
P R O T O K Ó Ł   Nr  XI/2011 
 

z obrad  XI  SESJI  RADY  MIASTA  KONINA, 
 

która  odbyła  się  w  dniu  25  s i e r p n i a   2011 roku 
 

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

 
 
Sesja trwała od godz.13.00 do godz. 14.20. 
 
 W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Zastępcy Prezydenta Miasta: 
p. Marek WASZKOWIAK oraz p. Dariusz WILCZEWSKI, Skarbnik Miasta p. Irena 
BARANOWSKA, kierownicy UM, dyrektorzy i prezesi podległych zakładów, rzecznik 
prasowy UM oraz przedstawiciele lokalnych mediów. 
 
 Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego 
protokółu. 
 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
 
 
          Otwarcia XI Sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - 
dokonał Przewodniczący Rady Miasta Konina - radny p. Wiesław STEINKE. 
 

Przewodniczący Rady powitał wszystkich biorących udział w obradach. 
 
Stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada 

moŜe obradować i podejmować prawomocne decyzje. 
 
Nieobecna była radna p. Zofia Itman.  

 
 Zgodnie z § 24 ustęp 2 Statutu Miasta Konina na Sekretarza obrad sesji 

Przewodniczący Rady wyznaczył radnego p. Ryszarda Białkowskiego. 
 

 
Radny p. Ryszard Białkowski wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad. 

 
 

Następnie przypomniał, iŜ Rada moŜe wprowadzić zmiany w ustalonym porządku 
obrad – bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady – o czym stanowi zapis 
artykułu 20 ustęp 1a ustawy o samorządzie gminnym. 
 

Zapytał, czy radni mają uwagi do przedłoŜonego porządku obrad. 
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Radni nie mieli uwag, wobec powyŜszego stwierdził, Ŝe realizowany będzie 
następujący: 

 
porządek obrad:  
 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołu obrad IX i X sesji. 
3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym.   
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta Konina na 2011 rok (druk nr 201). 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 429 Rady Miasta Konina z dnia 

15 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia 
ich numerów, granic na terenie miasta Konina (druk nr 197). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie 
miasta Konina w związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do 
Sejmu RP i Senatu RP (druk nr 198). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Dobry pomysł na 
firmę – wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie”, Nr POKL.06.02.00-30-50/11 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk nr 199). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Słoneczne 
przedszkole - atrakcyjne i dostępne”, Nr: POKL.09.01.01-30-022/11 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk nr 203). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „BYĆ JAK 
HERKULES”, Nr: POKL.09.01.01-30-005/11 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(druk nr 204). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w charakterze partnera projektu 
pt.„Bajkowa kraina bez barier”, Nr: POKL.09.01.01-30-013/11 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (druk nr 205). 

11. Podjęcie uchwał w sprawie obciąŜenia nieruchomości słuŜebnością gruntową (druki 
nr 202 i 206). 

12. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zbycia nieruchomości (druk nr 196), 
b) nabycia nieruchomości (druk nr 200). 

13. Wnioski i zapytania radnych. 
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
15. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miasta Konina. 
 
 
 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji ustalonego porządku obrad. 
 
 
 
 
 

2. Przyjęcie protokołów obrad IX i X sesji Rady. 
 
 

Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady 
powiedział, Ŝe protokoły obrad IX i X Sesji Rady wyłoŜone był do wglądu w sali posiedzeń 
komisji. 
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Poinformował, iŜ do dnia sesji nie wpłynęły Ŝadne zastrzeŜenia ani uwagi do 
sporządzonych protokołów. 
 

Zapytał, czy radni mają uwagi, bądź zgłaszają poprawki do ww. protokołów. 
 
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. 

 
 
Następnie poinformował, iŜ podpisał protokół VIII sesji, przyjęty bez uwag na IX 

sesji. 
 
 

Przypomniał, Ŝe zgodnie z obowiązującymi przepisami protokoły obrad, po przyjęciu 
przez Radę, są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 
 
3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie 

międzysesyjnym. 
 
 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady 
poinformował, iŜ treść sprawozdania radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu 
23 sierpnia 2011 roku.  

 
Zapytał, czy radni mają pytania do sprawozdania z prac międzysesyjnych. 
 
 
Jako pierwszy głos zabrał radny p. Mateusz CIEŚLAK, cytuję: „Panie Prezydencie 

prosiłbym o troszeczkę więcej informacji dotyczących wydanego, pozytywnie rozpatrzonego 
wniosku w sprawie umorzenia naleŜności w wysokości przeszło 200 tys. zł z tytułu zaległości 
czynszowych. Jest to dosyć spora kwota i pewno większość radnych chciałaby się dowiedzieć 
trochę więcej szczegółów na temat tej decyzji. Dziękuję.” 

 
 
Następnie o głos poprosił radny p. Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Ja prawie Ŝe w tej 

samej sprawie, zadane pytanie będzie moim pytaniem. Dziękuję.” 
 
 
Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezydenta p. Marek WASZKOWIAK, cytuję: 

„Od sześciu miesięcy prowadzimy taką akcję porządkowania, to znaczy rozkładamy na raty 
wszystkie zaległości czynszowe i te zaległości czynszowe są w milionach złotych. Zdarzają 
się niestety sytuacje, które podlegają umorzeniu, poniewaŜ mamy decyzje komornicze 
o nieściągalności. W pierwszej kolejności umarzamy te, które dotyczą poprzednich mieszkań 
przed eksmisją, gdzie komornik potwierdza, Ŝe nie ma moŜliwości ściągania, to jest 
w pierwszej kolejności. Muszę powiedzieć, Ŝe rekordzista to było 50 tys. zł. 

Pełną analizę przygotujemy z Wydziałem, na to potrzeba miesiąca czasu, ale to są 
małe kwoty. W przypadkach dotyczących bieŜących umorzeń, jest to z reguły umorzenie 
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kwoty najstarszej, gdzie ściągalność jest minimalna, natomiast wszystkie pozostałe naleŜności 
rozkładamy na raty, do 60 rat włącznie. Warunkiem uzyskania umorzenia, ale równieŜ 
i rozłoŜenia na raty jest zasada bieŜącej płatności czynszu.” 

 
 
Ad vocem o głos poprosił radny p. Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Chciałbym tylko 

dopytać, bo akurat na jednej z poprzednich list, które były, dotyczące wszystkich umorzeń 
z tytułu niepłaconego czynszu, no tak mówiąc szczerze, znam jeden osobiście wypadek, gdzie 
tam umarzamy po prostu kobiecie samotnej, mieszkającej na 4 pokojach, 60, czy 70 metrów. 
I to tak boli, bo wiadomo, Ŝe ten czynsz jest duŜy, i jeŜeli ją nie stać, no to wypadałoby, Ŝeby 
słuŜby załatwiły, Ŝeby miała mniejsze mieszkanie, zwłaszcza jeŜeli to nie jest mieszkanie 
własnościowe, tylko po prostu komunalne. I tu mam takie zapytanie, bo ta lista była nie tak 
dawno i to na dość niebagatelną kwotę. Teraz pojawiło się tylko 5 wniosków, czyli moŜna 
powiedzieć, Ŝe kaŜdy po czterdzieści parę tysięcy złotych.” 

 
 
Zastępca Prezydenta p. Marek WASZKOWIAK odpowiedział, cytuję: „Takie sytuacje 

są, z tym Ŝe te umorzenia dotyczą najczęściej sytuacji starych, to co Pan radny mówił, nie 
wiem czy to jest ta sytuacja. Sytuacja taka, Ŝe trójka dzieci zmarłych, z których 
prowadziliśmy egzekucje, przejęli zadłuŜenie wraz z spadkiem. Sytuacja w rodzinie jest taka, 
Ŝe dwóch braci ma raczej negatywny stosunek do pracy, zostało to wszystko przerzucone na 
siostrę. Siostra spłacała sama popadając w kłopoty, zresztą Ŝyjąca samodzielnie we własnym 
domu na Wilkowie, zwróciła się z prośbą o umorzenie tej końcówki i taką decyzję 
podjęliśmy, poniewaŜ była karana za to, Ŝe rodzeństwo takie jest, jakie jest. To jest decyzja 
czyszcząca sprawę po zmarłych rodzicach.” 

 
 
Głos zabrał radny p. Mateusz CIEŚLAK, cytuję: „Nie wiem, czy Pan Prezydent będzie 

w stanie odpowiedzieć nam teraz, ale w przypadku akurat tych pięciu wniosków chętnie 
byśmy poznali szczegóły, jakich to mieszkań dotyczy, czy to są duŜe powierzchnie i czy to są 
mieszkania rodzin, na których zaległości ciąŜą i za jaki okres oraz czy to dotyczy mieszkań, 
które juŜ nie są zamieszkiwane przez osoby, których dotyczyły te wnioski.” 

 
 
Przewodniczący Rady powiedział: „Ja mam tu propozycję, moŜe na piśmie taką 

odpowiedź Pan Prezydent przygotuje dla radnego.” 
 
 
Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezydenta p. Marek WASZKOWIAK, cytuję: 

„Chciałem właśnie to zaproponować, Ŝeby odpowiedź i analiza była na piśmie, do kaŜdego 
wniosku o umorzenie, pełna analiza sytuacji materialnej, jak rosło zadłuŜenie, sytuacji 
dochodowej, rodzinnej, zdrowotnej, to wszystko jest do przekazania i pokazania Państwu. 

Natomiast mówię, zachęcamy część tych ludzi do zamiany na mieszkanie mniejsze, 
idzie to bardzo cięŜko, odwołują się, próbują wymuszać, walczą o swoje. Natomiast, jeŜeli 
podejmują takie decyzje, to staramy się im ułatwić równieŜ w innych działaniach.” 

 
 
Przewodniczący Rady powiedział: „Propozycja Pana Prezydenta tutaj padła, Ŝeby 

w trybie wniosków i zapytań taką odpowiedź przygotować, myślę, Ŝe Pan radny ją otrzyma. 
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Ja myślę, Ŝe Pan Prezydent i Rada otrzymali do naszej wiadomości bardzo waŜną 
odpowiedź na nasze stanowisko w sprawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie 
elektronicznego poboru opłat na drogach krajowych. Tę odpowiedź otrzymałem, ona jest 
odpowiedzią taką, jaką oczekiwaliśmy, pozwólcie, Ŝe ją przytoczę: „Niniejszym pragniemy 
odnieść się do Państwa pisma z dnia 5 lipca 2011 r. (BR.0004-63/2011), skierowanego do 
Ministra Infrastruktury wraz z Oświadczeniem Rady Miasta Konina z 29 czerwca 2011 r. 
w sprawie wprowadzenia tzw. opłaty elektronicznej na drodze krajowej nr 92.  

W lipcu br. Ministerstwo Infrastruktury, w związku z napływającymi informacjami 
o znacznym wzroście ruchu cięŜkiego na bezpłatnych drogach alternatywnych, zleciło 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzenie stosownych analiz 
w zakresie rozszerzenia Krajowego Systemu Poboru Opłat o kolejne fragmenty drogo 
krajowej nr 92, stanowiącej drogę alternatywną do autostrady A2. Jako priorytetowe 
rozwaŜane jest wprowadzenie opłat od pojazdów cięŜkich na odcinku od Wrześni do granicy 
m. Konin”. (A więc ta sentencja, która w naszym stanowisku wspólnym była zajęta).  

„NaleŜy podkreślić, Ŝe ewentualne wprowadzenie opłat na kolejnych fragmentach 
drogi krajowej nr 92, nie moŜe być środkiem do całkowitego wyeliminowania na niej ruchu 
cięŜkiego, lecz ma na celu stworzenie takiej sytuacji, w której róŜnica w poziomie opłat będzie 
bardziej adekwatna do korzyści, jakie uŜytkownicy pojazdów uzyskują korzystając 
z autostrady płatnej.  

Na autostradzie A2 zarządzanej przez spółkę Autostrada Wielkopolska obowiązuje 
tzw. system opłat rzeczywistych, który opiera się m.in. na nadawaniu spółce prawa do 
ustalania wysokości stawek opłat za przejazd. Opłaty za przejazd stanowią większość 
przychodów spółki, z których pokrywa się obsługę zadłuŜenia (kredyty zaciągnięte na budowę 
autostrady) oraz wszystkie koszty utrzymania bieŜącego i okresowego autostrady. Ponadto, 
jak kaŜdy podmiot prywatny oczekuje ona osiągnięcia zysku. Z tego teŜ powodu stawki opłaty 
za przejazd uchodzą za relatywnie wysokie, a kierowcy starają się omijać ten odcinek 
autostrady. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe działający na komercyjnych zasadach podmiot 
powinien dostosować wysokość stawki opłaty za przejazd tak, aby zachęcić uŜytkowników do 
korzystania z autostrady. W połączeniu z rozwaŜanym przez resort infrastruktury 
wprowadzeniem opłat na dalszych fragmentach drogi krajowej nr 92, poprzez zmianę 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich 
odcinków, n których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty 
elektronicznej, powinno to skutkować powrotem pojazdów cięŜarowych na autostradę A2”. 
Z powaŜaniem Z-ca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad Agnieszka Krupa. 

Wydaje się więc, Ŝe przy najbliŜszej okazji moŜemy osiągnąć cel. Miejmy nadzieję, 
Ŝe ta kalkulacja, która jest tutaj przeprowadzona rzeczywiście się ziści, my wyraźnie 
odczuliśmy powrót do normalności na drodze w okolicach Goliny, myślę, Ŝe Państwo macie 
informacje od znajomych, czy bliskich, Ŝe sytuacja na przykład w Poznaniu jest dramatyczna. 
Ulica Lechicka jest cały czas zakorkowana, tam niestety ten mechanizm, który udało się 
wprowadzić poprzez zakaz ruchu na wiadukcie w Sługocinie nie działa, ulica Lechicka jest 
tak zakorkowana jak dawnej, kiedy były winiety. My na szczęście cieszmy się z tego, 
Ŝe sytuacja u nas w regionie jest opanowana, pewnie będzie jeszcze bardziej unormowana, 
jeśli ten odcinek, o którym mowa, będzie objęty opłatami.” 

 
 

Do sprawozdania radni nie mieli innych pytań. Przewodniczący Rady stwierdził, 
Ŝe Rada zapoznała się ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie 
międzysesyjnym. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta Konina na 2011 
rok (druk nr 201). 

 
 

Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, 
iŜ projekt uchwały – druk nr 201 został radnym przekazany. Radni otrzymali równieŜ 
autopoprawkę do zmian w budŜecie. 
 
 Zastępcę Prezydenta poprosił o przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały. 
 
 
 Głos zabrał Zastępca Prezydenta p. Marek WASZKOWIAK, cytuję: „Proszę 
o przyjęcie dwóch autopoprawek do druku nr 201. Pierwsza autopoprawka dotyczy 
zmniejszenia wydatków o kwotę 58.000 zł, z tego w dziale Transport i łączność o 25.000 zł, 
w dziale Gospodarka komunalna o 33.000 zł. W budŜecie powiatu zmniejszenie wydatków 
o 7.000 zł w dziale Transport i łączność.  

I zwiększenie w planie wydatków o 65.000 zł – Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska na zadanie inwestycyjne pn. „Dobudowanie reduktorów mocy obwodów 
oświetleniowych na Trasie Bursztynowej w Koninie”.  

Druga autopoprawka dotyczy zmniejszenia wydatków o 29.200 zł, z tego w dziale 
Transport i łączność o 11.000 zł, w dziale Gospodarka komunalna o 18.200 zł. I zwiększenie 
wydatków o kwotę 89.000 zł w dziale Transport i łączność na remont ulic: Bydgoskiej, 
Powstańców Wielkopolskich, Placu Górnika i Energetyka. Pierwszy jest to wynik przetargu, 
to jest kwestia podjętych decyzji, co do technologii tego remontu. 

W części budŜet powiatu zmniejszenie wydatków o 59.800 zł w dziale Transport 
i łączność, w tym: na remonty bieŜące i zakup usług obejmujących wykonanie opinii 
i ekspertyz 57.000 zł i zdjęcie z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup dwóch wag przenośnych” 
2.800 zł, to jest rezultat, który pozostał po zakupie wag i przekazaniu do inspekcji. Dziękuję 
bardzo.” 
 

 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów 

i Gospodarki Miejskiej o przedstawienie wypracowanej opinii. 
 
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z wszystkimi 
komisjami Rady. Komisje zaopiniowały zmiany w budŜecie pozytywnie – 17 głosami „za”. 
 
 
 Nie było zgłoszeń do dyskusji, stąd Przewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony 
numerem druku 201 wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami poddał pod głosowanie. 
 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie zmian w budŜecie miasta Konina na 2011 rok. 

 
Uchwała Nr 180 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 429 Rady Miasta 
Konina z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia stałych 
obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie 
Miasta Konina (druk nr 197). 

 
 

Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady 
poinformował, Ŝe projekt uchwały – druk nr 197 został radnym przekazany. 
 

Przewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego poprosił 
o przedstawienie wypracowanej opinii. 
 
KOMISJA PRAWORZADNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO obradowała wspólnie 
z wszystkimi komisjami Rady. Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie – 
18 głosami „za”. 
 
 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe w związku z postanowieniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia 
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na 
niedzielę 9 października 2011 r., zgodnie z art. 13 w związku z art. 12 § 11-13 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy, naleŜy podjąć uchwałę w sprawie utworzenia – 
dokonania zmian - stałych obwodów głosowania. 

 
 
Dalej powiedział, cytuję: „Otwieram dyskusję. Taka potrzeba zmian zachodzi u nas, 

dochodzą ulice, a więc zmieniają nam się obwody i to jest istota zmian, która wymusza u nas 
dokonanie zmian w uchwale, którą juŜ wcześniej podjęliśmy.” 

 
 
Nie było zgłoszeń do dyskusji, wobec powyŜszego Przewodniczący Rady projekt 

uchwały oznaczony numerem druku 197 poddał pod głosowanie. 
 
 

W wyniku jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 429 Rady Miasta Konina z dnia 15 kwietnia 2009 
roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic 
na terenie Miasta Konina. 
 

Uchwała Nr 181 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 
na terenie miasta Konina w związku z zarządzonymi na dzień 
9 października 2011 r. wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP (druk 
nr 198). 

 
 

Realizując następny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, 
iŜ projekt uchwały oznaczony numerem druku 198 został radnym przekazany. 
 

Poprosił Przewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego 
o przedstawienie wypracowanej opinii. 
 
KOMISJA PRAWORZADNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO obradowała wspólnie 
z wszystkimi komisjami Rady. Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie – 
18 głosami „za”. 
 
 

Przewodniczący Rady poinformował, iŜ w związku z postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na niedzielę 9 października 
2011 r., zgodnie z art. 12 § 4, § 7 i § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy 
naleŜy podjąć uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. 

 
 
Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 198 poddał pod głosowanie. 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Konina 
w związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu RP i do 
Senatu RP. 
 

Uchwała Nr 182 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

pn. „Dobry pomysł na firmę – wspomagamy przedsiębiorczość 
w Koninie”, Nr: POKL.06.02.00-30-50/11 w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk nr 199). 

  
 

Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, 
Ŝe projekt uchwały – druk nr 199 został radnym przekazany. 
 

Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy 
Zagranicznej poprosił o przedstawienie wypracowanej opinii. 
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KOMISJA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY 
ZAGRANICZNEJ obradowała wspólnie z wszystkimi komisjami Rady. Komisje 
zaakceptowały projekt uchwały jednomyślnie – 17 głosami „za”. 
 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i powiedział: „Bardzo dobry projekt, szansa 
na wsparcie inwestycyjne, doradcze, szkoleniowe, wydaje się, Ŝe rzeczywiście jest to 
kierunek, który powinien zachęcać mieszkańców do wejścia na rynek pracy poprzez 
uruchomienie działalności gospodarczej, bo to niewątpliwie jest kluczowym celem, 
a wskaźnik przedsiębiorczości jest, jaki jest i powinniśmy robić wszystko, aŜeby zmieniać go 
na korzyść. Miejmy nadzieję, Ŝe ten projekt rzeczywiście uda się zrealizować.” 

 
 
Nie było zgłoszeń do dyskusji, stąd Przewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 199 poddał pod głosowanie. 
 
 

Jednomyślnym głosowaniem: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Dobry pomysł na firmę – wspomagamy 
przedsiębiorczość w Koninie”, Nr: POKL.06.02.00-30-50/11 w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 
Uchwała Nr 183 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 
pt. „Słoneczne przedszkole – atrakcyjne i dostępne”, 
Nr: POKL.09.01.01-30-022/11 w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (druk nr 203). 

 
 

Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady 
przypomniał, iŜ projekt uchwały oznaczony numerem druku 203 radni otrzymali. 
 

Przewodniczącą Komisji Edukacji i Kultury poprosił o zabranie głosu w celu 
przedstawienia wypracowanej opinii do omawianego projektu uchwały. 
  
KOMISJA EDUKACJI I KULTURY obradowała wspólnie z wszystkimi komisjami Rady. 
Komisje zaakceptowały projekt uchwały jednomyślnie – 17 głosami „za”. 
 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
 
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady – p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „Oczywiście 

naleŜy się cieszyć, Ŝe cztery programy znalazły uznanie w oczach opiniujących te programy. 
Dobrze, Ŝe ta aktywność wzrasta, pozyskujemy te pieniądze, one są oczywiście potrzebne. 
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Natomiast sądzę, Ŝe mówię w imieniu swoim, mam nadzieję, Ŝe części członków 
Komisji Edukacji, moŜe i nawet radnych, fajnie byłoby po zakończeniu takiego programu 
dokonać pewnego rodzaju podsumowania. Oczywiście wiem, Ŝe w ramach programu trzeba 
pisać sprawozdanie, na temat osiągniętych skutków, efektów, itd., to na ile kadra powiększyła 
swoje umiejętności, zdolności, itd. MoŜna byłoby z tym zapoznać przynajmniej część 
radnych. Ja chętnie posłuchałbym takiego sprawozdania, tak więc taka uwaga, Ŝeby 
informować o skutkach tych programów, o tym co udało się zrealizować w ramach właśnie 
tych programów. Dziękuję bardzo.” 

 
 
Przewodniczący Rady powiedział: „Myślę, Ŝe to jest bardzo słuszna uwaga, 

rzeczywiście tych projektów mamy bardzo wiele, bardzo dobrze, Ŝe moŜna po nie sięgać, 
co pokazuje duŜą aktywność dyrekcji i pracowników przedszkoli, które w ten sposób na 
pewno uatrakcyjniają swoją opiekę przedszkolną. Na pewno warto by poznać efekty, pewnie 
moŜna je zobaczyć namacalnie wizytując, ale na pewno takie podsumowanie tych projektów 
chętnie byśmy wysłuchali, jak będzie wyglądało.” 

 
  

 Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekt uchwały 
oznaczony numerem druku 203 poddał pod głosowanie. 
 
 

Jednomyślnym głosowaniem: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.  „Słoneczne przedszkole – atrakcyjne 
i dostępne”, Nr: POKL.09.01.01-30-022/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 
 

Uchwała Nr 184 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

pt. „BY Ć JAK HERKULES”, Nr: POKL.09.01.01-30-005/11 w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk nr 204). 

 
 

Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, 
iŜ projekt uchwały oznaczony numerem druku 204 radni otrzymali. 
 

Przewodniczącą Komisji Edukacji i Kultury poprosił o przedstawienie wypracowanej 
opinii do omawianego projektu uchwały. 
  
KOMISJA EDUKACJI I KULTURY obradowała wspólnie z wszystkimi komisjami Rady. 
Komisje zaakceptowały projekt uchwały jednomyślnie – 17 głosami „za”. 
 
 
 Nie było zgłoszeń do dyskusji, stąd Przewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony 
numerem druku 204 poddał pod głosowanie. 
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W wyniku głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „BYĆ JAK HERKULES”, 
Nr: POKL.09.01.01-30-005/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   
 

Uchwała Nr 185 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 
 
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w charakterze 

partnera projektu pt. „Bajkowa kraina bez barier”, Nr: POKL.09.01.01-
30-013/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk nr 
205). 

 
 

Realizując następny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, 
Ŝe projekt uchwały oznaczony numerem druku 205 radni otrzymali. 
 

Przewodniczącą Komisji Edukacji i Kultury poprosił o zabranie głosu w celu 
przedstawienia wypracowanej opinii do omawianego projektu uchwały. 
  
KOMISJA EDUKACJI I KULTURY obradowała wspólnie z wszystkimi komisjami Rady. 
Komisje zaakceptowały projekt uchwały jednomyślnie – 17 głosami „za”. 
 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i powiedział: „Myślę, Ŝe w tym punkcie 
warto pogratulować kreatywności dyrektorom i pracownikom placówek, rzeczywiście chcą 
uatrakcyjnić formę opieki, a tym samym zachęcić rodziców, aŜeby ilość dzieci 
w przedszkolach nam nie spadała, a utrzymywała się, a moŜe nawet i rosła.” 

 
 
Nie było zgłoszeń do dyskusji, wobec powyŜszego Przewodniczący Rady projekt 

uchwały oznaczony numerem druku 205 poddał pod głosowanie. 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w charakterze partnera projektu pt. „Bajkowa 
kraina bez barier”, Nr: POKL.09.01.01-30-013/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.   
 

Uchwała Nr 186 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
  
 

11.  Podjęcie uchwał w sprawie obciąŜenia nieruchomości słuŜebnością 
gruntową (druki nr 202 i 206). 

 
 

Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady 
przypomniał, iŜ projekty uchwał– druki nr 202 i 206 radni otrzymali. 
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Przewodniczącego Komisji wiodącej tj. Komisji Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju 
i Współpracy Zagranicznej poprosił o przedstawienie wypracowanej przez komisję opinii. 
  
KOMISJA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY 
ZAGRANICZNEJ obradowała wspólnie z wszystkimi komisjami Rady. Komisje 
zaakceptowały projekty uchwał jednomyślnie – 17 głosami „za”. 
 
 

Przewodniczący Rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 
 
 
Do projektów uchwał radni nie mieli pytań, wobec powyŜszego Przewodniczący Rady 

poddał kolejno pod głosowanie: 
 
 
DRUK Nr 202 
 

W wyniku jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie obciąŜenia nieruchomości słuŜebnością gruntową – w obrębie Glinka. 

 
Uchwała Nr 187 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
DRUK Nr 206 
 

Wynikiem głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 
w sprawie obciąŜenia nieruchomości słuŜebnością gruntową – w obrębie Starówka. 
 

Uchwała Nr 188 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 

 
12.  Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zbycia nieruchomości (druk nr 196), 
b) nabycia nieruchomości (druk nr 200). 
 

 

Realizując następny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, 
Ŝe projekt uchwały dotyczący zbycia nieruchomości – druk nr 196 oraz nabycia 
nieruchomości – druk nr 200 radni otrzymali. 
 

Przewodniczącego Komisji wiodącej tj. Komisji Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju 
i Współpracy Zagranicznej poprosił o przedstawienie wypracowanej przez komisję opinii. 
  
KOMISJA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY 
ZAGRANICZNEJ obradowała wspólnie z wszystkimi komisjami Rady. Komisje 
zaakceptowały projekty uchwał jednomyślnie – 16 głosami „za”. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektami uchwał. 
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Nie było zgłoszeń do dyskusji, stąd Przewodniczący Rady poddał kolejno pod 
głosowanie: 

 
DRUK Nr 196 

 
W wyniku głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zbycia nieruchomości – obręb Maliniec. 
 

Uchwała Nr 189 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
DRUK Nr 200 
 

W głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie 
nabycia nieruchomości – obręb Wilków. 
 

Uchwała Nr 190 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 
 

13.  Wnioski i zapytania radnych. 
 
 

Kolejny punkt porządku obrad to wnioski i zapytania radnych. 
 

Przewodniczący Rady powiedział, cytuję: „Jeden komunikat, we wrześniu wracamy 
do rytmu dla Państwa przewidywalnego, do sesji na koniec miesiąca w ostatnią środę, a więc 
byłby to 28 września juŜ od rana.” 

 
Dalej Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe jeŜeli na zgłoszony wniosek lub zadane 

pytanie będzie konieczność udzielenia odpowiedzi na bieŜąco, wówczas będzie udzielał głosu 
Prezydentowi. Na pozostałe wnioski i zapytania będą udzielone odpowiedzi w punkcie 14 
porządku obrad lub w terminie 14 dni, zgodnie z zapisem § 28 punkt 3 Statutu Miasta Konina. 
 
 

Następnie udzielił głosu radnym w kolejności zgłoszeń. 
 
 
Jako pierwszy głos zabrał radny p. J. URBAŃSKI, cytuję: „Panie Prezydencie okres 

wakacyjny się kończy, pojeździłem trochę po Polsce i w róŜnych punktach naszego pięknego 
kraju spotkałem się z oświetleniem typu LED, z własnym zasilaniem bateryjnym. Jest to 
zastosowane równieŜ w miastach, w miejscach, gdzie trudno pociągnąć linię kablową 
energetyczną, w trudno dostępnych punktach. Z rozmów z ludźmi, rozmawiałem akurat 
z drogówką, obsługiwali ten temat, okazuje się, Ŝe sprawa jest bardzo opłacalna.  

W związku z powyŜszym zaproponowałbym moŜe przetestowanie takich urządzeń 
w Koninie, na początek moŜe kilka sztuk takich latarni i tu rzucę propozycję doświetlenia 
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boiska na przykład czterema lampami przy amfiteatrze, tego boiska do piłki siatkowej. To jest 
jedna sprawa. 

 
Druga sprawa, pytanie natury prawnej, czy jest moŜliwe przeprowadzenie sesji 

nadzwyczajnej w trybie łączności telefonicznej, czy mailowej. Dziękuję bardzo.” 
 
 
Jako następny głos zabrał radny p. Mateusz CIEŚLAK, cytuję: „Panie Prezydencie 

chciałbym się dopytać jeszcze w kwestii Synagogi znajdującej się na Starówce, jak idą 
negocjacje w kwestii przejęcia tego obiektu. Bardzo interesują mnie szczegóły związane 
z tym, co my oddajemy w zamian za moŜliwość odzyskania Synagogi, co na tę chwilę jest 
ustalone, bo z informacji prasowych nie do końca było jasne, a chcielibyśmy poznać pewne 
szczegóły. Natomiast słyszałem, Ŝe w artykule gazety było napisane, Ŝe oddajemy garaŜe, nie 
było napisane nic o gruncie, czy garaŜe idą z gruntem, czy z podwórkiem, czy bez. Prosiłbym 
o dodatkowe szczegóły. Dziękuję.” 

 
 
Głos zabrała radna p. U. MACIASZEK, cytuję: „Pierwsza sprawa, to wejście do 

biblioteki – filia nr 3 na Osiedlu Chorzeń. Ten temat, z tego co wiem, był juŜ znany 
w poprzedniej kadencji. Wiem równieŜ od Pani pracującej w tej bibliotece, Ŝe był tam na 
wizytacji Prezydent, około 5 miesięcy temu i obiecał, Ŝe w przeciągu miesiąca tą sprawą się 
zajmie. Jak widać jest to miejsce na uboczu, ale młodzieŜ nie próŜnuje i wszelkie swoje 
inwencje własne zostawia. Tak wyglądają właśnie zrobione zdjęcia miesiąc temu, więc teraz 
jest na pewno jeszcze bardziej urozmaicone. Kultura się krzewi na naszym Osiedlu. (Radna 
pokazała na ekranie zdjęcia przedstawiające wejście do bloku, w którym znajduje się filia 
biblioteczna MBP).  

 
Druga sprawa, to temat znikających ławeczek. Ten temat poruszała juŜ Pani Monika 

Kosińska, chyba na majowej sesji. Dzisiaj zniknęła ławeczka, została wykopana przez 
pracownika spółdzielni mieszkaniowej spod mojego bloku. Z tego co zdąŜyłam się 
zorientować, na petycję mieszkańców, ale potrzeba było raptem 15 minut, Ŝeby na kolejnej 
ławeczce wręcz manifestacyjnie zebrała się spora grupa młodzieŜy. Pytanie, czemu to ma 
słuŜyć i w sumie teraz powinna się zebrać grupa rodziców mających młodzieŜ, bo ja takowe 
teŜ posiadam dzieci i powinna wpłynąć do spółdzielni mieszkaniowej kolejna petycja, co 
dalej, czy wykopujemy następne ławeczki, które teŜ za pieniądze mieszkańców były 
wmontowane. 

 
Kolejna, trzecia sprawa, to temat oświetlenia na ulicy Pelargoniowej. Jest to krótka 

ulica, aczkolwiek do tej pory nie ma Ŝadnego światła, mieszkańcy proszą chociaŜ o dwie 
lampy. Dwa lata temu były tam powaŜne włamania, osiem rodzin zostało okradzionych 
podczas obecności lokatorów, temat był znany, więc wielka prośba od mieszkańców tej ulicy, 
Ŝeby zastanowić się, czy jest szansa na oświetlenie tej ulicy. Dziękuję.” 

 
 
 
Następnie o głos poprosił radny p. J. ZAWILSKI, cytuję: „Panie Prezydencie, ja mając 

tutaj odpowiedź Pana Prezydenta Józefa Nowickiego na dawne moje zapytanie, chciałbym po 
prostu dopytać w dwóch sprawach. Odpowiedź od Pana Prezydenta Nowickiego dostałem 
13 maja 2011 roku. Prawie od początku roku zostałem zobligowany przez taki społeczny 
komitet osób mieszkających przy ulicy Tuwima, a za starym supersamem, które juŜ 
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wcześniej, 2 lata, starały się o to, Ŝeby posiać im trawę między ich blokami, poniewaŜ Ŝwir, 
który jest tam obecnie, przy zawirowaniach powietrza, które jest spowodowane przerwą 
między supersamem a tunelem wietrznym, no mają ten cały piasek zawsze w domach. Była 
juŜ wstępna akceptacja, przeczytam tylko takie jedno zdanie: „Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego przygotował wniosek o przyznanie dodatkowych środków na 
realizację tego zadania, decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez kierownictwo Urzędu 
w dniu 26 maja”. No jest koniec lata, nie doczekałem się, chociaŜ ja dzwonię dwa razy 
w miesiącu do Pana Madajczaka, który potwierdzi, Ŝe dzwonię, ale Pan Kierownik 
odpowiada, Ŝe nie ma dyspozycji w tym zakresie. Nie wiem, nie przypuszczam, Ŝe Pan 
Prezydent Nowicki chciałby ze mnie Ŝartować. 

 
Druga sprawa, o której teŜ jest napisane, Ŝe „wydałem dyspozycje o wystąpieniu do 

administratora drogi o stosowne pozwolenie i sporządzenie dokumentacji na realizację 
budowy chodnika na ulicy Poznańskiej, od Pana Józefa Ruteckiego w kierunku Poznania”. 
Tam jest około 100 metrów, nie więcej, dla części mieszkańców, których dzieci przebiegają 
przez ulicę Poznańską, przez cztery pasy. Jak się stanie jakiś tragiczny wypadek będziemy 
mieli to na sumieniu. Nie chciałbym tutaj wyceniać ludzkiego Ŝycia, ale kiedyś dawnemu 
Panu Prezydentowi wyceniałem, Ŝe 200 tys. zł kosztowało jedno Ŝycie na ulicy 
Świętojańskiej zanim powstały światła. Ja widzę się z tymi ludźmi, dyskutuję z nimi i wstyd 
mi jest odpowiadać, Ŝe ciągle nie ma decyzji, to jest takie troszeczkę nastawianie, Ŝe ja 
niestety muszę Urząd stawiać w niekorzystnej sytuacji. Proszę po prostu przejąć się tą 
sprawą. Dziękuję bardzo.” 

 
 
Z kolei głos zabrała radna p. E. SIUDAJ-POGODSKA, cytuję: „Mam dwa 

komunikaty. Zaproszenie na konferencję 30 sierpnia, zgodnie z planem pracy Komisji 
Edukacji i Kultury mieliśmy się zajmować wynikami egzaminów zewnętrznych i właśnie 
takie spotkanie będzie 30 sierpnia we wtorek od godziny 10.00. PoniewaŜ naszą konferencją 
zaczęli się interesować koledzy samorządowcy z innych gmin, wobec tego ta konferencja 
będzie dla Miasta Konina i wszystkich gmin, i powiatów na terenie Ziemi Konińskiej. 
W szczególności bardzo proszę Komisję Edukacji i Kultury, Ŝeby zechciała wspomóc teŜ 
organizacyjnie naszą konferencję, a Paniom z Biura Rady dziękuję za pomoc przy 
organizacji. 

Druga sprawa, to 8 września Konin będzie miejscem Ogólnopolskiej Inauguracji 
Sprzątania Świata 2011. Tutaj z taką inicjatywą wyszła Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej 
z śdŜarach, szkoła ta nosi imię Pani Miry Stanisławskiej-Mejchsztowicz, która 
przyjechawszy z Australii rozpoczęła akcję Sprzątania Świata w Polsce w Koninie 
wspomagaliśmy ją od 1994 roku i teraz Konin zasłuŜył na to, Ŝeby być miejscem 
ogólnopolskiej inauguracji. Mają Państwo w piśmie skierowanym przez Związek 
Międzygminny Koniński Region Komunalny, który stał się tutaj, poniewaŜ zadanie jest 
ponadlokalne, koordynatorem tej akcji, mają Państwo szczegółowy program właśnie tego 
dnia i bardzo prosimy, Ŝeby Państwo radni, którzy wcześniej organizowali, Pan Zdzisław 
Strzech organizował teŜ lokalne sprzątanie, Ŝeby zechcieli Państwo teŜ się włączyć. A jeŜeli 
ktoś moŜe wspomóc nagrodami, czy samochodem, to bardzo teŜ taka pomoc będzie mile 
widziana. Bardzo dziękuję i zapraszam do uczestnictwa. Dziękuję Biurze Rady Miasta 
Konina za bardzo duŜą pomoc w organizacji.” 

 
 
O głos poprosił radny p. J. SIDOR, cytuję: „Pierwsza sprawa dotyczy niedawno 

oddanego Bulwaru Nadwarciańskiego, oddanego z wielką pompą, w tej sprawie otrzymałem 
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zapytanie od jednego z mieszkańców. Poproszono mnie, aby pytanie to zadać Panu 
Prezydentowi i ja przeprowadziłem z tą osobą dyskusję, wiem, Ŝe Pan Prezydent Nowicki 
i Pan Prezydent Waszkowiak nie jest odpowiedzialny za projektowanie zabudowy Bulwaru, 
ale w tym ma bardzo duŜy udział Pan Kazimierz Lipiński, który z tego co wiem, wszystko 
nadzorował, pilnował, Ŝeby wszystko było jak naleŜy.  

Pozwolą Państwo, Ŝe to pytanie przeczytam, zacytuję: „Witam. Proszę się zapytać na 
najbliŜszej sesji w moim imieniu o następującą sprawę. Projektując i budując Bulwary 
zapomniano o tak prozaicznej sprawie jak toalety. W dniu otwarcia Bulwarów ustawiono 
przenośnie „sracze” i kazano z nich korzystać mieszkańcom miasta. Sympatycznie to 
wyglądało na tle budynku Urzędu Miasta. Próbowałem z nich skorzystać, ale się nie udało, 
przyczyn nie będę tłumaczył. Wracając do meritum sprawy tłumaczę to sobie tak, władze 
Miasta chyba zakładały, Ŝe Bulwary nie będą odwiedzane i toalety będą zbędne. Objechałem 
kawał Polski i w cywilizowanych miejscach były toalety. Czy Konin musi odkrywać dawny 
wynalazek, jakim są toalety? Czy u nas toaleta to coś z księŜyca? Czy mieszkaniec Konina 
musi być skazany no to, Ŝeby załatwiać się po kątach Bulwaru, po krzakach? A moŜe pod 
budynkiem Urzędu Miasta Konina? Pozdrawiam”. 

Ja chciałem tylko nadmienić, Ŝe sprawa toalet, to nie jest tylko sprawa Bulwarów, to 
jest sprawa całego Starego Konina, nie ma tutaj Ŝadnej publicznej toalety, jedyna toaleta, 
która jest, mieści się na dworcu PKS. To jest jedna rzecz. 

Wiem, Ŝe na Bulwarach planowało się, z wielką pompą o nich mówiono, o ich 
oddaniu, itd., wiem, Ŝe projektowano tutaj róŜnego rodzaju imprezy, wiem, Ŝe w tej chwili są 
z tym róŜnego rodzaju problemy i chciałbym się równieŜ dowiedzieć, jak ta sprawa wygląda 
obecnie, co się w tym kierunku dzieje i czy będzie moŜna w jakiś sposób udostępnić 
mieszkańcom toalety, wybudować coś, ewentualnie prąd, wodę dla osób, które będą 
w przyszłości dzierŜawiły te tereny. 

 
Kolejna sprawa. Przekazałem Panu Prezydentowi stronę internetową, wszyscy mogą 

tam wejść: www.dailymotion.com/koninTV, są tam umieszczone filmy i proszono mnie 
równieŜ o zajęcie się tą sprawą. Pierwszy film, tytuł - „A miało być tak pięknie”. Chodzi 
o deptak na Zatorzu, wzdłuŜ jeziorka Zatorze. On ma szerokości około 5 m i jaka sprawa? 
Z tego co wiem mieszkaniec, który przedstawia ten film składał juŜ zapytania do Urzędu 
Miasta, na dzień dzisiejszy nie uzyskał Ŝadnej odpowiedzi na ten temat. Chodzi o to, Ŝe nie 
ma tam ścieŜki rowerowej, piesi, jak równieŜ rowerzyści mają problemy poruszania się od 
ulicy Kleczewskiej aŜ za budynek Galerii nad Jeziorem.  

Następna sprawa, tutaj miałbym prośbę serdeczną do Komendanta StraŜy Miejskiej, 
po prostu mieszkańcy, którzy tam chodzą z psami puszczają psy wolno. Wiem, Ŝe jest to 
zakazane, ale niestety tak się dzieje i powiem szczerze, półtora miesiąca temu jechałem 
tamtędy rowerem, Ŝeby zobaczyć jak sprawa wygląda, zwróciłem uwagę jednemu 
z mieszkańców, który puścił wolno psa rasy groźnej, zostałem wyzwany. Zapytałem, czy ma 
torebkę do jego odchodów, itd., reakcja była straszna i powiem jedno, Ŝe gdyby nie zasada, 
którą stosuję w Ŝyciu, Ŝe „nie warto ruszać gówna, bo śmierdzi”, to inaczej by się to 
skończyło. Po prostu odjechałem, sprawę zostawiłem. Ale wracając do deptaku, czy byłaby 
szansa, czy jest nadzieja, Ŝeby na tym deptaku o szerokości 5 m wymalować ścieŜkę 
rowerową od ulicy Kleczewskiej aŜ za budynek Galerii nad Jeziorem. Jest to sprawa, która się 
ciągnie od kilku lat. 

 
Kolejna sprawa, tytuł filmu – „Niebezpieczni na Moście Toruńskim”. Sprawę Mostu 

Toruńskiego poruszałem juŜ w marcu na temat kostki brukowej, w tej chwili powiem coś na 
temat balustrad, które tam się znajdują. Pierwszy tytuł - „A miało być tak pięknie”, druga 
sprawa – „Niebezpiecznie na Moście Toruńskim”. Zawsze mówię, powtarzam sobie 
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i kaŜdemu takie powiedzenie „nie stać mnie, Ŝeby robić źle”. Most kosztował kilka milionów 
złotych i pytam się, w wielu krajach, w wielu miejscach od dawna stosuje się tak zwane 
cynkowanie ogniowe. Zamontowano tam bariery w betonie, które od dołu juŜ rdzewieją, 
a nawet drut wiązałkowy, który jest zabetonowany, juŜ przechodzi przez niego rdza. 
Łańcuchy, które są na Moście Toruńskim juŜ w tej chwili rdzewieją, one są pokryte zwykłą 
farbą, nawet śmiem twierdzić, Ŝe nie farbą antykorozyjną. Moje pytanie jest takie, czy 
zastosowano dlatego taki rodzaj malowania, nie cynkowanie ogniowe, Ŝeby zmniejszyć 
bezrobocie, Ŝeby co roku ktoś po prostu miał robotę. 

 
Kolejna sprawa. Tytuł filmu – „Antyreklama Konina”. Są tam pokazane słupy 

oświetleniowe na ulicy Przemysłowej, wzdłuŜ ulicy Przemysłowej w Niesłuszu. Stan 
katastrofalny. Ja juŜ nie będę mówił o tym jak wyglądają słupy, Ŝe jest rdza, odchodzi farba, 
ale zgłaszałem tą sprawę Panu Grzegorzowi Pająkowi, który powiedział, Ŝe sprawą się 
zajmie, a mianowicie na wysokości pół metra, nieraz wyŜej znajdują się włazy, gdzie są 
bezpieczniki i moŜna je jednym paluszkiem otworzyć. To mogą robić dzieci. Prosiłem o to, 
Ŝeby Wydział Drogownictwa zajął się tym, Pan Grzegorz, ja wczoraj przeszedłem się całą 
ulicą Przemysłową, one nie są w ogóle ruszane. 

 
Ostatnia sprawa. Zawsze mówię o tym, Ŝe jeŜeli urzędnicy coś planują przed 

wykonaniem inwestycji, powinni pojechać w to miejsce. Dostałem dwa zgłoszenia, 
a mianowicie pięknie zrobione Rondo Solidarności, zjeŜdŜając z Ronda Solidarności 
zostawiono odcinek 6 m z dziurami przy basenie wjeŜdŜając w Aleje 1 Maja, dosłownie. 
To jest bezsens z uwagi na to, Ŝe prawdopodobnie jeszcze w tym roku będzie musiała być 
zamówiona firma, która będzie to robić. A 6 m dalej jest dobry asfalt, wystarczyłoby do tego 
miejsca, w tym miejscu odciąć i to Rondo Solidarności, gdzie była kładziona normalna 
nawierzchnia, po prostu dojechać do tego miejsca. Ja mówię, tak czy tak będziemy musieli 
znowu wydawać te pieniądze. A druga sprawa, to podczas opadów nie ma odpływu wody. 
Tutaj jest taka sprawa, Ŝe ja sprawdziłem, studzienki kanalizacyjne są zawalone asfaltem 
i w ogóle cięŜko je podnieść, z uwagi na to, Ŝe są zaasfaltowane. UwaŜam, Ŝe po robotach 
pewne rzeczy powinno się usunąć i sprawdzić, czy jest to funkcjonalne dla innych firm, 
z uwagi na to, Ŝe przyjdzie kolejna firma, która będzie chciała czyścić kanalizację deszczową, 
zaczną walić młotami, wszystko zaczyna pękać. Dziękuję.” 

 
 
Ad vocem głos zabrał radny p. K. LIPIŃSKI, cytuję: „Dziękuję Panu radnemu, 

Ŝe mnie wywołał do głosu, co prawda pytanie jakby nie do mnie, bo nie byłem autorem 
projektu. Ogólnie rzecz biorąc ja myślę, Ŝe projektanci nie tylko tę jedną drobnostkę pominęli 
na tym bulwarze, ale to się wiązało z tym, Ŝe oni nie wierzyli, Ŝe to powstanie. Po drugie, oni 
pewno myśleli, Ŝe będzie wcześniej infrastruktura, będą kawiarnie, restauracje, więc toalety 
są niepotrzebne. 

Administracja miasta, ja i wszyscy pozostali, Ŝeśmy ten problem dostrzegli, jest takie 
miejsce, które nadaje się na adaptację, w centrum, w połowie bulwarów, na takie 
pomieszczenie, na taki szalet miejski, z którym niewielkim kosztem nasze MPGK sobie 
poradzi. Wydaje mi się, Ŝe w niedługim czasie, przy duŜej pomocy Pana Prezydenta taka 
rzecz powstanie. To nie jest jedyne uchybienie, ale proszę wziąć pod uwagę, Ŝe powstało 
wbrew wszystkiemu i musimy nadąŜyć teraz za tym i to trochę potrwa, zanim będzie ta 
restauracja, kawiarnia, toaleta i jeszcze innych parę rzeczy, które oczywiście przeszkadzają. 
Tak więc proszę się nie denerwować, w dalszym ciągu my pilnujemy tego, Ŝeby było dobrze, 
jeszcze trochę i będzie wszystko w porządku. Dziękuję bardzo.” 
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O głos poprosił radny p. Jarosław SIDOR, cytuję: „Ja dziękuję za to wyjaśnienie Panie 
Kazimierzu, ja wiem, Ŝe to pytanie nie było do obecnych Panów Prezydentów, ale uwaŜam, 
Ŝe od wielu lat bulwary są z tą myślą, Ŝeby coś się na Bulwarach działo i uwaŜam, Ŝe juŜ 
wtedy trzeba było o tym myśleć. Dlatego Pan dostał order za te zasługi, trzeba było po prostu 
cisnąć projektantów, ale cieszę, Ŝe tak zostanie to zakończone, Ŝe coś tam będzie.” 

 
 

Z kolei głos zabrał radny p. Marcin SYPNIEWSKI, cytuję: „Chciałbym poprosić 
o odpowiedź w trybie pisemnym, bo tak będzie wygodniej, bo sprawy są trochę złoŜone.  

Na początku chciałbym się przyłączyć do radnego Janusza Zawilskiego odnośnie 
deklaracji w odpowiedziach na niektóre zgłaszane problemy. Mam odpowiedzi dotyczące 
pewnych spraw z marca, czy kwietnia, które teoretycznie juŜ były wtedy załatwione, ludzie 
zastali poinformowani, proszę bardzo jest pismo i do tej pory w tych materiach nic się nie 
dzieje. Tutaj dam sobie czas jeszcze do końca września, Ŝeby te sprawy były nadgonione, 
bo w tym momencie tym się nie zajmę. 

 
Pierwsza rzecz, to jest kwestia oświetlenia w takiej dzielnicy jak Gosławice, 

a szczególnie ulica Gosławicka i rejon bloków. Tam jest swoista strefa mroku, cztery, albo 
trzy ledwo tlące się latarnie. Kwestia do wyjaśnienia, to jest ulica Przemysłowa i wjazd do 
Kanałowej, i sześć latarni, gdzie nadal nie wiemy, czy te latarnie są nasze, czy nie są nasze, 
a jeŜeli nie są nasze, to co się w tej materii dzieje. Chciałbym, Ŝeby to przemyśleć, Ŝeby 
Gosławice zwłaszcza rejon bloków, bo jest to jakby nie patrzeć 12 budynków, w jakiś sposób 
oświetlić, Ŝeby to nie wyglądało tak dramatycznie, jak w tej chwili. 

 
Następna rzecz, o którą chciałbym prosić o pomoc Urzędu, to jest kwestia wycięcia 

starego rurociągu, którego zadaniem było doprowadzić ciepłą wodę i ogrzewanie do 
kombinatu w Wieruszewie. Część tego rurociągu została juŜ wycięta, natomiast pozostała 
część jest niczyja, nie jest to ani MPEC-u, ani PAK-u i trudno jest kontaktować się z obecnym 
właścicielem Wieruszewa, czy to jest ich. W kaŜdym razie jest to rzecz, która jest 
niefunkcjonalna, szpeci i myślę, Ŝe naleŜałoby tu mieszkańcom pomóc i to w sposób taki 
zdecydowany. Myślę, Ŝe znajdą się firmy, które będą w stanie za to zapłacić, Ŝeby wyciąć ten 
rurociąg, Ŝeby móc go oddać na złom. 

 
Ostatnia sprawa, to jest przejście dla pieszych na ulicy Fikusowej między dwoma 

szkołami, między SP Nr 9 i Gimnazjum Nr 3 a Olikiem. Tam jest juŜ Orlik, który funkcjonuje 
z pewnymi perypetiami, ale funkcjonuje i chodzi o to, Ŝeby tam formalnie wymalować 
przejście dla pieszych. Ja tę sprawę teŜ juŜ kilka miesięcy temu zgłaszałem, ale zbliŜa się 
wrzesień i uwaŜam, Ŝe jest to kwestia priorytetowa. Dziękuję.” 

 
 
Głos zabrał radny p. P. KORYTKOWSKI, cytuję: „Ja mam pytanie do Pana 

Prezydenta dotyczące malowania oznakowania poziomego w Koninie. Ja takie pytanie juŜ 
zadawałem na początku roku i usłyszałem, Ŝe zostanie zakończone to malowanie 
oznakowania do końca sierpnia tego roku. Do końca sierpnia zostało raptem kilka dni, mam 
wątpliwości, czy rzeczywiście to zostanie wykonane. Chciałbym jeszcze zaapelować do osób, 
które decydują o tym, w jaki sposób są przeprowadzane przetargi w tym zakresie, Ŝeby 
wszystko to przeprowadzać na początku roku, abyśmy oznakowanie mieli malowane wiosną, 
a nie w okresie letnim, a praktycznie jesiennym, bo prawdopodobnie to nie zostanie 
dokończone, Ŝe będziemy malowali pasy na zimę, które za chwileczkę będą przykryte pewnie 
śniegiem. Od jakiegoś czasu juŜ widzę, Ŝe malowanie trwa, natomiast prowadzone jest ono, 
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bym powiedział szczególnie, nie jest kompleksowo robiona dana ulica, tylko wybiórczo są 
malowane linie ciągłe, potem są malowane inne kształty, następnie wybiórczo traktowane są 
przejścia dla pieszych i to w całym ciągu, czyli nie malujemy kompleksowo jednej ulicy, 
tylko malujemy całe miasto jakimiś tam liniami, bardzo dziwnie to wygląda, szczególnie 
jeŜeli dołoŜymy do nowo wymalowanych znaków, znaki stare, zatarte. Dlatego teŜ prosiłbym, 
Ŝeby tą sprawą się zająć, gdyŜ szczególnie po Rondzie Solidarności, które jest szczególnym 
rondem, jeŜeli chodzi o ruch w Koninie, szczególnie dla przyjezdnych, Ŝeby jak najszybciej 
dokończono tam malowanie, bo muszę powiedzieć, Ŝe w tym roku rzeczywiście jeŜdŜąc od 
samego początku te znaki stare były juŜ niewidoczne, w tej chwili nie są jeszcze widoczne, 
chociaŜ jest juŜ jakiś czas po remoncie ronda. Dziękuję bardzo.” 

 
 
Ponownie głos zabrał radny p. Mateusz CIEŚLAK, cytuję: „Panie Prezydencie jeszcze 

w kontekście poruszonego tematu Bulwarów Nadwarciańskich. Na przełomie roku 
zgłaszałem interpelację dotyczącą zakończenia tych bulwarów przed Parkiem Chopina 
i prośba o to, Ŝeby z oszczędności z przetargów na dokumentację, moŜna było 
wygospodarować jakieś pieniądze i wykonać jednak zejście łagodne do parku, a nie zejście 
kończące się schodami, więc dla wielu osób na rowerach i z wózkami niezbyt wygodne, Ŝeby 
zjechać tam łagodnie do zejścia, zgodnie moŜe z sugestią, która zaproponowałem 
w interpelacji. Dziękuję.” 

 
 
 
 
14.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
 
 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady 
udzielił głosu Panu Markowi Waszkowiakowi Zastępcy Prezydenta Miasta Konina w celu 
udzielenia odpowiedzi na zgłoszone wnioski lub wskazania osób, które tych odpowiedzi 
udzielą. 
 

Głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Konina p. M. WASZKOWIAK cytuję: 
„Tradycyjnie na wszystkie pytania będzie odpowiedź pisemna.  

 
Zacznę od ostatniego pytania Pana Mateusza Cieślaka. Przy inwestycjach budowanych 

przy pomocy środków unijnych mamy ścisłe obwarowania, co moŜemy dalej zrobić, stąd 
Rondo Miast Partnerskich nie moŜe ulec zmianie, pomimo Ŝe jest złe konstrukcyjnie, przez 
ostatnie 3 lata, poniewaŜ taki jest okres trwałości. JuŜ dzisiaj wydziały blokują grunty pod 
przyszłą zabudowę za 3 lata, bo innego wyboru nie ma, a wiemy, Ŝe będziemy to robić. Tego 
typu sytuacje muszą iść na półkę i czekać na czas, kiedy będziemy takie rzeczy robić, stąd 
problemy z ubikacją, stąd problemy z podłączeniem do światła. Tego typu rzeczy się dzieją. 

 
Zacznę od pierwszego pytania. Pan radny Urbański mówił o oświetleniu ledowym. 

Obserwujemy, poniewaŜ Miasto Koło, my jesteśmy w bliskim kontakcie w grupie gmin, które 
walczą z oświetleniem ulicznym, Burmistrz Koła, jest to miasto mniejsze, ale podjął próbę 
działania na niektórych osiedlach, z których wypycha spółkę oświetleniową, stawia te lampy. 
O ile pamiętam, 2.000 zł jedna sztuka. Chcemy zobaczyć jak to się spisuje, czy w naszych 
warunkach, przy kluczowych miejscach, gdy rozpoczniemy walkę na całego, czy będzie to 
dobra metoda. Ale dziękuję za sugestię, bo to właśnie idzie w jedną stronę. 
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Pan Mateusz Cieślak pytał o synagogę. Proszę Państwa, w przypadku synagogi jest 
typowy przypadek negocjacji podmiotu publicznego, czyli otwartego i przejrzystego, 
z podmiotem prywatnym. O wszystkich szczegółach, Państwo macie wgląd w dokumenty, 
natomiast mówienie publiczne o wszystkich szczegółach negocjacji jest trudne z jednego 
powodu, strona prywatna nie chce komentować publicznie pewnych swoich zachowań, 
a naszym interesem jako Miasta jest nie zepsuć sobie stosunków z podmiotem prywatnym. 
JeŜeli Pan radny chce przejrzeć dokumentację, jest do dyspozycji w Wydziale. Myślę, 
Ŝe z pełną odpowiedzialnością, Ŝe nie zrazimy sobie tego przedsiębiorcy. Wynikają pewne 
problemy prawne, on broni swojego interesu i nie chce, Ŝeby to było komentowane, uznajemy 
to prawo. Ale powiem w ten sposób, interes Miasta jest zabezpieczany, dzisiaj był kolejny 
element porozumienia przygotowany, dyskutujemy o kaŜdym szczególe, jest to do wglądu. 

 
Pani Urszula Maciaszek – pierwsza sprawa dotycząca biblioteki, nie wiem. 

Zobaczymy co to jest i spróbujemy zareagować. 
 
Ławeczki na terenach mieszkaniowych. Jest to problem, z którym prowadzimy 

delikatną, ale konsekwentną politykę badania stosunków między Miastem a spółdzielniami 
mieszkaniowymi. Spółdzielnie mieszkaniowe mają swoje rady nadzorcze i podejmują 
decyzje, nie pytają nas o zdanie. Są natomiast miejsca, cała masa takich miejsc, dotyczy to 
równieŜ wspólnot mieszkaniowych, które chcą mieć pełne władztwo przy naszej 
odpowiedzialności. Proponujemy przejęcie terenów, które nam są niepotrzebne, a są 
potrzebne wspólnotom i spółdzielniom do własnego dysponowania. Proszę Państwa, z tym się 
wiąŜą ubezpieczenia, odpowiedzialność cywilna, wiele róŜnych rzeczy. Spółdzielnie, czy 
wspólnoty, wspólnoty bardzo łatwo ustępują w momencie, kiedy jest ich interes, na przykład 
ocieplenie i przy okazji Panu Jakubkowi uda się wcisnąć trawniki, czy chodniki, dojścia do 
śmietnika. Ale gdybyśmy chcieli przenieść śmietnik, to zaczyna się rozróba, bo to jest ich 
śmietnik. Musi to być regulowane i będzie trwało latami. To dotyczy równieŜ ławeczek. Rada 
nadzorcza mówi zdjąć, idą do Rady Miasta mówią załoŜyć. Jest problem. 

 
Pan radny Zawilski. Panie radny, list Pana Prezydenta Nowickiego jest prawdziwy, 

dyspozycja została wydana Prezydentowi Waszkowiakowi, on ją realizuje. Problem polega na 
tym, Ŝe staraliśmy się zrobić przygotowanie przedprojektowe za darmo i jak Pan wie za 
darmo jest trudno, ale udało się zebrać wszystkie materiały. Jak wygląda sytuacja? 
Po spotkaniu wszystkich kierowników inwestycyjnych na Poznańskiej ustaliliśmy, jakie są 
zagroŜenia i sprawy. Po pierwsze teren jest zbyt wąski i muszą być bariery ochronne i inne 
rzeczy. Udało się poprosić o pomoc inŜynierów drogowych, którzy powiedzieli, Ŝe koszt tego 
chodnika, na zasadzie zrobienia odwodnienia, ale równieŜ zaporowa ścianka, która musi być, 
uzupełnienie plus projekt – 1,8 mln zł, plus ewentualne wykupy gruntowe. Czyli jest to coś, 
Ŝe jeŜeli zapadnie decyzja musi być decyzją inwestycyjną, czyli wprowadzone zadanie 
inwestycyjne do budŜetu Miasta. Inaczej jest to nie do zrobienia, poniewaŜ chodnik musi 
mieć 2,20 m, a tam jest, jak Pan pamięta 50 cm w niektórych miejscach, czyli trzeba wejść 
w działki prywatne. Tak więc mówię, do tego jeszcze wejdą wykupy gruntowe. Sprawa jest, 
Pan Grzegorz Pająk moŜe być źródłem informacji dla Pana, moŜe pokazać to, co ma. 
Natomiast decyzja co robimy z tym dalej jest decyzją juŜ Rady, bo to jest normalne zadanie 
inwestycyjne. 
 
 Przy ulicy Tuwima sprawy z sianiem, czy dosiewaniem trawy często się wykluczają 
z innymi propozycjami, tak kaŜdy chce coś innego. Jeden chce parking, inny chce trawnik. 
Mówię zupełnie uczciwie, jeŜeli to jest coś, co jest między wspólnotami a nami, 
to prawdopodobnie próbujemy wymusić pewne regulacje. 
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 Pan Jarosław Sidor – Bulwary Nadwarciańskie. Przy kaŜdej ulicy, którą budujemy nie 
budujemy toalety. Toalety w okresie otwarcia wynikały z obowiązku naszego, gdy jest 
spotkanie publiczne z duŜą ilością ludzi. Natomiast potrzeba toalet jest przez nas 
uświadamiana, myślimy o załoŜeniu automatycznych, czyli kosztownych toalet i to co 
powiedział Kazimierz Lipiński, jeŜeli tam się zacznie normalna aktywność restauracji 
i kawiarni, to muszą tam być toalety. Problem teraz polega na tym, Ŝeby taką aktywność 
wywołać. 
 
 ŚcieŜka rowerowa na Zatorzu. Nie znam sprawy, ale powiem w ten sposób, wolałbym 
decyzję o tym, czy moŜna tam wprowadzić, jednak poprzeć decyzjami inŜynierów 
drogownictwa, którzy powiedzą, czy spełnia to przepisy, bo odwracam sytuację, ja jeŜdŜę 
rowerem tam gdzie mogę, a nie tam gdzie chcę, albo Ŝeby dostosowali do moich potrzeb, 
bo tak donikąd nie dojdziemy. 
 
 Most Toruński, farby, cynkowanie na gorąco. Panie radny, to są szczegóły techniczne, 
które, myślę, są poza naszym zasięgiem. Był projekt, ten projekt został przyjęty, został 
skosztorysowany i nadzór ze strony inspektora nadzoru, który jest przez nas wynajęty, polega 
na tym, Ŝe on ma sprawdzić, czy to co zostało kupione jest realizowane, a nie to, co jest 
najlepsze na rynku. Jak Rada uchwali trzy razy większy budŜet będzie w porządku, bo tu jest 
problem. 
 
 Rondo Solidarności, mówił Pan radny o tej sprawie. Kwota wydatków na remonty jest 
ściśle określona, nie moŜemy tej kwoty przekroczyć, próbujemy je dzielić w taki sposób, Ŝeby 
zabezpieczyć interesy w okresie zimowym, gdzie się mogą pojawić kłopoty. Podjęliśmy 
decyzję, Ŝe idziemy nakładkami 4 cm, jako remonty, czyli pokrywamy równo pewne 
fragmenty. Wychodzimy z załoŜenia, Ŝe taka nakładka będzie bardziej stabilna i trwała, i nie 
wystąpią nam dziury w okresie zimowym. Decyzja zapadła, co do Ronda Solidarności, 
w moim przekonaniu bardzo sprawnie wykonane przez firmę, ale w zakresie, który 
uzgodniliśmy. W ubiegłym tygodniu spotkaliśmy się z firmami wykonującymi remonty, 
określili śmy ile pieniędzy zostało i jakie nakładki jeszcze zrobimy, poniewaŜ całości miasta 
nie jesteśmy w stanie zrobić, a musimy zabezpieczyć w granicach 80, 90 tys. zł na miesiące 
zimowe, na pojawiające się w wyniku odwilŜy pewne dziury. Decyzja ryzykowna, bo chcę 
powiedzieć jedną rzecz, przyrasta liczba wniosków o odszkodowanie, urwane koła, Pan 
Grzegorz Pająk teraz wyjaśnia, Ŝe opona kosztuje 200 zł, a nie 1.200 zł. Mercedes, który ma 
40 lat nie jest wart 50.000 zł, bo takie są dzisiaj przepychanki, kaŜdy bierze kancelarię prawną 
i do nas przychodzi. Musimy myśleć o takim zabezpieczeniu, stąd mogą się pojawić rzeczy, 
na które nas juŜ nie stać, ale musimy zabezpieczyć inne rzeczy. Proszę Państwa nie moŜemy 
przekraczać budŜetu uchwalonego przez Radę, bo to się skończy źle dla wszystkich. 
 
 Pan Marcin Sypniewski. Zacznę od Orlika. Panie Marcinie tam jest inny problem, 
podjęliśmy decyzję, Pani Kierownik ElŜbieta Tylus-Dembińska podjęła juŜ działania, jest 
kwestia odwodnienia, uporządkowania skarpy, poniewaŜ przejście będzie malowane na 
samym końcu. Tam się leje woda do piwnic ludziom i to musi być zrobione. 
 
 Natomiast co do rurociągu do Wieruszewa, to często są kwestie własnościowe 
dotyczące Agencji. Pan Prezes Chmielecki ostatnio robił analizę rurociągów, które są do 
zdjęcia, ale jest kwestia analizy technicznej, które z nich mogą być zabezpieczeniem przy 
ewentualnych przebudowach przyszłościowych, więc musi być zrobiona analiza techniczna. 
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 Oświetlenie ulicy Gosławickiej. Nie wiem, musiałbym zobaczyć, jak to wygląda 
i będzie odpowiedź. 
 
 Pan Piotr Korytkowski. Zgadzam się z tym, Ŝe malowanie powinno być w miarę 
wcześniej, natomiast jeŜeli podjęliśmy decyzję, Ŝe idziemy nakładkami, staramy się to 
wypchnąć maksymalnie. Mówię o rondzie, jest decyzja z wczoraj, Ŝe idziemy Przemysłową 
wzdłuŜ Policji w dół, to chcemy to zamknąć, bo tam jest niebezpiecznie i potem Dworcowa, 
wyjazd z Dworcowej, tam są końcówki poprzedniego lania. 
 
 Sygnały dotyczące oznakowania, róŜnica oznakowania między poziomym 
a pionowym na Przemysłowej, to Pan Grzegorz tę sprawę analizuje i nastąpi zmiana. Tam jest 
róŜnica, co innego jest na drodze, co innego światła.” 
 
 

Ad vocem o głos poprosił radny p. Mateusz CIEŚLAK, cytuję: „Panie Prezydencie 
wrócę jeszcze do Bulwarów, zejścia przy Parku. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z obostrzeń 
związanych z inwestycjami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych, one są bardzo 
rygorystyczne. Natomiast moja interpelacja dotyczyła rozwiązania, które nie ingeruje 
w projekt Bulwaru, bo dotyczy terenu, który jest juŜ poza terenem inwestycji. Chodziło o to, 
Ŝeby zagospodarować jeszcze kawałek dalej nadbrzeŜe, właściwie od strony ulicy zejście, 
które występuje naturalnie, tylko po prostu je jakoś utwardzić i zdjąć jeden łańcuch, Ŝeby 
otworzyć, Ŝeby móc zejść dalej. Proszę tylko wrócić do mojej interpelacji, w razie czego 
mogę podesłać ją jeszcze raz. Dziękuję bardzo.” 

 
 
Następnie głos zabrał radny p. Jan URBAŃSKI, cytuję: „Ja nie dostałem odpowiedzi 

na pytanie, czy jest moŜliwość przeprowadzania sesji za pomocą ogólnodostępnych środków 
telekomunikacyjnych. Chodzi tylko o sesje nadzwyczajne.” 

 
 
Przewodniczący Rady odpowiedział: „Trzeba by było zmieniać Statut, natomiast ja 

nie sądzę, Ŝeby była taka potrzeba.” 
 
 
Kontynuując radny p. Jan URBAŃSKI, cytuję: „Poza tym takie uzupełnienie do 

wypowiedzi Pana Prezydenta, jeśli chodzi o oświetlenie LED, mi chodziło o oświetlenie 
z własnym źródłem zasilania, z baterią słoneczną, które jest stosowane w miejscach, gdzie nie 
opłaca się prowadzić przewodów energetycznych i takim właśnie świetnym miejscem do 
wypróbowania jest obiekt, o którym mówiłem, przy amfiteatrze, gdzie jest problem 
z doprowadzeniem zasilania niewątpliwie, natomiast jest to teren spacerowy i zwłaszcza 
wieczorami jest bardzo niebezpiecznie.” 

 
 
Przewodniczący Rady powiedział: „Ja jeszcze dopowiem, oczywiście moŜliwe jest 

zwołanie sesji trybem mailowym, ale odbycie jej w ten sposób juŜ nie, bo nie ma moŜliwości 
przeprowadzenia tą drogą głosowań. Głosowania muszą być fizyczne, dzisiaj jest takie prawo, 
juŜ nie wspominam o naszych zapisach w Statucie. Myślę, Ŝe nie jesteśmy w stanie 
przeskoczyć czegoś, co ustawy regulują w inny sposób, to wymagałoby zmian ustawowych, 
a potem zmian w Statucie.” 
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Przewodniczący Rady podziękował Prezydentowi za udzielone odpowiedzi. 
 

 
 

15.  Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miasta Konina. 
 

 
Przewodniczący Rady p. Wiesław Steinke poinformował, iŜ porządek obrad XI Sesji 

Rady Miasta Konina został wyczerpany. 
 
Przypomniał, iŜ następna sesja odbędzie się 28 września. 30 sierpnia odbędzie się 

konferencja edukacyjna, 8 września „Sprzątanie świata”, a 1września uroczystość Inauguracji 
roku szkolnego oraz kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej.  
 
 Następnie dziękując wszystkim za udział w obradach, zamknął XI Sesję Rady Miasta 
Konina.  
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