Komisją Finansów i Gospodarki Miejskiej. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. T. WOJDYŃSKI powiedział, cytuję: 
„Projekt uchwały został na komisji omówiony przez kierownika Wydziału Urbanistyki 
i Architektury p. M. Sztubę. Radni nie mieli Ŝadnych uwag do przedstawionego projektu. 
9 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały.” 

 
Przewodniczący rady cytuję: „Przy okazji informuję Wysoką Radę, Ŝe są obecni 

mieszkańcy, którzy są tym projektem uchwały zainteresowani, poniewaŜ przyjmujemy plan 
konkretny, a więc ich to dotyczy i będą chcieli teŜ w tej sprawie zabrać głos. Czy Państwo 
radni chcą zabrać głos w tym punkcie porządku obrad? Jeśli nie, to ja zapraszam jedną z osób 
do mikrofonu, bardzo proszę. Proszę ewentualnie jakieś swoje uwagi przedstawić zanim 
Wysoka Rada podejmie decyzję w tej sprawie.”  
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Głos zabrała p. Danuta KOWALEWSKA, cytuję: „Ja tutaj przy tym projekcie 
uchwały przeczytałam, Ŝe były konsultacje z mieszkańcami w maju tego roku. JednakŜe zdaję 
sobie sprawę, Ŝe tych konsultacji miasto organizuje troszeczkę i o większości z nich 
mieszkańcy mogę dowiedzieć się na BIP, jednakŜe nie kaŜdy posiada Internet, nie kaŜdy 
śledzi na bieŜąco. Ja jestem osobą, która dość często tam zagląda. Mimo wszystko nie 
trafiłam w odpowiednim momencie na te informacje i nie dowiedziałam się zawczasu o tych 
konsultacjach, dowiedziałam się dopiero o tej uchwale kilka dni temu. I jest mi bardzo 
przykro, mnie, jako osobie mieszkającej w Koninie i nie tylko mnie, bo moim sąsiadom 
i wielu innym osobom, które chciałby mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje wokół nas, 
Ŝe takie decyzje, takie konsultacje nie są w jakiś sposób głośno, publicznie poza Internetem 
ogłaszane. Wystarczyłby choćby plakat na osiedlowym sklepie, Ŝeby ktoś, kto interesuje się 
mógł dotrzeć do urzędu, bo naprawdę nie kaŜdy ma Internet i nie kaŜdy ma czas, Ŝeby 
przebrnąć przez te wszystkie informacje na stronie urzędu. Jest tam napisane, Ŝe jest to dla 
rozwoju tej ulicy, Ŝeby jakby to Ŝycie tam uatrakcyjnić, ulepszyć, ale uwaŜam, Ŝe wcale to 
temu nie słuŜy, poniewaŜ za chwilkę to Ŝycie tam przestanie się toczyć. Ludzie będą bali się 
zrobić cokolwiek z własnym domem, bo przy kaŜdej zmianie będą musieli udawać się do 
konserwatora zabytków. I to nie tędy droga moi Państwo, Ŝeby nam, zwykłym mieszkańcom 
bronić dbałości o swoje posesje i utrudniać to poprzez odwiedziny w urzędzie, 
u konserwatora, gdzie nie zawsze ta droga jest prosta, nie zawsze jest na to czas i nie zawsze 
na to mamy środki finansowe.”  

 
 
Przewodniczący rady cytuję: „My ślałem, Ŝe uwaga jest konkretna, ale nie jest 

konkretna i ubolewam nad tym, poniewaŜ ja powiem Państwu taką informację, za chwileczkę, 
zanim Panu udzielę głosu, ale mam nadzieję, Ŝe Pan ma konkretną uwagę, poniewaŜ to nie 
jest miejsce, gdzie występujemy na zasadzie oświadczeń, poniewaŜ jakby Państwo się 
interesowali, interesujecie się od niedawna naszym Ŝyciem, a ja w tej radzie jestem 12 lat póki 
co i powiem Państwu tak, Ŝe nic nowego nie procedujemy tutaj, to znaczy zawsze jest tak 
samo. Informacja o tym, Ŝe przystępujemy do sporządzenia planu jest duŜo wcześniej 
podawana. Ja powiem brutalnie, kaŜdy mieszkaniec ma obowiązek się tym interesować. Jeśli 
sprawa dotyczy jego terenu, to przepraszam bardzo, ja nie będę wjeŜdŜał mu do domu z tym, 
Ŝeby się interesował tym. To jest nasz podstawowy obowiązek. Jeśli sprawy mają mnie 
dotyczyć, to ja się sam muszę tym interesować, a nie mieć pretensje potem, Ŝe mnie 
pominięto. To świadczy o tym, Ŝe się nie interesuję. Procedujemy proszę Państwa takich 
uchwał rocznie kilkadziesiąt. Non stop uchwalamy plany, przystępujemy do nich. Podjęcie 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, jest juŜ dla was sygnałem, Ŝe za chwilę 
będzie wyłoŜenie, będą mogli Państwo złoŜyć uwagi. Jeśli tego nie robimy, proszę Państwa 
jest to powiem wprost, jest to wyłącznie nasza wina. Na końcu mieć pretensje, Ŝe plan 
uchwalono, naprawdę świadczy o tym, Ŝe po prostu się sprawą nie interesujemy. Apel do 
tego, niestety Szanowni Państwo musimy być w jakiś sposób odpowiedzialni. Ja mieszkam na 
danym obszarze, interesuję się kaŜdą sprawą, która jego dotyczy. Nie mogę mieć pretensji 
potem, jeśli uchwalamy plan, który pomija niezgłoszone przeze mnie uwagi, Ŝe nie został 
ujęty, bo to jest mój podstawowy obowiązek. Mam nadzieję, Ŝe Pana uwaga jest bardziej 
konkretna.”  

 
 
Głos zabrał p. M. NOWAK, cytuję: „Mam pewne konkretne uwagi, czyli na przykład 

art. 4 uchwały 5 pkt: zakaz lokalizacji reklam w strefie B ochrony konserwatorskiej układu 
urbanistycznego Konina. Jeśli chcemy, Ŝeby Starówka Ŝyła, Ŝeby miasto się rozwijało, 
uwaŜam, Ŝe nie powinno się takiego kagańca nakładać, Ŝe ograniczamy wiele rzeczy, zaraz 
jeszcze powiem o większej ilości uwag. I sprawia to, Ŝe Ŝycie przestaje się toczyć. Nie 
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moŜemy zrobić reklam, nie moŜemy zrobić innych rzeczy i mieszkańcy nie chcą tam Ŝyć. 
Biznes nie chce korzystać z takich miejsc i w efekcie zamiera taki rewir. 

Kolejny punkt § 4 art. 6 a: dopuszczenie umieszczenia reklam na budynkach, 
wyłącznie na ścianach bez otworów okiennych i drzwiowych, czyli moŜemy zrobić reklamę 
na ścianach, gdzie nie ma nigdzie drzwi i okien, czyli praktycznie nie ma takich ścian.  

Później § 4 art. 8 h: zakaz umieszczania tablic informacyjnych o podstawowych, 
intensywnych kolorach, takich jak czerwony, zielony, niebieski, za wyjątkiem tablic 
administracji publicznej, czyli wydaje mi się, Ŝe jest teŜ zbyt daleko idąca ingerencja, a jeśli 
juŜ chcemy, nie ma na przykład róŜowego koloru. Wydaje mi się, Ŝe to jest zbyt daleko idąca 
ingerencja we własność.  

Później w tym paragrafie w punkcie 10 f: zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych 
z prefabrykowanych elementów betonowych. TeŜ mi się wydaję, Ŝe to jest zbyt daleko idąca. 
Ja rozumiem, Ŝe celem uchwały jest to, Ŝeby miasto, Starówka wyglądała ładnie i estetycznie, 
ale myślę, Ŝe są ładne elementy prefabrykowane, a moŜna teŜ inaczej popsuć wygląd.  

Ostatnia uwaga § 17 pkt. 1: ustala się stawkę procentową słuŜącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa dla terenu MWU 
20%, czyli za to, Ŝe ktoś zainwestował i zwiększył wartość danej lokalizacji ma być ukarany, 
bo ja to tak odczytuję 20 % opłaty na rzecz miasta. To mi się wydaje sprzeczne z interesem 
i przeszkadza rozwojowi i właśnie podzielam zdanie tutaj Pani Danuty. UwaŜam, Ŝe miasto 
nie wystarczająco stara się zaangaŜować mieszkańców, bo mamy na przykład system 
powiadamiania sms, róŜne inne formy, nie zostało to zrobione. Ja jestem człowiekiem, który 
stara się interesować miastem i sprawami i umknęła mi ta informacja. I świadczy o tym teŜ 
w uzasadnieniu to, Ŝe wpłynęło tylko jedno pismo w sprawie projektu. Dziękuję.” 

  
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Pana uwagi konkretne, za chwileczkę Pani architekt 

nam odpowie, natomiast a propos tej ostatniej kwestii, którą Pan wygłosił. Jest Pan tutaj 
obecny jakiś czas. Śledzę to, gdyŜ miałem okazję to zauwaŜyć, a więc na pewno był Pan 
świadkiem tego, Ŝe była podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu. KaŜda taka 
uchwała powoduje te same konsekwencje, to znaczy etap wyłoŜenia, gdzie Państwo właśnie 
takie uwagi, jak Pan teraz zgłaszał mogą zgłosić. Potem jest etap akceptacji bądź teŜ nie, czyli 
oceny generalnie przez Wydział Urbanistyki i Architektury, który odpowiada Państwu, mało 
tego informuje radnych, które z uwag zostały przyjęte, które nieprzyjęte, które częściowo 
przyjęte. Procedura jest zawsze ta sama. Naprawdę ten czas jest długi. Nawet, jeśli się 
znajdzie jedna, dwie, trzy osoby aktywne jak Państwo, czego gratuluję, nic nie stoi na 
przeszkodzie, Ŝeby mieszkańców poinformować itd. Jeszcze raz powtarzam, nie moŜemy na 
siłę niczego robić ludziom, zapewniać wejścia do ich domostw. Muszą pewien element 
zainteresowania, zaangaŜowania wykazać. Poproszę Panią architekt, aŜeby na te pytanie 
konkretne odpowiedziała w tej sprawie.”  

 
 
Głos zabrała p. M. SZTUBA – Kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury, 

cytuję: „Pierwsza moŜe uwaga odnośnie, jeśli chodzi o obwieszczenia o przystąpieniu, 
o wyłoŜeniu, o tym, Ŝe zostanie takŜe podjęta uchwała. Nie tylko jest na stronie internetowej 
urzędu w BIPie, takŜe jest na tablicy ogłoszeń i w gazecie naszej lokalnej, najbardziej 
czytanej przez mieszkańców Przeglądzie Konińskim. Na dzień dzisiejszy akurat tak dajemy. 
Wystarczy takŜe na stronie BIPu rzucić hasło, jeŜeli Pana interesuje akurat ulica Kościuszki, 
jako nazwa Kościuszki i się pojawią wszystkie artykuły, miejsca i reklamy czy informacje, 
ogłoszenia, które są w tym temacie, takŜe tak jak powiedział przewodniczący, niestety trochę 
teŜ trzeba się interesować.  
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Czas od uchwały o przystąpieniu do opracowania planu, do jego realizacji to 
minimum 7 m-cy. To jest długi czas, Ŝeby się zainteresować i przyjść do urzędu i zobaczyć, 
co się w tym temacie dzieje, bo coś słyszałem, bo coś chciałem wiedzieć.  

JeŜeli chodzi o reklamy, ten plan jest na terenie Starówki, jest na tyle w waŜnej części 
miasta Konina objętej ochroną konserwatorską, Ŝe pewne wymogi dotyczą ograniczeń na 
pewno. Nie moŜe być tak, Ŝeby była wielka dowolność, tym bardziej, by te nowe ogrodzenia, 
czy róŜowe reklamy, myślę, Ŝe jest to argument, Ŝe konserwator niestety nie przepuściłby 
takiej i nie pozwalał. To nie jest nasz tylko wymysł, czy radnych, czy urzędników, ale 
niestety takŜe ustaleń konserwatorskich.  

JeŜeli chodzi o reklamy, to trudno, Ŝebyśmy reklamowali na Starówce jakąś 
działalność prowadzoną gdzie indziej. Szyldy dotyczące prowadzonej działalności jest 
moŜliwość jest to § następny po reklamach i jest duŜo wyszczególnionych dopuszczeń 
szyldów dotyczących prowadzonej w danej nieruchomości działalności.  

JeŜeli chodzi o wskaźnik wzrostu wartości, to wartość nieruchomości rośnie na 
wskutek opracowania miejscowego planu. Wskaźnik ten jest pobierany wtedy, kiedy dana 
osoba sprzedaje tę nieruchomość po wzroście jej wartości, w przypadku takiego wzrostu, 
jeŜeli nastąpił, jest wycena danej nieruchomości i sprawdza się, czy przed uchwaleniem planu 
była inna cena gruntu, a po uchwaleniu ona wzrosła i róŜnica, to jest 20 % od róŜnicy, którą 
dana osoba sprzedając nieruchomość w ciągu 5 lat od podjęcia uchwały musi uiścić. JeŜeli 
Pan by sam prowadził tę nieruchomość czy rozpoczął działania na skutek wprowadzonych 
ustaleń w miejscowym planie, nie ponosi Pan tych kosztów, tylko przy sprzedaŜy.”  

 
 
Głos zabrała radna p. M. KOSIŃSKA, cytuję: „Jako nie kandydatka do rady miasta, 

nie będę uprawiała kompani wyborczej, natomiast chaos estetyczny, jaki nas otacza w mieście 
jest tak ogromny, Ŝe mnoŜenie go jeszcze przez wieszanie zbyt duŜej ilości reklam, drodzy 
Państwo musimy to jakoś ograniczać. Jesteśmy na Starówce, ta Starówka rządzi się innymi 
prawami. Powiem, Ŝe u nas te ograniczenia, jeśli chodzi o wieszanie szyldów są i tak 
niewielkie jeśli chodzi o obszary zabytkowe, a i tak nie jest najgorzej. Natomiast są miejsca 
w Koninie, które doprowadzają do oczopląsu kierowców przejeŜdŜających. Ilość ustawianych 
reklam, w zasadzie powinniśmy iść w tym kierunku, Ŝeby te reklamy outdorowe ograniczać, 
Ŝeby wprowadzać jak najwięcej ładu estetycznego w naszym otoczeniu i chociaŜby 
uatrakcyjniać przestrzeń miejską zielenią, a nie róŜowymi i czerwonymi reklamami salonów 
fryzjerskich, dlatego teŜ takie uwagi wydają mi się nie na miejscu, bo dbajmy o swoją 
przestrzeń, Ŝeby ona była estetyczna, a Starówka powinna być jak najbardziej ścisłą ochroną 
objęta.”  

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „To ciekawa uwaga, bo rzeczywiście są takie miasta 

w Polsce, a w świecie bardzo powszechne to jest, gdzie rzeczywiście zakaz reklam tych 
duŜych outdorowych jest wprowadzony. MoŜna mieć róŜne zdania na ten temat, ale trudno 
zakwestionować to, Ŝe te miasta mogą wyeksponować całe swoje piękno w postaci 
architektury i zieleni, na pewno tak jest. Oczywiście wymaga to podjęcia decyzji organów 
stanowiących. 

      Pan juŜ swoje wypowiedział. Wie Pan co, bardzo proszę krótko do mikrofonu. 
Ja juŜ pozwoliłem Panu zabrać głos, informując równieŜ i będę bardzo zachęcał Państwa do 
tego, co juŜ powiedziałem jak spotkaliśmy się, Ŝe jeśli chcemy dyskutować szeroko to, to nie 
jest miejsce, gdzie mamy czas na to. Jest tym miejscem komisja, ja Państwu zawsze to 
umoŜliwi ę. Szkoda, Ŝe tak sie stało, Ŝe Państwo dzisiaj dopiero na sesji chcieliście, ale mimo 
wszystko staram się waszą prośbę spełnić. Prośba jest teŜ taka, Ŝeby nie naduŜywać tego, 
poniewaŜ pozwalam na wiele, Państwo muszą uszanować to, co powiedziałem na przyszłość. 
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Dzisiaj podejmujemy decyzje. Państwo juŜ swoje uwagi zgłosili. Nie dyskutujemy dalej, 
przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały.”    

 
 
 Wynikiem jednomyślnego głosowania: 18 radnych „za” - Rada Miasta Konina 

podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Konina dla wybranych obszarów, w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki – Mikołaja Kopernika 
oraz w rejonie ulic: Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki. 
 

Uchwała Nr 855 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 
 
 

 
15.  Podjęcie uchwały w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
(druk nr 914). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „MoŜemy przejść do realizacji kolejnego punktu 
porządku obrad, a jest nim podjęcie uchwały w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego – druk nr 914. Projekt uchwały był przedmiotem obrad 
komisji. Opinię do tego projektu uchwały przedstawi p.. przewodniczący T. Wojdyński.” 

  
KOMISJA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY 
ZAGRANICZNEJ obradowała wspólnie z Komisją Finansów i Gospodarki Miejskiej. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. T. WOJDYŃSKI powiedział, cytuję: 
„Projekt uchwały oznaczony drukiem nr 914 na posiedzeniu wspólnym komisji omówiła 
p. M. Sztuba – kierownik Wydziału UA. Komisje po zapoznaniu się z projektem uchwały 
zaopiniowały pozytywnie projekt 10 głosami „za” 
 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
 
 

Jako pierwszy głos zabrał radny p. Marek CIEŚLAK, cytuję: „Korzystając 
z omawiania tego projektu uchwały, chciałem zwrócić uwagę i prosić Pana prezydenta, ale 
temat, który jest wałkowany juŜ od 3 lat, który tak naprawdę bardzo ogranicza nam pracę przy 
wywołaniu planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ŁęŜyn. Panie prezydencie od 
lutego tego roku, kiedy Marszałek Województwa Wielkopolskiego przekazał dokumenty 
związane z wyznaczeniem linii brzegowej jeziora Pątnowskiego, z decyzją, Ŝe nie podejmie 
w tej kwestii Ŝadnych ustaleń, troszeczkę mnie martwi, Ŝe przez pół roku nie zostały tak 
naprawdę podjęte działania, Ŝeby powiedzmy podjąć jakąkolwiek decyzję. Martwi mnie w tej 
całej sprawie to, Ŝe uwaŜałem do tej pory, Ŝe taką najbardziej istotną komórką, jaka powinna 
się zająć to jest Pani kierownik Anna Górny, która w tym dziale geodezji tym tematem 
powinna się zająć. Na komisji dowiedziałem się, Ŝe ta sprawa została jakby przekazana do 
Wydziału Ochrony Środowiska.  

Panie prezydencie czy komórka ochrony środowiska jest odpowiednią instytucją, 
odpowiednim wydziałem, Ŝeby tym tematem się zająć. Chciałem przypomnieć, 
Ŝe wyznaczenie linii brzegowej jeziora Pątnowskiego jest jakby przyczynkiem do rozpoczęcia 
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duŜego planu zagospodarowania przestrzennego terenu - obręb ŁęŜyn, poniewaŜ mamy tam 
naprawdę duŜo złoŜonych wniosków, między innymi przez instytucje, nie tylko osoby 
prywatne, ale i teŜ firmy, Ŝeby w tym rejonie właśnie pochylić się nad tym planem. Przeszły 
trzy lata, to jest naprawdę długi okres. Panie prezydencie jak długo ten temat będzie 
wałkowany i proszę naprawdę o przyspieszenie tych prac. Myślę, Ŝe druga sprawa Wydział 
Ochrony Środowiska nie jest odpowiednim miejscem i naleŜy raczej z powrotem tę sprawę 
skierować do Wydziału Geodezji i Katastru.”  

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Ja tylko przypomnę, Ŝe rozmawiamy o studium 

w pewnym zakresie, dla pewnych obszarów miasta, to jest przedmiotem naszej debaty.”  
 
 
Głos zabrała radna p. M. KOSIŃSKA, cytuję: „Właśnie przeglądając analizę 

zagospodarowania przestrzennego okazuję się, Ŝe my do zmiany mamy tylko dwa obszary i to 
obszary, które będą objęte handlem wielkopowierzchniowym. Drodzy Państwo, obszarów 
objętych handlem wielkopowierzchniowym mamy w Koninie tak wiele juŜ w planie 
zagospodarowania przestrzennego, gotowych do podjęcia inwestycji, Ŝe wprowadzanie 
kolejnych centrów handlowych w centrum miasta, w centralnych punktach miasta, wydaje się 
co najmniej niewłaściwe. Zmieniamy wszystkie inne rzeczy, tak wynika z analizy 
zagospodarowania przestrzennego, Ŝe wszystko inne jest super. Wszystko w naszym studium 
zagospodarowania przestrzennego się zgadza. Wszystkie tereny, które powinny być, są 
odpowiednio w planie zagospodarowania przeznaczone. Analizując równieŜ ilość odmów na 
wnioski o zmianę zagospodarowania przestrzennego i nie tylko, tych wynikających z tego, 
Ŝe wnioski zostały złoŜone na miejsca, w których juŜ zmiany są planowane wskazuje, 
Ŝe jednak właściciele nieruchomości w Koninie chcieliby część swoich terenów, które 
posiadają, a przeznaczone są w tej chwili na działalność gospodarczą zmienić na tereny 
budowlane, co im uniemoŜliwiany. Natomiast umoŜliwiamy jednej duŜej spółce rozbudowę 
jednego centrum handlowego, drugiej spółce przeznaczamy duŜy teren na budowę kolejnego 
centrum handlowego. Kolejnym terenem, który jest przeznaczony na handel 
wielkopowierzchniowy po zakładzie Konwart, który jak wiemy straszy nas od kilku lat i teraz 
robimy kolejny krok do tego, Ŝeby wprowadzić na teren miasta kolejne centra handlowe. 
Pytanie, czy to jest właściwa droga na rozwój miasta Konina?”  

 
 
Głos zabrał z-ca prezydenta p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „Uchwała, którą ma rada 

za chwilę podjąć dotyczy aktualności studium uwarunkowań. Przeprowadzono analizę 
i stwierdzono, Ŝe w tych dwóch wypadkach studium jest nieaktualne. I to jest wszystko w tej 
uchwale, nie ma Ŝadnej takiej zmiany. Liczba miejsc na działalność wielkopowierzchniową 
jest jak gdyby innym zagadnieniem, ono w mieście istnieje, to jest problem złoŜony. 

Natomiast do Pana radnego Marka Cieślaka. Panie radny zgadzam się, Ŝe nie 
właściwym miejscem do rozstrzygania jest Urząd Miejski w Koninie. Właściwym miejscem 
do rozstrzygnięcia linii brzegowej jest Urząd Marszałkowski w Poznaniu. PoniewaŜ nie ma 
historycznych danych dotyczących poziomu wody i to jest główny powód, dlaczego to 
odbijają. To są jeziora, które są w ciągu chłodniczym i w tym momencie dane, które są 
przedstawiane nie są przez nich uznawane, jako podstawowe. Odbijają, dlatego, Ŝe jest 
problem. Panie radny przestrzegam przed przyspieszaniem, bo trzeba coś załatwić. Problem 
z linią brzegową oznacza dziesiątki, Ŝeby nie powiedzieć setki róŜnych problemów, które tam 
istnieją. Czy to miejsce, gdzie dzisiaj jest woda, to jest linia brzegowa, czy teŜ nie? I jeŜeli nie 
będzie to rozstrzygnięte przez fachowców i to miał zrobić Urząd Marszałkowski. Kiedy się 
z tym zapoznał i zobaczył, jaki to jest duŜy problem próbował to przesuwać do RZGW. 
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RGZW z powrotem i sprawa w końcu trafiła, Ŝe mamy to rozstrzygnąć sami. To nie jest 
prosty problem. Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział 
Geodezji i Katastru szukał równieŜ danych historycznych sprzed dziesiątek lat. Niestety one 
nie są uznawane jako podstawa do takiej analizy. Ja bym tu nie przyspieszał, ja bym szukał 
pomocy fachowców, ale nie przyspieszałbym tej roboty.”    

 
 

Ponownie głos zabrała radna p. M. KOSIŃSKA, cytuję: „Ja przeczytałam ze 
zrozumieniem, Ŝe my w tej chwili mamy uchwałę, która mówi o tym, czy to studium jest 
aktualne. I tak ono nie jest aktualne, bo…. i teraz proszę o ciąg dalszy. Jest nieaktualne na 
wyspie Pociejewo i jest nieaktualne w rejonie ulicy Kolejowej od mostu Briańskiego do 
Poczty Polskiej i jest nieaktualne, bo… proszę dokończyć zdanie.”  

 
 
Odpowiadając z-ca prezydenta p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „Bo to, co jest 

w analizie przedstawione nie zostało wykonane, wszystko na ten temat. Był uchwalony plan, 
było uchwalone studium - Uchwała nr 577 i 578. I w stosunku do tego studium nie są tam 
realizowane te inwestycje i z  tego nie wynika wniosek, Ŝe jutro będziemy inwestować w to 
miejsce w inny sposób.”   

 
 
Radna p. M. KOSIŃSKA, cytuję: „Kiedy będziemy uaktualniali studium?”  
 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Całe studium to jest ogromny materiał. Nie robimy 

tego często, poniewaŜ całe studium dotyczy całego miasta. Wiemy, Ŝe Ŝeby się zebrać, 
myśmy to robili na początku kadencji.”   
 
 
 Nie było innych zgłodzeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały 
oznaczony numerem druku 914 poddał pod głosowanie. 
 
 

Wynikiem głosowania: 15 radnych „za”, 1 radny „przeciw” - Rada Miasta Konina 
podjęła uchwałę w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.   
 

Uchwała Nr 856 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 
 

 
 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony 
środowiska dla Miasta Konina na lata 2014 – 2017 z perspektywą na 
lata 2018 – 2021 (druk nr 917). 
 

 
Przewodniczący rady, cytuję: „Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, 

w którym mamy do przyjęcia Program ochrony środowiska dla Miasta Konina na lata 2014 – 
2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021 - zawarty w druku nr 917. Opinię do tego projektu 
uchwały przedstawi przewodniczący p. T. Wojdyński.” 



 
 

53 
 

 
KOMISJA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY 
ZAGRANICZNEJ obradowała wspólnie z Komisją Finansów i Gospodarki Miejskiej. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. T. WOJDYŃSKI powiedział, cytuję: 
„Na posiedzeniu komisji odbyła się dyskusja nad projektem uchwały druk nr 917. Po dyskusji 
i wyjaśnieniach Pani kierownik komisje zaopiniowały projekt pozytywnie.” 
 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„To duŜy materiał perspektywiczny. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? 
Dokument oczywiście waŜny, bo on pokazuje analizę stanu obecnego oraz pewne plany na 
przyszłość. W dyskusji pojawił się temat, który będzie pewnie powracał. Myślę, Ŝe Państwo 
juŜ mieli okazję sami zobaczyć w wakacje, natomiast bliŜej nikt nie potrafi podać 
odpowiedzi, dlaczego w tym roku poziom wody w konińskich jeziorach jest tak niski, metr 
niŜej. Być moŜe przyczyny trzeba szukać nie u nas, a niestety na Gople, które jak Państwo 
wiecie znajduje się 9 metrów niŜej, bo innego wytłumaczenia nie znajduję, bo jeśli załoŜymy, 
Ŝe obieg wody chłodniczej z elektrowni, pobór, oddanie jest sumaryczne, tutaj straty wody nie 
mamy. Mnie to bardzo zaniepokoiło, kto był z Państwa nad jeziorem pewnie to zauwaŜył. 
Naprawdę to jest niepokojące, zwłaszcza, gdyby ta tendencja miała się pogłębiać. Na to 
pytanie ja dzisiaj nie znam odpowiedzi. MoŜe kwestia słabych opadów. MnoŜą się kolejne 
pytania, ja tylko rzucam takie hasło, bo mnie to bardzo zaniepokoiło w tym sezonie. Mam 
nadzieję, Ŝe to nie będzie postępowało.”  

 
 
Głos zabrał wiceprzewodniczący rady p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „Oczywiście 

ciekawym walorem tego dokumentu jest walor edukacyjny, ale o tym nie będę mówił, bo to 
jest rzecz osobista, świadomość, świadomość i jeszcze raz świadomość. To jest główne źródło 
porządkowania tych spraw zwianych z ochroną środowiska. Natomiast na jeden element ja 
chciałbym tutaj zwrócić uwagę. Oczywiście Polskę, jak i całą Europę obowiązują róŜnego 
rodzaju dyrektywy związane z ochroną środowiska. To jest sławne 3�20, właściwie dla 
Polski to jest 2�20, 1�15. Oczywiście jako kraj jesteśmy zobowiązani do tego, Ŝeby te 
odnawialne źródła energii zajmowały jak największą pozycję, ten procent odzysku itd., 
do tego jesteśmy zobowiązani.  

Proszę Państwa staniemy przed problemem myślę, Ŝe juŜ to zaczyna do nas docierać, 
Ŝe presja na budowę tzw. siłowni wiatrowej jest coraz większa. Tutaj w tym dokumencie 
jakby nie ma rozstrzygnięć i być nie moŜe, natomiast namawiamy do jednego, mianowicie do 
takiej pogłębionej refleksji na ten temat, jak chcemy tę naszą przestrzeń zagospodarowywać. 
I tutaj juŜ w tym momencie ja bym apelował, oczywiście trzeba się do tego solidnie 
przygotować, Ŝeby nie popełniać tych błędów, które popełnili nasi przyjaciele najczęściej 
z zachodu, gdzie doskonale wiemy, niektóre fermy są rozbierane, ze względu na mimo 
wszystko wpływ na środowisko. W związku z tym, jeśli juŜ będziemy przystępować do 
dyskusji na ten temat, proponuję, by rzeczywiście do tego podejść z ogromnym naciskiem na 
ochronę zdrowia ludzkiego. Myślę, Ŝe tutaj te parametry, które stosują amerykanie są zupełnie 
inne, niŜ te stosowane w Europie. Ja bym się skłaniał ku tym pierwszym, ale to oczywiście 
dyskusja przyszłościowa, ale będziemy się z nią mierzyć i będziemy musieli podać konkretne 
rozstrzygnięcia.”   

 
 
Głos zabrał radny p. T. PIGUŁA, cytuję: „Ja króciutko. Małe spostrzeŜenia 

z segregacji. Mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych. I ludzie się do mnie zgłosili, 
ja równieŜ na sobie się przekonałem, bo jest nas siedmioro w tym domku, ale dostajemy tyle 
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samo opakowań do segregacji, co mieszkają dwie samotne osoby. I teraz tak, chciałbym to 
segregować, ale mam pusty pojemnik niesegregowanych, a i tak płacę, to wrzucam tam, 
bo gdzie mam to włoŜyć. Dlatego warto by było się zastanowić ile jest osób w danej posesji 
i zabezpieczyć, by moŜna było segregować. JeŜeli jest rodzina dwuosobowa i ma jeden worek 
na plastik i siedmioosobowa, a jest teŜ więcej na osiedlu i ma teŜ jeden worek, to coś tu nie 
zagrało, trzeba się tu zastanowić jak to rozwiązać.”  

 
 
Głos zabrał radny p. R. BIAŁKOWSKI, cytuję: „Ja ma takie pytanie, czy jeŜeli 

mieszkańcy, którzy mieszkają w domkach jednorodzinnych przy blokach i są te śmietniki 
i tylko są dla mieszkańców czy mogą teŜ osoby, które mieszkają obok, bo składają tak samo 
śmieci do pojemników, które są spółdzielni mieszkaniowej? Czy to jest zgodne z prawem? 
Ja nie rozumiem tego i chciałbym Ŝeby to mi ktoś wyjaśnił.”  

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „NajwaŜniejsze jest to, Ŝe jeśli kaŜdy mieszkaniec płaci, 

to czy on zostawi to przed domem, czy gdzie indziej, to jest drugoplanowe, waŜne Ŝeby 
płacić. Chyba, Ŝe unika opłaty, pytanie jest zasadne.”  

 
       
 Radny p. R. BIAŁKOWSKI, cytuję: „Oni nie składają, bo to są zamykane na klucz, 

tylko obok śmietnika zostawiają.”  
 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Traktujemy to raczej, jako pytanie retoryczne, 

poniewaŜ wiemy jak jest w Ŝyciu.” 
 
 
Nie było innych zgłodzeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały 

oznaczony numerem druku 917 poddał pod głosowanie. 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 17 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Miasta Konina na lata 2014 – 
2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021. 
 

Uchwała Nr 857 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 
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17.  Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmiany Uchwały Nr 442 Rady Miasta Konina z dnia 

26 września 2012 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów 
głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia 
siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Konina 
(druk nr 918); 

b) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta 
Konina w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. 
wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (druk nr 919). 

 
 

Przewodniczący obrad, cytuję: „W kolejnym punkcie mamy dwie uchwały robocze 
przed zbliŜającymi się wyborami, a więc zmiany Uchwały Nr 442 Rady Miasta Konina z dnia 
26 września 2012 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich 
numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie 
Miasta Konina – druk nr 918 oraz uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania na terenie Miasta Konina w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 
roku wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast – druk nr 919. Projekty uchwał były przedmiotem obrad 
komisji, wiodącą w tej materii jest komisja Praworządności i Porządku Publicznego, której 
przewodniczącego p. K. Szadkowskiego proszę o zabranie głosu.”  
 
Przedstawiając opinię komisji wiodącej do projektów uchwał przewodniczący KOMISJI 
PRAWORZĄDNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO p. K. SZADKOWSKI powiedział, 
cytuję: „Komisja dyskutowała nad projektami uchwały. W obu przypadkach, wszyscy radni 
obecni na komisji zaopiniowali projekty uchwał pozytywnie 4 głosami „za”.” 
 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„Jak juŜ powiedziałem, są to uchwały techniczne, które przed wyborami musimy podjąć.”  
 

 
Głos zabrał radny p. Marek CIEŚLAK, cytuję: „Korzystając ze sposobności chciałem 

przy okazji się zapytać w jednym temacie, dotyczącym właśnie wyborów. Panie prezydencie 
doszły mnie słuchy właśnie mieszkańców bloku socjalnego na Janowie, Ŝe przy ostatnich 
wyborach i wcześniej mieli problemy z oddaniem głosów w lokalu wyborczym, gdyŜ osoby 
z bloków socjalnych nie mają stałego meldunku i czy przy tych wyborach nie będą mieli 
problemów ci mieszkańcy z bloków socjalnych, gdzie nie mają meldunku stałego z oddaniem 
głosów w czasie głosowania.”  

 
 
Głos zabrała kierownik Biura Rady Miasta – Urzędnik Wyborczy p. H. BRYSKA, 

cytuję: „Odpowiadając na pytanie Pana radnego informuję, Ŝe mieszkańcy w socjalnych 
blokach kaŜdorazowo przy zameldowaniu przez pracowników Wydziału Spraw 
Obywatelskich są informowani, Ŝe jest to taki meldunek, w związku z czym przekazywany 
jest wniosek o wpis do rejestru wyborców. Ci Państwo nie chcą, jeden wypełnia wniosek, 
Ŝeby być ujęty w rejestrze wyborców inny nie. My z własnej inicjatywy kaŜdorazowo przed 
wyborami, czyli Ja, Pan kierownik Botor i Pani Maria Radoch w tych budynkach 
wywieszamy informację, Ŝe naleŜy przyjść na Plac Wolności 4, pobrać wniosek, który będzie 
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skutkował tym, Ŝe mieszkaniec będzie ujęty w rejestrze wyborczym, a tym samym w spisie 
wyborców w dniu głosowania. Więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Nawiasem mówiąc od 
stycznia 2016 r. nie będzie obowiązku meldunkowego, to tym bardziej mieszkańcy będą 
musieli fatygować się, chodzić do ewidencji ludności i pobierać takie wnioski, Ŝeby przy 
kaŜdych wyborach mieć czynne prawo wyborcze.”  

        
 
Przewodniczący rady, cytuję: „śeby być ujętym w spisie wyborców.”     

 
Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekty uchwał 

oznaczone numerami druków nr 918 i 919 poddał pod głosowanie. 
 
 
DRUK Nr  918 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 18 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 442 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 
2012 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów 
i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta 
Konina. 

 
Uchwała Nr 858 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 
 

 
DRUK Nr  919 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 18 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania na terenie Miasta Konina 
w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku wyborami do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
 

Uchwała Nr 859 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 
 

 
 

18.  Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zbycia nieruchomości (druk nr 915), 
b) zamiany nieruchomości (druk nr 916). 

 
 

Przewodniczący rady powiedział, cytuję: „Przechodzimy do bloku uchwał gruntowych 
jak zawsze na koniec sesji. Mamy do podjęcia jedną uchwałę w sprawie zbycia 
nieruchomości, zawartą w druku nr 915 oraz jedną dotyczącą zamiany nieruchomości – 
druk nr 916. Pan T. Wojdyński przedstawi opinię komisji wiodącej do obu projektów 
uchwał.”  
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ 
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ. 
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji p. T. WOJDYŃSKI powiedział, cytuję: 
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„Projekt uchwały zarówno druk nr 915 jak i 916 zostały pozytywnie zaopiniowane 
10 głosami „za”.”   

 
 Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 
 
 
 Do projektów uchwał radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady poddał kolejno pod 
głosowanie projekty uchwał oznaczone numerami druku: 
 
                  
DRUK Nr  915 
 

Wynikiem głosowania: 19 radnych „za” przy 2 „wstrzymujących się” od głosowania - 
Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości – obręb Gosławice. 

 
Uchwała Nr 860 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 
 

 
DRUK Nr  916 
 

Wynikiem głosowania: 19 radnych „za” przy 2 „wstrzymujących się” od głosowania - 
Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości – obręb Niesłusz 
i Glinka. 
 

Uchwała Nr 861 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 
 

 
 

19.  Wnioski i zapytania radnych. 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „W ten sposób sprawnie wyczerpaliśmy porządek obrad. 
Jak zawsze wnioski i zapytania radnych, ale najpierw komunikaty. Ostatnia nasza sesja 
robocza za miesiąc 29 października. Jak Państwo wiecie 16 listopada wybory. Przed nami 
liczne uroczystości, jest to okres, gdzie rok szkolny trwa w najlepsze, a przy okazji macie 
Państwo okazję uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, do których 
uczestnictwa serdecznie Państwa namawiam.” 

 
 
  Jako pierwszy głos zabrał radny p. J. URBAŃSKI, cytuję: „Króciutko. Dam 

przykład, jak naleŜy zadawać pytanie. Proszę o odpowiedź na piśmie. Interesuje mnie 
rozwiązanie uschniętych drzewek w Parku Ojców.” 
 
 

Głos zabrała radna p. M. KOSIŃSKA, cytuję: „Ja mam w zasadzie pytanie do Pana 
wiceprezydenta Lorka i Pani kierownik Wydziału Oświaty, ale ani jednego, ani drugiego nie 
ma na sali, więc proszę Pana prezydenta o odniesienie się do tematu, a chodzi mi 
o odpowiedzialność za słowa urzędników. Na sesji czerwcowej zadawałam pytanie na temat 
etyki w przedszkolach i na tej sesji w odpowiedziach padła odpowiedź, Ŝe etyka 
w przedszkolach będzie. JuŜ pisemna odpowiedź, jaką dostałam na to pytanie wykluczała taką 
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moŜliwość, poniewaŜ nie ma obowiązku wprowadzania etyki w przedszkolach, o czym 
w czerwcu równieŜ wiedzieliśmy. Zarówno prezydent Lorek, jak i Pani kierownik Wydziału 
Oświaty zapewniali, Ŝe etyka w przedszkolach będzie. Nie ma obowiązku i tłumaczenia tego, 
Ŝe podstawa programowa wychowania przedszkolnego obejmuje elementy etyki, ale równieŜ 
elementy etyki zawiera podstawa programowa w szkole podstawowej w klasach 1-3, co nie 
wyklucza wprowadzenia dodatkowego przedmiotu, jakim jest do wyboru religia czy etyka, 
więc bardzo proszę, Ŝe jeŜeli mówimy rodzicom przedszkolnym, Ŝe od września w konińskich 
przedszkolach będzie etyka i wypowiadają te słowa w mediach urzędnicy magistratu, to Ŝeby 
potem z tych słów się ładnie wycofać, a nie informować rodziców dopiero 1 września, 
Ŝe jednak tych zajęć nie będzie. 

Drugie pytanie dotyczy równieŜ przedszkola. Tym razem z problemem zgłosiła się do 
mnie pewna rodzina, która chciała zapisać się w trakcie miesiąca trwającego na dyŜur, czyli 
po 5 godzinach, które są bezpłatne dla kaŜdego dziecka chciała w przeciągu miesiąca, kilka 
dni temu zapisać dziecko na dyŜur, poniewaŜ osoba, która zajmowała się dzieckiem dostała 
pracę. Okazało się, Ŝe nie ma takiej moŜliwości, Ŝe dziecko moŜe zostać dłuŜej w przedszkolu 
niŜ było zapisane na te godziny dydaktyczne, tylko w pełnym okresie rozliczeniowym 
miesiąca, czyli tak naprawdę nie wychodzimy naprzeciw mieszkańcom Konina, tylko gdy 
okazuje się, Ŝe dostali pracę i będą musieli zostawiać dzieci dłuŜej w przedszkolu niŜ do tej 
pory nie mogą, bo nie, bo po prostu moŜna zapisać dziecko na godzinę dyŜuru i tym samym 
na dodatkowe zajęcia od 1 następnego miesiąca. Bardzo proszę o odpowiedź, na jakiej 
podstawie dyrektor przedszkola odmawia zapisania dziecka na dodatkowe godziny.” 

 
 

Odpowiadając prezydent p. J. NOWICKI powiedział, cytuję: „Chciałem Panu 
radnemu Urbańskiemu, który dał dobry przykład pójść jego śladem i powiedzieć, Ŝe drzewa 
w Parku Ojców zostały juŜ wymienione te, które z róŜnych powodów nam umarły juŜ są 
wymienione na silne biologicznie, miejmy nadzieję, Ŝe przetrwają zimę.  

Jeśli Pani radna Monika Kosińska pozwoli to odniosę się pisemnie do tych obu pytań, 
bowiem nie jestem w stanie dziś kompetentnej odpowiedzi udzielić.” 
 
 

Głos zabrał radny p. W. WANJAS, cytuję: „Ja mam trzy, nie tak krótkie jak Jan, ale 
postaram się jak najkrócej przedstawić. Pierwsza sprawa dość waŜna dla mieszkańców, ale 
nie wymagająca dość duŜych nakładów finansowych i robocizny. W dobrej wierze zostało tak 
zrobione, Ŝe na początku ulicy, tuŜ za ul. Portową na ul. Jana Pawła II została zrobiona 
zatoczka dla autobusów MZK i PKS. Niestety tam jest tak małe pobocze, Ŝe teraz autobusy 
dojeŜdŜają do zatoczki. Pomiędzy drzwiami autobusu a dawnej hurtowni Brylant zostaje 
20 cm. Nie ma fizycznej moŜliwości, Ŝeby matka z dzieckiem z wózkiem wyszła, nie ma 
moŜliwości, Ŝeby starsza osoba niosąc torby z tego autobusu wyszła. Jest prośba, ja po 
konsultacjach róŜnych, stwierdzam, Ŝe najprościej będzie postawić wiatę przystankową, 
a przystanek umieścić na pasie jezdnym, jest tak robione w wielu miastach i to będzie 
najlepsze rozwiązanie na czas przebudowy ul. Jana Pawła II w 2016 roku. 

Druga sprawa. Ja juŜ kiedyś zgłaszałem, co prawda nie upierałem się przy tym, 
poniewaŜ był okres letni, ale teraz o godzinie 17, 17.30 zaczynają się problemy 
z dostrzeŜeniem ludzi na przejściu z ul. Milej do chodnika, który prowadzi do kościoła 
św. Wojciecha, jak równieŜ chodnika, którym ludzie chodzą z Glinki do Lidla i bardzo proszę 
o oświetlenie tego przejścia z ul. Miłej na drugą stronę jezdni Jana Pawła II. 
 Trzecia sprawa Panie prezydencie. Dziękuję za podejście przez Pana do spraw 
przyłączy jako do spraw jednych z najwaŜniejszych, do tych, które wyniknęły z takiej 
potrzeby miasta i tak dobrze są postrzegane przez władze miasta. Dziękuję za te 200 tys. zł, 
na przyłącza, ale mam serdeczną prośbę, jestem po spotkaniach z mieszkańcami i te  
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200 tys. zł jest juŜ przeznaczone na przyłącza, ale z tego co wiem jeszcze jest sporo ludzi, 
którzy chcieliby w tym roku skorzystać z przyłączy, niestety juŜ nie będzie pieniędzy i mam 
serdeczną prośbę, aby Pan prezydent znalazł wolne środki i na naszej ostatniej 
październikowej sesji, ja określam to po konsultacjach z PWiK na 150 tys. zł, byśmy załatwili 
sprawę wszystkich przyłączy na ten rok w tej kadencji.” 
 
 

Głos zabrała radna p. T. KOŁODZIEJCZAK, cytuję: „Chodzi mi Panie prezydencie 
o punkt na terenie Starówki, który jest w moim odczuciu wysypiskiem śmieci, a mianowicie 
ja juŜ to zgłaszałam kilkakrotnie do StraŜy Miejskiej, panowie twierdzili, Ŝe systematycznie 
tam sprzątają, ale wydaje mi się, Ŝe to nie jest wyjście. Chodzi mi o początek ul. Staszica po 
lewej stronie, to jest bodajŜe Staszica 3. Tam kiedyś stał budynek piętrowy z którego cegły 
leciały, na szczęście został rozebrany, ale w tej chwili jest to miejsce, gdzie jest pełno gruzu, 
chwasty i tam jest skupisko śmieci. Chodnik między tym miejscem, tym placem, a jezdnią 
jest na dwie płytki dosłownie, z jednej i z drugiej strony wyrastają olbrzymie chwasty i nie 
moŜna przejść. Taki sam bałagan jest przy dawnym budynku Pani Esse. Tam nic się nie rusza, 
nic się nie dzieje, rzekomo właściciela nie ma, nie wiem jak to rozwiązać, ale tu chodzi 
o ul. Staszica, o ten plac ze śmieciami. Prosiłabym o zainteresowanie tą sprawą.” 
 
 

Głos zabrała radna p. Z. ITMAN, cytuję: „Ja mam cztery wnioski, czy cztery 
zapytania. Pierwsze. Nie wiem, czy Pan prezydent wie, a zapewne wie, Ŝe centrum miasta 
Konina, czyli osiedle II jest pozbawione ciepłej wody i w związku z tym jest takie pytanie od 
mieszkańców, bo przyłącza do bloków są w gestii miasta i moje pytanie brzmi następująco, 
czy są pieniądze na te przyłącza, bo wiem, Ŝe mieszkańcy potem sobie podłączają sami 
w swoich mieszkaniach, natomiast słyszę, Ŝe po jednej stronie Alei 1 Maja są bloki juŜ 
podłączone do cieplej wody, po drugiej stronie nie, Ŝe wydawałoby się oczywiste, Ŝe nie 
będzie Ŝadnych problemów, Ŝe tam jest w pobliŜu telekomunikacja, dawne przedszkole, gdzie 
jest ciepła woda, więc tu jest takie zapytanie, czy są pieniądze, czy moŜna zabezpieczyć 
pieniądze na podłączenie tej wody, na wykonanie tych podłączeń do bloków.  

Druga sprawa. Ostatnio była debata na temat bezpieczeństwa, więc ja chciałabym się 
zapytać, jak jest ze schronami w mieście. Czy są schrony, jakie są schrony czynne. Swego 
czasu były na drugim osiedlu. Nie wiem, czy Pan prezydent zrozumiał i usłyszał. Moje drugie 
pytanie dotyczy schronów w mieście, poniewaŜ ostatnio była debata na temat bezpieczeństwa 
i podnosi się w całej Polsce temat schronów. Sytuacja międzynarodowa jest niezbyt ciekawa 
i moje pytanie dotyczy tego, czy te schrony, które swego czasu były na osiedlu II, czy są 
czynne i czy w ogóle władze miasta myślą na ten temat. 

Kolejne pytanie, to był wniosek Pani nauczycielki emerytowanej, która mi 
opowiadała, Ŝe swego czasu nauczyciele płacili składki na wybudowanie domu nauczyciela. 
Te pieniądze gdzieś przepadły, domu nauczyciela nie ma, są samotni nauczyciele, moŜe 
moŜna by pomyśleć o jakiś mieszaniach dla nich, moŜe mógłby to być dom naszej pisarki, 
która niedawno zmarła i podarowała go miastu. 

Ostatnie, to poniewaŜ Pan prezydent powiedział, Ŝe są pieniądze na utrzymanie zieleni 
w mieście, więc ja chciałabym się dopytać jeszcze raz co z rondem Marii i Lecha 
Kaczyńskich, ewentualnie z rondem Janiny Perathoner, bo teŜ jest tylko trawka zasiana. 
Chodzi mi o zieleń, ale chodzi mi równieŜ o sprawę wyprowadzenia ujęcia wody na rondach. 
Ja się tutaj dopytywałam juŜ Pana kierownika, Ŝe niektóre ronda mają te wyprowadzenia 
wody, natomiast mi mówiono w odpowiednim wydziale, Ŝe się o to dopominają, Ŝe nie jest to 
taki duŜy koszt, ale jednak zdecydowanie byłyby oszczędności w utrzymywaniu zieleni, 
gdyby na tych rondach i placach zieleni takie ujęcie wody było wyprowadzone, z jakimś 
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zraszaczem na pewno byłoby to taniej niŜ wtedy, kiedy musi przyjeŜdŜać specjalna ekipa 
i nawadniać teren.” 
 
 

Głos zabrał radny p. R. BIAŁKOWSKI, cytuję, „Ja mam pytanie dotyczące drogi, 
która prowadzi od parku do pomnika ofiar II wojny światowej, Ŝeby wymienić albo na kostkę 
tę drogę albo połoŜyć tam asfalt, bo rzeczywiście przy tych uroczystościach, które były 
1 września ja patrzyłem jak ci Ŝołnierze maszerowali, a deszcz popadał, to było fatalnie.  

Drugie pytanie mam dotyczące mostu Piłsudskiego. Jak przebiegają prace, czy jest 
zgodnie z harmonogramem, czy termin wykonania zostanie zgodnie z planem dotrzymany? 

Trzecie pytanie dotyczące moŜe jakiś informacji, dojazdów słuŜb pogotowia, policji, 
straŜy poŜarnej na osiedlu Chorzeń, bo rzeczywiście tam nie moŜna trafić, błąkają się te 
słuŜby, Ŝeby oznakować takimi mapami, Ŝe dojazd do ulicy Konwaliowej 12, 14, 
na ul. Margaretkową, bo tam są podobne i te słuŜby się błąkają, Ŝeby jakieś tam po prostu 
informacje, czy to taka mapa, która wskaŜe im drogę, jak mają dojechać do poszczególnego 
bloku czy budynku.” 
 
 

Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Jedna rzecz Panie prezydencie Waszkowiak, 
do Pana się zgłoszę, bo w sumie jest to temat dla Pana. Dlaczego została wyłoniona firma 
w przetargu na wymianę oświetlenia ulicznego w mieście Koninie, kwota przetargu 
3.992635,74 zł. Przetarg ten wygrała firma Elkon bis. Od początku września pojawiły się 
lampy, kto jest za to odpowiedzialny, dlaczego w ten sposób zostały zamontowane lampy na 
ul. Działkowej. Do dnia dzisiejszego mimo, Ŝe interweniowałem w Urzędzie Miejskim, 
interweniują u mnie mieszkańcy, do dnia dzisiejszego nie uzyskałem Ŝadnej odpowiedzi, 
nawet telefonicznej. Wyświetlono zdjęcia. To są stare lampy, one oświetlały chodnik i ulice, 
one zostały wymienione, ten słup to inna sprawa, tak święcą nowe lampy, drugą część 
chodnika oświetlają jak równieŜ ulice, dlaczego, sposób zamontowania, bardzo proszę 
zobaczyć, firma Philips dostarczała te lampy tak a propos, jeŜeli mogę prosić. Chyba kaŜdy 
radny, który troszeczkę się interesuje sprawami technicznymi to wie, Ŝe jest to fucha, ale o co 
chodzi. Panie prezydencie, tam zamontowano 39 lamp tego typu, firmy Philips, opraw 
ledowych, 35 wzdłuŜ ulicy Działkowej, dwie przy parkingu nad jeziorkiem przy wysokości 
1 domku po lewej stronie, równieŜ źle, jedynie jedna lampa tego typu jest prawidłowo 
zamontowana przy bloku drugim po prawej stronie od ulicy Działkowej prawidłowo czyli 
prostopadle jak jest słup dlatego, Ŝe słup jest starszy od tych i chciałbym się dowiedzieć, 
kiedy wreszcie dzień teraz jest coraz krótszy, noce coraz dłuŜsze, kiedy miasto ma zamiar 
przystąpić do naprawy tego co wyszło. 

Druga rzecz chciałbym się dowiedzieć jaka była kwota tego projektu, bo jeŜeli była 
kwota projektu na wymianę tych lamp niŜsza, poniŜej kwoty przetargowej, mówię to od 
dawna, zgodzą się chyba ze mną, od początku jak byłem radnym, Ŝe w pracy najwaŜniejsze 
jest dobre przygotowanie kolokwialnie powiem roboty. Tutaj jest właśnie sprawa projektu 
i jeŜeli to była sprawa projektu poniŜej zamówień publicznych czy nie moŜe miasto Konin 
przygotować tabeli z projektantami na terenie miasta Konina, którzy dane roboty będą mieli 
zlecane, w przypadku złego wykonania, nie przez wykonawcę, bo on musi wykonać to 
według projektu będą wyciągane konsekwencje. Są to powtarzam pieniądze publiczne.” 
 
 

Głos zabrał radny p. J. ZAWILSKI, cytuję: „Ja tylko mam jedną krótką sprawę. 
Korzystając z okazji, Ŝe zostały tam zagwarantowane jakieś drobne pieniądze na utrzymanie 
dróg, na pewno się ze mną zgodzi Pan kierownik Pająk, Ŝe stan skrzyŜowania, samego 
skrzyŜowania Dworcowej i Alei jest tam tragiczny i Ŝeby tylko to, co jest między przejściami 
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dla pieszych, sam środek zrobić, to byłoby to, bo tysiące samochodów przejeŜdŜa tam 
dziennie i nie wymaga to Ŝadnego komentarza.” 
 
 

Ponownie głos zabrała radna p. T. KOŁODZIEJCZAK, cytuję: „Jeszcze jedno 
pytanie. Interesuje mnie, jakie są plany względem domu Pani Perathoner, który ona 
przekazała miastu i tam się nic nie dzieje i kolejna zima bez ogrzewania to ten budynek 
ulegnie zniszczeniu duŜemu.” 
 
 

Ponownie głos zabrała radna p. Z. ITMAN, cytuję: „Jeszcze dwa moje zapytania, 
wnioski czy uwagi. Pierwsza dotyczy nazw ulic. Niestety jest taka maniera, 
Ŝe np. ul. Błaszaka, to jest ul. Błaszaka a nie Kazimierza Błaszaka, juŜ nie mówię, Ŝeby 
pomyśleć o takich tabliczkach, bo to są zasłuŜone postacie, Ŝeby była teŜ taka mała 
informacja o tych patronach ulic. To przynajmniej powinno być imię. Jest ul. Błaszaka nie ma 
imienia, nie ma Kazimierza Błaszaka. To samo, jeśli chodzi o ul. Wyszyńskiego, teŜ nie ma, 
jest tylko Wyszyńskiego, kojarzy się to nazwisko z inną postacią. 

Kolejny mój wniosek do rozwaŜenia, chodzi o ten lasek i to teŜ się dziwnie składa, 
Ŝe jest po drugiej stronie siedziba Policji i StraŜy Miejskiej, tam są notorycznie tłuczone 
lampy, ktoś sobie do dowcipu to robi, te klosze są zdejmowane, jeden klosz sama przeniosłam 
do przedszkola i zniknęły kolejne, więc moŜe trzeba by się zastanowić nad monitoringiem 
albo Ŝeby rzeczywiście StraŜ Miejska tam patrolowała, bo Ŝeby pod okiem Policji i StraŜy 
Miejskiej ktoś ściągał klosze i zabierał i nikt tego nie widzi, więc moŜe by się tam przydał.” 
 
 
 

20.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
 
 

Głos zabrał prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „Na te wszystkie zapytania 
i propozycje, które będą wymagały działań w trybie takim interwencyjnym chcę zapewnić, 
Ŝe te działania zostaną podjęte, natomiast te problemowe, przedstawione przez Państwa 
radnych sprawy, one będą wymagały przeanalizowania i bardzo proszę byście Państwo 
wyrazili zgodę, Ŝe tradycyjnie na piśmie na wszystkie zgłoszone pytania i postawione 
problemy odpowiemy w najbliŜszym czasie, takŜe ze względu na fakt, Ŝe podchodzimy do 
daty 22 października, kiedy odbędzie się ostatnia sesja.”  
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „29 października będzie ostatnia środa miesiąca, a więc 
jeśli cokolwiek zostanie nam jeszcze do podjęcia, jak np. zmiany w budŜecie.”  
 
 

Głos zabrał prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „Prezydent Waszkowiak wprowadził 
mnie w błąd.  

Jeśli chodzi o dom po Pani Perathoner, w tej chwili jesteśmy po wstępnych 
rozmowach. Zgłaszały się organizacje, które były chętne, Ŝeby ten dom zasiedlić, ale coraz 
bardziej skłaniamy się ku koncepcji takiej, by ewentualnie przygotować to od strony 
dokumentacyjnej, projektowej. Ten dom rozebrać i postawić nowy dom, dlatego, Ŝe ta 
kamienica stoi w pasie drogowym i ona juŜ dzisiaj jest w konflikcie z przepisami, ale jest to 
sprawa otwarta. Dokonamy wspólnej jeszcze do końca kadencji analizy dotyczącej 
wszystkich zasobów miasta, które są niezasiedlone do tej pory i zapewniam Panią radną, 
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Ŝe w sposób bardzo szczególny potraktujemy ten obiekt, jako obiekt, który został nam 
przekazany.  

To, co poruszył Pan radny Białkowski, droga do pomnika w parku Chopina, ona 
rzeczywiście wymaga, Ŝeby była wyłoŜona kostką, Ŝeby nawiązywała do tego, jak jest 
urządzony sam plac bezpośrednio przed pomnikiem i postaramy się, Ŝeby zabezpieczyć 
odpowiednie moŜliwości wykonania tego odcinka drogi, przy czym poczekać musimy, 
bo tam trwają prace. W tej chwili, są robione wykopki pod przewody energetyczne i w tej 
chwili nie byłoby sensu, Ŝeby wykonać tę drogę.  

Szczerze przyznam Szanowna Pani radna, zwracam się do Pani Zofii Itman. Jestem 
zaskoczony pytaniem dotyczącym schronów, bowiem nie mam zielonego pojęcia, czy te 
schrony, czy takie obiekty na terenie naszego miasta występują, ale poproszę Wydział 
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Ŝeby przedstawił w tej sprawie dokładną 
informację i proszę o wykazanie odrobiny cierpliwości. Dokładnie poinformujemy, gdzie 
ewentualnie one są i w jakim są stanie. Czy są moŜliwe do wykorzystania. 

Bardzo dziękuję Panu radnemu Wanjasowi za podniesienie sprawy przyłączy 
kanalizacyjnych. Wiemy, Ŝe ten program bardzo konsekwentnie jest realizowany. Jestem po 
rozmowach z Panem prezesem PWiK-u i jednocześnie z tych rozmów wynika, Ŝe PWiK ma 
moce przerobowe, Ŝe do końca tego roku, jeŜeli byłyby środki, jest w stanie jeszcze wykonać 
przyłącza i wchodzi tutaj w grę kwota 150 tys. zł. Mamy tutaj z Panem skarbnikiem pewną 
propozycję dla Pana prezesa Szymczaka. Mam nadzieję, Ŝe osiągniemy kompromis, a jeśli 
nie, to dokonamy czynności właścicielskich, Ŝeby odpowiednia decyzja została podjęta 
i warto Ŝeby, jeŜeli jest taka moŜliwość, Ŝeby te przyłącza, ten program rozszerzyć.  

Panie przewodniczący to tyle, bowiem umówiłem się z Panią radną Moniką Kosińską, 
Ŝe odpowiem na piśmie na pytanie i takŜe Panu radnemu Janowi Urbańskiemu, który zadał 
błyskawiczne pytanie, udzieliłem błyskawicznej odpowiedzi, więc temat jest załatwiony. 
Poproszę o udzielenie głosu Panu prezydentowi Waszkowiakowi, uzupełni te pytania, które 
są według właściwości.” 

 
 
Głos zabrał z-ca prezydenta p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „Jana Pawła II - Wydział 

Drogownictwa przyjrzy się sprawie, chyba jest do załatwienia rzecz. 
Przyłącza Pan prezydent powiedział.  
Śmieci na ul. Staszica 3, to jest posesja prywatna. Jedyny sposób oddziaływania to jest 

poprzez straŜ. Tyle moŜemy zrobić, nie moŜemy wejść na cudzy teren, tylko moŜemy ich 
ukarać, ukarać właściciela. My tej sprawie przyjrzymy się jeszcze, Ŝeby dotkliwe były kary. 

Pani Zofia Itman - dom nauczyciela. O ile ja pamiętam, w latach 80-90 Związek 
Zawodowy „Solidarność” i Zwi ązek Nauczycielstwa Polskiego budowali budynek na Placu  
Zamkowym. W okresie 1990-1994 zmienili decyzję, ale był problem, w jaki sposób go 
wspólnie sprzedać. Była to decyzja związków zawodowych poza udziałem miasta. Miasto 
wtedy nie było zainteresowane kupnem tego budynku, nie powiem, kto stał się właścicielem, 
ale to związki zawodowe w określonych proporcjach dzieliły się pozyskanymi pieniędzmi.  
 Oznakowanie dla słuŜb. Często są to sprawy związane z oznakowaniem na terenach 
spółdzielczych, ale z tego, co ja wiem słuŜby teŜ mają swój system satelitarnego namierzania. 
Trudno mi jest tu powiedzieć jak to tam wygląda.  
 Most Piłsudskiego, sprawa jest trudna. Pilnujemy, naciskamy, ostatnia chyba faktura, 
która moŜe być zapłacona przed zakończeniem robót. Mamy pewne obawy. Nie ma jeszcze 
stanowiska inspektora nadzoru ani wykonawcy, Ŝe nie dotrzymał terminów, natomiast obawy 
polegają na tym, Ŝe jest tylko 1/3 płyty wylana, 2/3 mają być zrobione w tym tygodniu, ale 
z powodów technologicznych, Ŝeby przystępować do dalszych prac musi minąć określony 
czas. JeŜeli przyjdzie okres mokry, albo mroźny, to moŜe pojawić się wtedy 
niebezpieczeństwo. Wiemy tylko tyle, Ŝe poniewaŜ do tej 1/3 płyty juŜ jest beton dojrzały, 



 
 

63 
 

będą wchodzić i czyścić te górne łączniki. ZagroŜenie moŜe wynikać z nieprzewidywalnych 
warunków pogodowych, a to oznacza równieŜ duŜe kłopoty dla wykonawców. Asfalt musi 
być lany w określonej temperaturze.  

Dworcowa - Aleje 1 Maja - ta dziura jest widoczna, czekaliśmy na dzień dzisiejszy. 
Są przesunięte pieniądze i wchodzimy na tę robotę.  

Przetarg na solar. Przetarg ma to do siebie, Ŝe my nie mamy wpływu na wykonawcę. 
Wygrywa ten, który jest najtańszy i spełni wszystkie warunki. Co do prac, prace idą 
w dobrym tempie. Wczoraj, z tego co pamiętam 1100 lamp wymienionych. Pojawiają się 
problemy. Jednym z problemów jest ulica Działkowa. To, co Pan pokazywał do góry, to nie 
jest fuszerka, to jest uniwersalna wielkość lampy. Ona ma być sztywno i mocno 
przymocowana, natomiast nie pasuje do takich rzeczy. Nie będę dyskutował na ten temat 
Panie radny, bo to nie ma sensu. Natomiast powiem w ten sposób, na ulicy Działkowej jest 
problem innego rodzaju, jest kwestia wysokości słupów i ściany światła. Ten problem będzie 
załatwiony, ale myślę, Ŝe w ostatnim etapie, poniewaŜ mogą się pojawić inne problemy 
w innych częściach miasta. Problem jest taki, lampy te świecą, jasność jest dobra, natomiast 
musimy pamiętać o jednym. Projekt został wykonany zgodnie z nowymi wymaganiami 
normy oświetleniowej i to była podstawa całej analizy i całej roboty. Pomiar ilości luksów, 
które muszą padać na m2 zostaną wykonane przez inspektora nadzoru po zakończeniu 
montaŜu w całym mieście.”  

 
 
Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Oto zdjęcie, jeŜeli ktoś mi Panie prezydencie 

Waszkowiak mówi, Ŝe ta lampa jest dobrze zamontowana, to się z Panem nie zgadzam. 
I powiem Panu tak, z uwagi na to, Ŝe nie otrzymałem odpowiedzi od firmy, od Wydziału 
Drogownictwa, konkretnej osoby, która ten temat znała. Napisałem do firmy Philips Polska 
do Warszawy. Napisałem kilka zdań, wysłałem kilka zdjęć, otrzymałem maila zwrotnego, 
Ŝe sprawa jest aktualnie rozwiązywana po stronie formalnej przez wykonawcę, potwierdzenie 
sposobu rozwiązania ze stromy UM. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących 
oświetlenia proszą o bezpośredni kontakt ze mną. I teraz, o co chodzi Panie prezydencie 
Waszkowiak? Firma Philips po mojej interwencji i tych zdjęciach, przedstawiciel, mam 
nazwisko, nr telefonu, powiedział, Ŝe oni swoją nazwą nie będą przyjmować takiej fuszerki. 
JeŜeli chodzi o zamontowanie tych lamp na ulicy Działkowej. Tutaj juŜ nie chodzi o luksy 
Panie prezydencie. Gdyby te słupy nie miały tego zakończenia, tego pierścienia, oprawy 
weszłyby prostopadle, ładnie na słup i byłoby wszystko ok. Jest moŜliwość regulacji tych 
lamp przy tym ustawieniu tej regulacji juŜ nie ma. One są maksymalnie pochylone na dół. 
Proszę mi nie mówić, Ŝe jest wszystko dobrze Panie prezydencie, bo nie jest. Widzimy to 
gołym okiem. JeŜeli ktoś będzie szedł ulicą Działkową z radnych proszę zwrócić uwagę. 
Ja zacząłem interweniować po protestach czy interwencji mieszkańców, którzy naprawdę 
Panie prezydencie nie są głupi, tam mieszkają ludzie teŜ techniczni, którzy robią w wielu 
zakładach pracy. Nie będę dyskutował. Dziękuję pięknie.”  

 
 
Z-ca prezydenta p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „Panie radny nie powiedziałem, Ŝe to 

jest wszystko dobrze, powiedziałem, Ŝe ulica Działkowa jest problemem wynikającym 
równieŜ z wysokości słupów. I ten problem będzie regulowany po zakończeniu montaŜu 
w całym mieście.”  

 
 
Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Panie przewodniczący powiem tak, dostałem 

równieŜ odpowiedź telefoniczną. Wina leŜy po stronie projektu. Projektant po prostu nie 
przewidział, Ŝe są takiej wysokości słupy, nie było go na miejscu. Firma Philips posiada 
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odpowiednie lampy do takich słupów. Niestety w projekcie były inne, te były zmówione, 
te były zakupione, dziękuję.”  

 
 
Przewodniczący MłodzieŜowej Rady miasta p. B. MAŁACZEK, cytuję: „W tym roku 

jest jubileusz 5-lecia MłodzieŜowej Rady Miasta Konina. To pięć lat temu właśnie ta rada 
przyjęła projekt uchwały o powołaniu młodzieŜowej rady, czyli młodych społeczników 
w mieście i zapraszam Szanownych Państwa radnych, panów prezydentów, kierowników, 
wszystkich mieszkańców miasta na cykl wydarzeń związanych właśnie z tym jubileuszem. 
Mamy dwa główne wydarzenia. Pierwszym jest gala jubileuszowa, na którą równieŜ 
serdecznie zapraszam, która odbędzie się 17 października o godz.13.00 w Konińskim Domu 
Kultury oraz zjazd przedstawicieli młodzieŜowych rad z całej Polski. Będzie to debata na 
temat funkcjonowania, działalności, wymiana doświadczeń pomiędzy tymi radami. Wszelkie 
informacje, szczegóły będziemy jeszcze zamieszczać na plakatach, w Internecie.  

Jeszcze korzystając z okazji chciałbym się krótko odnieść do tematu, który był dzisiaj 
poruszany na sesji odnośnie wypowiedzi radnej Pani Zofii Itman o programie Profilaktyka 
a Ty. Jestem moŜna powiedzieć trochę oburzony tymi wypowiedziami, sam jestem członkiem 
tej grupy, która od przystanku działa pręŜnie. Jest widoczna w mieście, działa aktywnie i takie 
słowa, Ŝe to są efekty, które idą na marne, Ŝe to są pieniądze wyrzucane w błoto. Ja nie wiem, 
jeŜeli Pani radna nie chce profilaktyki, szerzyć wśród młodzieŜy, w takim razie, co robić, 
Ŝeby młodzieŜ nie piła po klatkach, nie ćpała. W młodzieŜ trzeba inwestować. Serdecznie 
zapraszam Panią do współpracy, do spotkania z tą wspaniałą grupą. śeby się wypowiadać 
równieŜ na tematy przystanku, trzeba byłoby na nim być. Dziękuję serdecznie.”  

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Zapaszmy na te obchody 5 - lecia MłodzieŜowej Rady 

Miasta, zjadą się rady z całej Polski. Jeszcze jeden komunikat techniczny, prośba Wydziału 
Informatyki, aŜeby powoli juŜ zdawać stary laptopy, jeŜeli Państwo je jeszcze macie. Nowe 
potrzebne są jeszcze w pracy do końca kadencji. To taka informacja, Ŝeby zdołali obrobić ten 
sprzęt, a jest tego sporo.” 
 
 
 

21.  Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Miasta Konina. 
 
 

Przewodniczący rady p. Wiesław STEINKE poinformował, iŜ porządek obrad LIV 
Sesji Rady Miasta Konina został wyczerpany. 
 Następnie dziękując wszystkim za udział w obradach, zamknął LIV Sesję Rady Miasta 
Konina. 
                                                                         
                                                        

Obradom  przewodniczył  
                                                                         
                                                       Przewodniczący  Rady  Miasta   Konina 
 

                    
Wiesław S T E I N K E             

 
Protokołowało: 
Biuro Rady Miasta Konina. 


