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Protokół Nr 37/2021 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Protokół Nr 35/2021 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 35/2021 Komisji Praworządności 

ze wspólnego posiedzenia  

w dniu 29 listopada 2021 roku 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.00. 

Komisja odbyła się w trybie hybrydowym – obrady stacjonarne z możliwością 

wykorzystania środków porozumiewania się na odległość Posiedzeniu połączonych 

komisji przewodniczył Tomasz Andrzej Nowak – przewodniczący Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu oraz Zenon Chojnacki –przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych, którzy prowadzili komisję z sali sesyjnej w Ratuszu przy ulicy Wiosny 

Ludów 6 w Koninie. 

Dyskusja odbyła się poprzez system informatyczny. 

W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Nieobecny był radny Maciej Ostrowski. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Konina na lata 2022-2025 i projektu uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej miasta Konina na 2022 rok - WYPRACOWANIE OPINII PRZEZ KOMISJE. 

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2022 rok w formie 

prezentacji omówiła Skarbnik Miasta Konina Ewelina OSTAJEWSKA-SZWANKOWSKA. 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 

2022-2025 w formie prezentacji omówił zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI. 

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. 
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Głos zabrał zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: 

„Chciałbym kilka słów jeszcze odnośnie budżetu zanim państwo rozpoczniecie 

dyskusje na ten temat. Takie małe wprowadzenie z mojej strony. Widzicie państwo, 

widzieliście już od kilkunastu dni plan finansowy miasta Konina na 2022 rok. Widzicie, 

że nie jest to plan łatwy. Ja też chcę powiedzieć, że on powstał w bardzo trudnych 

warunkach, przede wszystkim w czasie bardzo dużej niepewności, co do dochodów 

i on tak będzie też realizowany. To znaczy dochody oczywiście mamy zaplanowane 

i wiemy mniej więcej jak będą realizowane w przyszłym roku podobnie jak wydatki. 

Natomiast wiecie państwo, że bieżąca sytuacja związana chociażby z pandemią bardzo 

mocno zmienia sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego i tak że naszą. 

I chociażby dzisiejsze decyzje ministra już wpłyną na to, że dochód będzie inaczej 

realizowany niż był realizowany przed 1 grudnia 2021 roku. A co będzie w przyszłym 

roku, nikt pewnie z nas nie jest w stanie na ten temat odpowiedzieć. 

Zmiany oczywiście w dochodach wiążą się, także ze zmianą ustawy, o czym mówiła 

pani skarbnik o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i innych ustaw. 

Widzicie państwo te spadki, widzicie spadek z tytułu udziału w PIT, tak ten budżet 

powstawał jak mogliśmy go tworzyć i w tej niepewnej sytuacji, co do dochodów i co do 

wydatków zaplanowaliśmy go i złożyliśmy, za co służbom finansowym chciałem 

bardzo serdecznie podziękować. 

Natomiast mimo tej trudnej sytuacji także dzięki aktywności naszej i poszukiwaniu 

środków zewnętrzych sporo będzie się działo w obszarze, który państwa najbardziej 

interesuje, czyli w obszarze społecznym. Myślę tu głównie o sporcie, o kulturze. 

Przypomnę państwu kilka inwestycji – główna, najważniejsza i chyba najdroższa w tej 

kwestii, w tym obszarze, jest to stadion przy ulicy Dmowskiego. Lada dzień będziemy 

podpisywać umowę z Ministrem Sportu na realizację tej inwestycji. Przypomnę 

stadion najstarszy w mieście, właściwie poza szatniami i rozbudową zaplecza 

szatniowego, to niemodernizowany stadion w ogóle, inwestycja na 10 mln złotych. 

Mam nadzieję, że wiosną pełną parą ją rozpoczniemy, chociaż pewne działania 

widzicie już są podejmowane od dłuższego czasu, ale kiedy ten wpływ do budżetu 

nastąpi, to wtedy prace intensywnie po przetargach ruszą. 

Wskazuje też na Dom Zemełki, tutaj mamy oczywiście pewne trudności z realizacją. Na 

razie inwestycji, jeśli chodzi o kwestie budowlane. Natomiast ja już zapowiadam to, co 

będzie działo się dalej, czyli inkubator aktywności kulturalnej. Pozyskane środki, tak że 

z funduszy zewnętrznych na ponad 2,5 mln zł jeśli chodzi o to działanie. 

Wrócę do krajowych środków - remont dachu na hali Rondo też inwestycja taka 

gorąca bym powiedział, ponieważ mamy pewne decyzje związane z nadzorem 
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budowlanym i musimy te decyzje wykonać, zatem przygotowujemy się do realizacji 

tego działania. W ciągu najbliższego pół roku musimy ogłosić przetarg. 

Z pomocy technicznej, ja już nazywam te środki tak w skrócie Program Operacyjny 

Pomoc Techniczna, będziemy też wykonywali dokumentację na realizację kolejnych 

inwestycji, mówię tu o boiskach szkolnych, mówię o klubach seniora, mówię 

o centrum szkolenia żeglarstwa na Wielkiej Pętli Wielkopolski, która ma powstać na 

naszym ośrodku Przystań Gosławice. 

Projekt dostępna szkoła, czyli kolejne dwie szkoły dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 11 i Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy. Tu przypominam już mówiłem państwu na sesji i na komisji byliśmy 

pionierami w tej kwestii. 

Ale wrócę jeszcze do dokumentacji POPT, tak że zaczniemy dokumentację na remont 

Amfiteatru, długo oczekiwana sprawa, państwo też wielokrotnie, o tym mówiliście, 

sami mieszkańcy, o czym wiemy, bo do nas docierają te głosy bezpośrednio, czy 

pośrednio za pośrednictwem mediów, też czekają na tę inwestycję. Tak, że w tym 

obszarze społecznym dziać się będzie dużo, jak się będzie dziać zobaczymy 

w przyszłym roku, bo nie wiemy, jak się rozstrzygną przetargi, nie wiem, czy będziemy 

musieli dokładać jakieś środki, czy będą oszczędności. Wiemy jak ceny rosną 

gwałtownie, co z przetargami, ale także z realizacjami zadań o czym chciałbym 

wyraźnie powiedzieć, co robi inflacja i ogromnie rosnące ceny szczególnie w obszarze 

budowlanym. Zatem sugeruję i bardzo proszę państwa o to, byście nie składali 

dodatkowych wniosków do budżetu także z tego obszaru, bo dziać się naprawdę 

będzie sporo. Nie wiem, czy w ostatnich latach tak dużo inwestycji w obszarze 

społecznym realizowaliśmy, myślę że dawno nie było takiego rozmachu 

inwestycyjnego. Zatem zwracam się do państwa z prośba, byście dodatkowych 

wniosków już nie składali, bo po prostu będzie bardzo trudno je zrealizować. 

Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący Tomasz Andrzej NOWAK otworzył dyskusję na projektami uchwał. 

Glos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Pragnę właśnie nawiązać szczególnie do 

projektu budżetu, bo żebyśmy zaczęli rozmawiać o projekcie budżetu na 2022 rok. Na 

chwilę musimy się zatrzymać przy wykonaniu budżetu na 2021 rok, który naprawdę 

w sposób imponujący jak na te trudne czasy został wykonany. I widzimy to i słyszymy 

to od mieszkańców, jak w dużym stopniu ułatwiło nam komunikację nie tylko naszym 

mieszkańcom, ale wszystkim tym, którzy są z sąsiednich gmin i również korzystają 

z naszych placówek oświatowych, bądź z placówek, w których pracują. 
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Ale teraz do rzeczy, do samego projektu. Proszę państwa pandemia powoduje to, że 

z jednej strony spowalnia się cała gospodarka w sposób taki, że wynika to z przepisów, 

które pandemia narzuca nam. Z drugiej strony jednak powoduje to, że usługi na 

wykonywane prace, jak również ceny materiałów gwałtownie rosną. Czyli ogarnąć 

budżet w tym roku, biorąc pod uwagę ceny roku ubiegłego jest to niemożliwe, trzeba 

doliczyć sporo złotówek do poprzedniego roku. W związku z tym jeszcze chciałbym 

zwrócić wszystkich państwa uwagę na jedną rzecz. Mieliśmy pretensje różne do pana 

prezydenta, że nie przyjmował naszych wniosków. Pokłosiem tego jest w tym roku to, 

że pan prezydent wziął sobie do serca nasze uwagi z ubiegłego roku i co prawda to nie 

są jakieś wielkie wnioski do rozpatrzenia i do realizacji, nie są to jakieś wielkie 

inwestycje. Ale sprawiedliwe inwestycje, które są rozrzucone po całym Koninie, gdzie 

każdy okręg może sobie znaleźć coś, co spowoduje, że mieszkaniec każdego okręgu 

będzie zadowolony z tego, że niewielkie rzeczy, ale docierają do niego. I w związku 

z tym na miarę możliwości jakie są, a słyszeliśmy o danych, które pani skarbnik i pan 

zastępca nam powiedzieli będą do realizacji. W związku z tym, że chciałbym 

uszanować prośbę pana prezydenta i prosić również państwa o to, żebyśmy nie 

składali wniosków. Jeżeli będą takowe możliwości, to jest zawsze możliwość złożenia 

takich wniosków w trakcie roku budżetowego. A uszanujemy bardzo ciężką pracę 

państwa, którzy dzisiaj są na posiedzeniu naszej komisji – państwa skarbników, bo 

naprawdę zamknąć budżet w obecnej sytuacji to nie jest bardzo łatwa sprawa, wręcz 

odwrotnie. Dlatego bardzo proszę o to, żebyśmy na posiedzeniu dzisiejszej komisji nie 

składali żadnych wniosków nowych. Uszanujemy prośbę zarówno państwa 

skarbników, jak i pana prezydenta. Dziękuję bardzo.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuje: „Rzeczywiście to jest mój, któryś budżet i w związku z tym mogę mówić już 

o pewnym doświadczeniu, zresztą każdy z państwa, bo pracujemy już od jakiegoś 

czasu w tym składzie i wydaje się, że tutaj takim kluczowym stwierdzeniem, żeby 

zrozumieć istotę tworzenia budżetu jest tak naprawdę zdanie, które pojawia się dosyć 

często w tekście budżetu. Po pierwszym slajdzie można byłoby odnieść wrażenie, że 

jest wręcz katastrofalnie, bo te słupki rzeczywiście istotnie się różniły. Myślę tutaj 

o dochodach z zeszłego roku i z tego, natomiast pocieszające jest zdanie, które ja 

pozwolę sobie odczytać: „przekazana informacja o planowanych dochodach z wyżej 

wymienionego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie ma charakter 

informacyjno-szacunkowy. I oczywiście tak się tworzy budżet, bo nie można wpisywać 

do budżetu pieniędzy, których jeszcze nie ma ale spodziewamy się, że one w formie 

różnego rodzaju subwencji i dotacji wpłyną i ten budżet pewnie będzie wyglądał lepiej. 

To takie zdanie ogólne. 
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Natomiast gdybym mógł, chciałbym zapytać o jeden zapis, dosyć taki szczegółowy. 

Oczywiście przejrzałem budżet, natomiast ze szczególną uwagą przyglądałem się tym 

zapisom, które dotyczą spraw społecznych, związanych chociażby ze wsparciem 

rodzin, ze sprawami zdrowia, opieki itd. I tutaj w dziale 851 ochrona zdrowia jest zapis, 

ja bym tutaj poprosił o taki krótki komentarz, mianowicie mowa jest o dotacji celowej 

dla samorządu województwa na program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w kwocie 90 tys. zł. 

Może pieniądze nie są tak wielkie, ja bym nawet nie chciał, żebyśmy w tym momencie 

zastanawiali się nad stroną merytoryczną tego przedsięwzięcia, nad słusznością czy 

też niesłusznością, natomiast chciałbym zapytać o tą technologię czy metodologię 

finansową, kiedy i w jakim stopniu możemy wspierać takie programy? Czy ten 

program już istnieje, czy na zasadzie porozumienia? Jeśli mógłbym kilka zdań 

informacji na ten temat uzyskać byłbym wdzięczny. Jeśli potrzebny jest czas, żeby na 

to pytanie odpowiedzieć też rozumiem, jest to jakiś szczegół, który się tutaj pojawił, ale 

z punktu widzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych myślę, że to jest ważna rzecz. 

Jeśli można byłoby prosić o komentarz będę wdzięczny.” 

Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Pierwsza rzecz, która mnie najbardziej 

ucieszyła, to taka gospodarska decyzja pana prezydenta i służb jego, żeby te pieniążki 

przeznaczyć na spłatę tego zadłużenia. Tak robi prawdziwy gospodarz, oddaje dług, 

ewentualnie jak będzie potrzeba, to będzie wtedy jeszcze z czego wziąć ten kredyt. Tak 

że jak na dzisiaj to dobry pomysł i uważam i jestem za tym, żeby to 9,5 mln złotych tej 

nadwyżki poświęcić na spłatę długu. Jak przejrzałem ten budżet, tak jak pan 

powiedział panie prezydencie, każdy dostał jakąś tam okruszynkę na tyle, na ile nas po 

prostu stać, na ile najpilniejsze rzeczy można usunąć. Tak że widać dużo pracy 

włożonej w tych czasach niepewnych, ale jakoś trzeba sobie radzić. Trzeba te 

najważniejsze problemy rozwiązywać. Cieszy mnie, że idzie infrastruktura sportowa. 

Troszeczkę jeszcze mnie smuci, że ten budżet na stowarzyszenia nie wzrasta, ale ja 

rozumiem sytuację. Myślę, że jeszcze pan prezydent to rozważy. Dziękuję bardzo.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „Rzeczywiście cieszy mnie zmniejszenie wpływu do budżetu i ktoś może 

zapytać, co za wypowiedź, jak może cieszyć zmniejszenie wpływów do budżetu. Ale 

właśnie w tym segmencie, który mnie szczególnie interesuje jest zapis, który mówi o 

spadku o 4,5% z tytułu sprzedaży koncesji na sprzedaż alkoholu. To mnie akurat 

cieszy, bo tutaj nie trzeba być wielkim specjalistom, żeby wiedzieć, o co tak naprawdę 

chodzi. Natomiast przechodząc już jakby do spraw związanych bezpośrednio z 

budżetem i z pewnych oczekiwań wobec budżetu. Pewnie, że każdy z nas w tym 

momencie mógłby złożyć propozycję budowy kilkunastu chodników, lampy, osobiście 
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pewnie na Chorzeniu bym zabiegał, żeby w końcu zagospodarować teren przy dworcu 

PKP –Dworzec Zachodni, przypuszczam, że nawet zyskałbym poparcie państwa. 

Natomiast rozumiejąc sytuację chcę tak naprawdę przy tej okazji powiedzieć o jednej 

bardzo ważnej sprawie. Sprawie, o której z pewnością pan prezydent wie, wiedzą 

również członkowie Komisji Rodziny i Spraw Społecznych i teraz trudność polega na 

tym, że nie jestem w stanie zaproponować w budżecie konkretnej kwoty, bo to może 

być złotówka, a może być 5 mln złotych. Pan prezydent Nowak już się pewnie domyśla, 

myślę tutaj w tym momencie o szkole górniczej, jakby propozycji zabezpieczenia bazy 

dla tej szkoły. Nie będę wchodził w szczegóły, bo być może w tym momencie im mniej 

szczegółów wypowiem tym może lepiej. Natomiast życzyłbym sobie, żeby rzeczywiście 

jakby konstruując ten budżet i przygotowując różnego rodzaju wydatki ten aspekt, 

o którym żeśmy rozmawiali wcześniej również uwzględnić. Życzyłbym sobie i myślę 

budżetowi konińskiemu, żeby sprawę udało się załatwić za tą przysłowiową złotówkę. 

Pewnie, aż tak dobrze nie będzie, natomiast chcę przy tej okazji wyrazić też swoje 

oczekiwania wobec zarządu miasta związane z budżetem na rok 2022. 

Dziękuję bardzo.” 

Ad vocem zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: 

„Chciałbym w nawiązaniu do wypowiedzi pana przewodniczącego Chojnackiego 

powiedzieć, że informacje na temat programu in vitro przygotuję i prześlę do pana na 

e-maila w ciągu najbliższych dni, może już jutro uda się to zrobić. 

Natomiast odpowiadając na drugą kwestię, tak jak rozmawialiśmy kiedyś między sobą, 

w krótkiej rozmowie przed jedną z komisji, czy przed sesją te działania podejmujemy, 

w którą stronę pan dobrze wie. Chcemy rzeczywiście rozmawiać na temat polepszenia 

bazy, mówiąc bardzo ogólnie, bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Górniczo-

Energetycznych. I rzeczywiście pewne działanie już podjęliśmy w tej kwestii. Tak jak 

wtedy powiedziałem panu będę liczył na wsparcie zarówno pana przewodniczącego, 

jak i wszystkich państwa, którzy będziecie mogli pomóc w tym temacie. Chciałbym, 

żeby rzeczywiście szkoła mieściła się w jednym budynku, a nie w dwóch budynkach. 

Szczególnie, że ten drugi naprawdę wymaga pilnych inwestycji. I mocno zastanawiamy 

się od kilku miesięcy czy rzeczywiście takie inwestycje podjąć i czy tę szkołę 

utrzymywać w dwóch budynkach. O szczegółach pewnie przyjdzie czas rozmawiać, 

ja powiem, że nie siedzimy tu w miejscu i rzeczywiście działania podejmujemy. Pewnie 

sięgną one aż do wysokich szczebli Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale będę na pewno 

w kontakcie z panem przewodniczącym w tej kwestii. Dziękuję bardzo.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „Nie widzę już zgłoszeń. W takim razie ja chciałbym zgłosić taką 

poprawkę do budżetu, jeśli można oczywiście. To dla pana prezydenta taka sugestia, 
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ponieważ w wydatkach majątkowych w zadaniach inwestycyjnych jest budowa 

oświetlenia w rejonie ulic Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska, Angielska i Francuska w 

Koninie. I chciałbym zauważyć, że jakby to obrazowo powiedzieć - podjeżdżając ulicą 

Podgórną za kościołem Ewangelickim dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Solną, w 

lewo mamy w stronę ulicy Świętojańskiej 200 metrów całkowitej ciemności i w prawo 

w ulicy Solnej mamy 100 metrów ciemności, a na wprost mamy prze sobą ulicę 

Pawłówek, która prowadzi do ulicy Europejskiej i to już jest całkowita ciemność, w 

której po lewo i po prawo za ogródkami działkowymi znajdują się właśnie te ulice 

Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska, Angielska i Francuska. Więc tutaj trzeba by było 

poszerzyć oświetlenie o ulicę Pawłówek, do której dochodzą te uliczki, bo to są takie 

małe uliczki z domkami jednorodzinnymi. Ale właściwie cały ten teren jest ciemny i 

akurat w tej sprawie składam wnioski od 5 lat, ale to raczej by nie za dobrze 

wyglądało, bo taka wyspa światła po lewo i po prawo, a żeby do niej dojść jest 

całkowicie ciemno. Więc proszę tutaj o jeszcze takie zweryfikowanie z Zarządem Dróg 

Miejskich, jak to wygląda. Oczywiście wiem, że nie da się tutaj zrobić wszystkiego, żeby 

zrobić na przykład całą ulicę Solną – oświetlenie tak jak trzeba, plus całą Pawłówek, 

plus te uliczki, które tutaj są przewidziane, ale tak żeby może kilka tych lamp postawić, 

tak żeby ulica Pawłówek również była oświetlona, bo tam jest niebezpiecznie, tam 

przebiegają zwierzęta i auta jeżdżą na długich światłach oświetlając tych, którzy 

właśnie dochodzą do tych uliczek Niemieckiej, Szwedzkiej i tak dalej. Czyli to jest taka 

uwaga bezpośrednio do budżetu, który został nam zaproponowany. 

A od siebie, jeśli można, bo powiem tak, jest dużo spraw, które właściwie umykają i nie 

było o nich rozmowy, ale czekają nas tutaj trudne sprawy, ponieważ w tym roku 

ostatecznie wypłynęła sprawa zalań kilkunastu domów na osiedlu Pawłówek, czy jak 

kto woli Hajmat. I kwestia rozwiązania tego, to jest przebudowa malutkiego odcinka 

ulicy Solnej wzdłuż murów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, gdzie 

miałby powstać mini zbiornik retencyjny. Zarząd Dróg Miejskich doskonale zna 

sprawę, tam już jest dokumentacja techniczna na ulicę Solną, całą Solną 

przypominam, bo dotychczas jest tylko jeden odcinek zrealizowany i to jest sprawa 

bardzo paląca. Więc proszę tylko odebrać to co ja tutaj dzisiaj mówię jako taką właśnie 

sygnalizację, jak niewiele my możemy właściwie w tym budżecie zrobić, albo jak 

niewiele jest zawarte, ale inaczej się pewnie nie da. 

Mamy sprawę ulicy Staszica, która się zapada na odcinku przynajmniej od ulicy 

Kościuszki do ulicy Kopernika. 

Mamy sprawę również ulicy Wodnej, która się zapada na odcinku od ulicy Szarych 

Szeregów do ulicy Żwirki i Wigury. 
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Temat parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 został po części załatwiony, ponieważ 

jest już tam ostatecznie ustalony kierunek ruchu, na tym parkingu jest ta przestrzeń 

Kiss&Ride, czyli zatrzymaj się i daj buzi dziecku i jedź. Więc powiedzmy, że to jest 

połowicznie tak sobie załatwione. 

Ale chciałbym jeszcze przypomnieć o parku Chopina, ponieważ na tę chwilę może nie 

na dniach, bo spadł śnieg, ale tutaj dzięki porozumieniu właśnie z panem 

prezydentem Korytkowskim będzie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa od 

fontanny do stawu w parku i tu trzeba panu prezydentowi podziękować. Niestety nie 

starczyło pieniędzy, żeby również zrobić front parku, czyli od głównej bramy jeszcze 

kawałek za fontanną, to będzie musiało poczekać i tyle. Tak, żeby to zrobić tak jak 

trzeba, ale ta aleja od fontanny do stawu będzie też aleją taką wzorcową, bo tutaj 

będą nowe latarnie, nowa nawierzchnia. Będzie jeszcze taki projekt realizowany przez 

PGKiM w Koninie, gdzie będą ławki edukacyjne i tablice edukacyjne, to wszystko 

piękne, tak że będziemy mieli próbkę tego, jak ten park może wyglądać. I tutaj 

chciałem zwrócić uwagę, że potrzeba nawierzchni asfaltowej jest też na głównym 

placu w parku. Trwa też realizacja projektu oświetlenia na cały park Chopina, więc 

tutaj bym tylko namawiał, żeby w kolejnych latach jakieś też się środki znalazły na park 

Chopina i żeby to nie było tylko tak, że obiecujemy. Ale rzeczywiście pan prezydent 

tutaj się wykazał konsekwencją, jeśli chodzi o park i to na pewno coś dobrego, co się 

wydarza w nim od lat, bo to jest największa na razie inwestycja naprawa tej długiej 

300 metrowej alei, największa naprawa jaka w ostatnich latach była. 

Ja proszę państwa też składam takie wnioski, które w jakiś sposób się wpisują 

w działalność naszej komisji. I tylko tak dla przypomnienia powiem, że w 2017 roku 

składałem wniosek, śmieszne, że tak powiem 15 tysięcy złotych, aby na skwerze 

Jasiukowicza tutaj przy Farze, przy ulicy Szarych Szeregów przeprowadzić badania 

archeologiczne, niestety nie można się tego doprosić. Od 2017 roku, jako wniosek 

budżetowy, czyli składany w 2016 roku, do dzisiaj nikt tą sprawą nie chce się zająć, 

a tam jest właściwie ostatnia okazja, żeby odkryć mury miejskie Konina z XIV wieku. 

To jest taka drobna sprawa, ale mogłaby być bardzo ciekawie wykorzystywana przez 

miasto. 

Mam też nadzieję, że za dosłownie za drobne miasto będzie kontynuować 

oznakowanie obiektów zabytkowych w mieście. 

I doszedłem o takich tematów, które pojawiły się też w KBO, a które też są mi bliskie, 

gdzie się ludzie o to zwracają, to jest plac zabaw i zestaw street workout na osiedlu 

Piłsudskiego, bo na osiedlu Piłsudskiego tutaj na razie właśnie nic takiego nie widać, 

żeby tam było zainwestowane, więc tutaj przypominam się w tej sprawie. 
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Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ma na swoim terenie taką izbę 

pamięci szkoły podoficerskiej, która funkcjonowała w Koninie w latach 1928-1938. 

To była elitarna szkoła wojskowa jedna z czterech w Koninie. Oni również by prosili, 

żeby zwrócić na nich uwagę w sprawie tej izby pamięci. 

Ostatni temat to jest remont toalet w Szkole Podstawowej nr 15 i dzięki współpracy 

z całą społecznością szkoły, z radą rodziców, przy wsparciu właśnie też rodziców, firm 

budowlanych i oczywiście też miasta Konina, które w tamtym roku przekazało o i le 

dobrze pamiętam 40 tysięcy złotych. Udało się wspólnymi siłami wyremontować 

toalety w tej szkole i zostały jeszcze toalety na jednej kondygnacji, więc chciałbym tutaj 

do pana prezydenta się uśmiechnąć, żeby pamiętać i zakończyć tę sprawę i zająć się 

innymi miejscami, bo wiem, że też są inne szkoły, które również potrzebują remontów, 

zresztą to jest jak wiemy niekończąca się historia i syzyfowa praca.  

Więc chciałem tak po prostu na tej komisji wyartykułować te potrzeby. Jak państwo 

wiedzą, złożyłem najwięcej wniosków budżetowych, wybrałam tutaj te 12, które 

wymieniłem. Ale oczywiście każdy z nas radnych przyjąłby każdą kwotę do podzielenia 

i wtedy zrobiłby na swojej dzielnicy i w innych tyle, ile się da, ale tak to nie funkcjonuje, 

a budżet nie jest z gumy. Więc nie złożę dzisiaj żadnych wniosków do tego budżetu, 

podobnie jak pozostali radni. Chciałbym tylko, żeby dokonać tutaj rewizji tego zapisu 

i dodać do budowy oświetlenia w rejonie ulicy Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska, 

Angielska i Francuska kilka lamp na ulicy Pawłówek. Myślę, że Zarząd Dróg Miejskich 

wie o co chodzi i będą wiedzieli na pewno jak to zrobić. Z mojej strony to wszystko.” 

Radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2022-2025: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2022-2025 

8 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się”. 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2022-2025 

6 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się”. 

Komisja Praworządności pozytywnie zaopiniowała projekt  

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2022-2025 

2 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się”. 
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Projektu budżetu miasta Konina na 2022 rok: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta 

Konina na 2022 rok - 8 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach 

„wstrzymujących się”. 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 

miasta Konina na 2022 rok - 6 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach 

„wstrzymujących się”. 

Komisja Praworządności pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta Konina na 

2022 rok - 2 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się”. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Obradom przewodniczyli: 

Przewodniczący  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

/-/ Tomasz Andrzej NOWAK 

Przewodniczący  

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

/-/ Zenon CHOJNACKI 

Wiceprzewodniczący  

Komisji Praworządności 

/-/ Jacek KUBIAK 

Protokołowała: 

J. Koszal 


