
P R O T O K Ó Ł   Nr  LII/2014 
 

z obrad  LII  SESJI  RADY  MIASTA  KONINA, 
 

która  odbyła  się  w  dniu  21 lipca 2014 roku 
 

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

_______________________________________________________ 
 

 
Sesja trwała od godz. 13.00 do godz. 13.15. 

 
W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta Konina 

p. Józef NOWICKI, Zastępca Prezydenta Miasta Konina p. Marek WASZKOWIAK, 
Skarbnik Miasta p. Irena BARANOWSKA, Z-ca Skarbnika Miasta p. Kazimierz LEBIODA, 
Sekretarz Miasta p. Marek ZAWIDZKI, Poseł na Sejm RP p. J. KWIATKOWSKI, 
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 LII Sesji Rady Miasta Konina zwołanej w trybie nadzwyczajnym na 
podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2013r. poz. 594) - 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, przy którym Rada 
moŜe obradować i podejmować prawomocne decyzje. 

 
Nieobecni byli radni p. R. Kozłowska i p. Z. Strzech. 

 
 

 Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Miasta Konina na sekretarza obrad sesji przewodniczący 
rady wyznaczył radną Urszulę Maciaszek.  
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Radna p. U. Maciaszek wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad. 
 
 

Następnie przewodniczący rady powiedział, cytuję: „Jak juŜ Państwu powiedziałem 
sesja została zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Konina. W sesji nadzwyczajnej tak jak 
często macie Państwo okazję obserwować, zwołane w sytuacji, kiedy okazuje się, Ŝe na 
przetargach kwoty są inne niŜ załoŜyliśmy i wtedy Pan prezydent wnioskuje o to, Ŝeby taką 
sesję nadzwyczajną zwołać.  

Przy okazji 17 lipca otrzymali Państwo nowy porządek obrad uzupełniony na wniosek 
prezydenta miasta w punkcie 3 o projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw 
realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na 
terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - oznaczony 
numerem druku 905.  
 

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

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budŜecie miasta Konina na 2014 rok (druk nr 903), 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2014-2017 (druk nr 

904). 
3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta 
Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 905). 

4. Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Miasta Konina. 
 

 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie: 
a) zmian w budŜecie miasta Konina na 2014 rok (druk nr 903), 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na 

lata 2014-2017 (druk nr 904). 
  

 
Przewodniczący rady powiedział, cytuję: „W kolejnym punkcie rozpatrzymy zmiany 

w budŜecie miasta Konina na 2014 rok oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Konina na lata 2014-2017. PoniewaŜ nie było posiedzeń komisji przed sesją, udzielam 
głosu Panu prezydentowi, aŜeby upowaŜnił stosowne osoby do przedstawienia tych zmian, 
o których wspomniałem.” 
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Głos zabrał prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „Pan przewodniczący wyjaśnił juŜ 
główny powód, dla którego dokonujemy przesunięć środków. Jest to kwestia związana 
z wynikiem przetargu na jedną z istotnych, bardzo newralgicznych inwestycji, mianowicie 
budowy ul. Brunatnej.  

Przypomnę, Ŝe jest to budowa, która komunikuje nie tylko tereny inwestycyjne, ale 
budowane juŜ w tej chwili nowe zakłady pracy na tym terenie z ul. Przemysłową i dlatego jest 
to dla nas tak waŜne, Ŝeby wypełnić wcześniej uzgodnione z inwestorami z naszej strony 
zobowiązanie, Ŝe te tereny zostaną skomunikowane z ul. Przemysłową poprzez budowę ulicy 
Brunatnej I etap.  

Jakich przesunięć środków dokonujemy. Wysoka Rada otrzymała zestawienie, gdyby 
wymagało to jakiegoś szczegółowego omówienia, to poproszę Panią skarbnik, Ŝeby 
zaprezentowała te zmiany, a jeśli nie ma takiej potrzeby, to podkreślam tylko fakt, Ŝe wynik 
przetargu jest taki, iŜ Ŝebyśmy mogli rozstrzygnąć przetarg, potrzebne są środki w pełnej 
kwocie przewidzianej tak jak wynik przetargu i stąd nasz wniosek do Wysokiej Rady 
o zaakceptowanie zmian w budŜecie.” 

 
 
Przewodniczący rady otworzył dyskusję i powiedział, cytuję: „Państwo radni wiecie 

skąd ta sesja nadzwyczajna, a więc po przetargu kwota wyŜsza i stąd potrzeba, którą Pan 
prezydent wyraził wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej.” 

 
 
Głos zabrał radny p. J. URBAŃSKI, cytuję: „Mam pytanie, ile firm brało udział 

w przetargu i w jaki sposób przetarg był ogłaszany, czy z wolnej ręki, czy w ramach 
zamówienia publicznego.” 

 
 
Odpowiadając z-ca prezydenta p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „Wystartowały trzy 

firmy, my załoŜyliśmy trochę tak na zasadzie wymuszania informacji 2.5 mln zł jak Pan 
radny pamięta. NajniŜsza cena 4.132.000 zł, brakowało 1.600.000 zł i widzimy wyraźnie, 
Ŝe po tym pierwszym okresie, kiedy te firmy biły się na noŜe, tak teraz te ceny poszły w górę. 
Kosztorys inwestorski był 4.200.000 zł, takŜe to jest około 70 tys. zł poniŜej ceny 
inwestorskiej. Trzy firmy, przetarg nieograniczony, ogłoszony, 40 dniowy.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Faktycznie te róŜnice są duŜe, takŜe czas tego, gdzie 

mogliśmy zaoszczędzać na przetargach wielokrotnie pewnie się juŜ kończą, a to pewnie 
wynika z tego, Ŝe przed nami kolejna perspektywa unijna i duŜe projekty, a więc ofert na 
rynku inwestycyjnym będzie duŜo.” 

 
 
Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Jedna rzecz juŜ została wyjaśniona, kolega 

Jan Urbański dopytał, a druga rzecz Panie prezydencie. Mamy tutaj zmiany i jeŜeli chodzi 
o dalszy etap ulicy Brunatnej, przeznaczaliśmy w tym roku 2014 - 505 tys. zł. Te środki są 
przeznaczone na rok 2015.  
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Chciałbym się dowiedzieć, czy w tym roku, w takim razie nie będzie ogłoszony 
przetarg na dalszą część i kontynuację ul. Brunatnej od tego momentu, gdzie w tej chwili jest 
ogłoszony przetarg na pierwszy etap, bo tutaj chodzi o kontynuację, te pieniądze są 
przeniesione.” 

 
 
Odpowiadając z-ca prezydenta p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „Propozycja 

prezydenta przy kształtowaniu budŜetu polegała na tym Ŝe 2,5 mln zł, czyli mocno poniŜej 
kosztorysu inwestorskiego, licząc na sytuację na rynku, miał być pierwszy etap. 
Zakotwiczenie zadania na drugi etap na poziomie 500 tys. zł z płatnościami głównej części 
w 2015 r. PoniewaŜ musimy przesunąć to wszystko na 2014 r. pierwszy odcinek, zdejmujemy 
500 tys. zł z drugiego odcinka, ale to 500 tys. zł musimy przesunąć w WPF na następny rok, 
poniewaŜ w przyszłym roku musimy w całości tę inwestycję zrobić.” 

 
 
Przewodniczący rady poprosił Panią skarbnik o przybliŜenie autopoprawki. 
 
 
Głos zabrała Skarbnik Miasta p. I. BARANOWSKA, cytuję: „Jest autopoprawka do 

zmian w budŜecie. Polega ona na przesunięciu środków w wysokości 10 tys. zł w dziale 700 - 
gospodarka mieszkaniowa z wydatków bieŜących na wydatki majątkowe, na nabycie 
nieruchomości gruntowych.” 

 
 
Nie było innych zgłoszeń do dyskusji, wobec powyŜszego przewodniczący rady 

poddał kolejno pod głosowanie projekty uchwał. 
 

 
DRUK Nr  903 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie zmian w budŜecie miasta Konina na 2014 rok.  
 

Uchwała Nr 840 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
  

DRUK Nr 904 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2014-
2017. 
 

Uchwała Nr 841 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 905). 

 
 

Przewodniczący rady powiedział, cytuję: „MoŜemy przejść do kolejnego punktu 
porządku obrad, a jest nim podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw 
realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na 
terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zawarty w druku 
nr 905.  

Proszę Państwa ten z kolei punkt porządku obrad wynika z uchylenia uchwały przez 
organ nadzoru, jakim jest wojewoda i stąd musimy przystąpić do ponownego rozpatrywania, 
uwzględniając te uwagi, które organ kontrolny nam zgłasza.”  

 
 
 Prezydent miasta p. J. Nowicki upowaŜnił do omówienia projektu uchwały 

p. A. Kwaśniewską – dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.  
 
 

Głos zabrała p. A. KWAŚNIEWSKA – dyrektor MOPR, cytuję: „Uchwała została 
szczegółowo omówiona przeze mnie w maju i na komisjach i na sesji, a teraz jest taka 
kwestia Panie przewodniczący, Panowie prezydenci, Wysoka Rado, Ŝe zdaniem organu 
nadzorczego ta uchwała zawiera nie tylko normy wewnętrzne, ale równieŜ inne. W związku 
z tym chodzi o to, Ŝe winna być zdaniem organu wojewody ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.” 

 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
 
 

Nie było zgłoszeń do dyskusji stąd przewodniczący projekt uchwały oznaczony 
numerem druku 905 poddał pod głosowanie. 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  
 

Uchwała Nr 842 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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4.  Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Miasta Konina. 
 
 

Przewodniczący rady p. Wiesław STEINKE poinformował, iŜ porządek obrad LII 
Sesji Rady Miasta Konina został wyczerpany. 

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

Obradom  przewodniczył  
                                                                         
                                                       Przewodniczący  Rady  Miasta   Konina 
 

                    
Wiesław S T E I N K E             

 
 
Protokołowało: 
Biuro Rady Miasta Konina. 
 


