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Protokół Nr 48/2022 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Protokół Nr 46/2022 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 47/2022 Komisji Praworządności  

ze wspólnego posiedzenia  

które odbyło się w dniu 28 listopada 2022 roku 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 19.30. 

Komisja odbyła się w trybie hybrydowym – obrady stacjonarne z możliwością 

wykorzystania środków porozumiewania się na odległość. Posiedzeniu połączonych 

komisji przewodniczyli Tomasz Andrzej Nowak – przewodniczący Komisji Edukacji, 

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

Społecznych i Maciej Ostrowski – przewodniczący Komisji Praworządności, którzy 

prowadzili komisję z sali sesyjnej w Ratuszu przy ulicy Wiosny Ludów 6 w Koninie. 

Dyskusja odbyła się poprzez system informatyczny. 

W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na LXVI sesję Rady Miasta Konina. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie WPF miasta Konina na lata 2023-

2036 oraz projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 

2023 rok - wypracowanie opinii przez komisje. 

Pkt 4 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 876), 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2022-2025 

(druk nr 877). 

Projekty uchwał omówiła Skarbnik Miasta Konina Ewelina OSTAJEWSKA-

SZWANKOWSKA. 

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały. 
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Pkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km 

przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów 

przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkoli, szkół i placówek 

oświatowych (druk nr 861). 

Projekt uchwały omówiła kierownik Wydziału Oświaty Małgorzata HOPEN, cytuję: 

„Uchwała która będzie podejmowana na najbliższej sesji dotyczy ustalenia stawki za 

1 km przebiegu pojazdu, który będzie uwzględniany przy obliczeniu zwrotu rodzicom 

kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkoli szkół i placówek 

oświatowych. W sierpniu podejmowaliście państwo uchwałę, która w świetle 

obowiązujących wtedy przepisów miała być aktualną na ten rok szkolny, jednakże 

w trakcie, po tym ustaleniu stawki za 1 litr oleju napędowego, benzyny i gazu przepisy 

się zmieniły, nastąpiła zmiana w prawie oświatowym i od nowego roku, od 1 stycznia 

będziemy refundowali to w nieco inny sposób, mianowicie będziemy płacić stawkę za 

1 km w zależności od pojemności skokowej silnika i to będzie tak, jak to jest 

w rozporządzeniu Ministra Transportu, czyli 0,8358 zł za pojemność skokową powyżej 

900 cm3 i 0,5214 zł za pojemność skokową poniżej 900 cm3. Od razu powiem, że 

będzie to dla miasta wydatek większy, niż przy tej stawce, którą państwo 

przyjmowaliście na sesji sierpniowej i szacujemy, że przy tej liczbie umów, którą na tę 

chwilę mamy, a to jest między 32 a 35, będzie to na pewno minimum 60 tysięcy więcej 

w wydatkach dla naszego miasta.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

W jednomyślnym głosowaniu: 13 radnych „za” – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km 

przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu 

dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 

Pkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie Programu 

Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2023 rok (druk nr 871). 

Projekt uchwały omówił kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych Bartosz 

JĘDRZEJCZAK, cytuję: „Program jest opracowywany co roku dlatego, że taki wymóg 

nakłada na nas ustawodawca, ale działamy też w oparciu o program pięcioletni, który 

nie jest już naszym obowiązkiem, coraz więcej samorządów taką regułę przyjmuje, 

natomiast my też staramy się przewidywać to, co chcielibyśmy robić w takiej dłuższej 

perspektywie i to, co myślę, bardzo ważne i co staramy się wprowadzać w życie, to 

dzięki temu programowi wieloletniemu możemy planować wydatki w dłuższej 
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perspektywie czasowej ale też chodzi o to, aby zmniejszać ilość konkursów, gdzie 

potrzebujemy stabilnego wsparcia dla organizacji, które daje też szansę zatrudnienia 

specjalistów nie na rok ale w trybie kilkuletnim i tutaj tego typu doświadczenie myślę 

dobre w naszym mieście mamy. 

Natomiast jeżeli chodzi o ten program i zmiany, które zaproponowaliśmy, są to 

zmiany techniczne i głównie dotyczyły uaktualnienia podstaw prawnych czy też 

programów w oparciu o które pracujemy. Zmiana i konsultacje tutaj muszę 

powiedzieć, że mimo zorganizowania spotkań konsultacyjnych w różnych porach dnia 

przed i po południu, zapraszania środowiska pozarządowego, nie mieliśmy na tych 

spotkaniach gości i tak samo jeżeli chodzi o uwagi, to tak naprawdę poza jedną, 

o której pan powiedział, nie wpłynęły do nas uwagi. Wysłaliśmy też ten program do 

Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i nie otrzymaliśmy żadnych uwag do 

tego programu i teraz albo byśmy mogli optymistycznie zakładać, że ten program jest 

taki dobry albo po prostu tak się złożyło, że przepracowaliśmy go tyle razy, że trudno 

co roku coś rewolucyjnego przedstawiać. Ta uwaga o której pan wspomniał dotyczyła 

działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i była tak naprawdę uwagą 

techniczną. 

Co myślę bardzo ważne i chciałbym podkreślić i dzięki państwa zaangażowaniu i pracy 

urzędników jest bardzo ważne to to, że kwota, która jest przewidziana na program 

współpracy co roku nieznacznie ale rośnie i tutaj bardzo ważna rzecz, o której chcę 

powiedzieć, bo w czasie pandemii ale teraz też w związku z wojną w Ukrainie nie ma 

regresu, jeśli chodzi o wsparcie dla trzeciego sektora, zawsze niewielki ale jest wzrost, 

tak że ta ilość zadań i środków przekazywanych dla trzeciego sektora rokrocznie jest 

większa i myślę, że to bardzo ważne, że coraz więcej organizacji włącza się 

w wykonywanie zadań zleconych przez samorząd, ale też wyraźnie widać środki 

pozyskiwane przez same organizacje, które trafiają na nasz rynek. 

I chciałbym tylko technicznie prosić państwa o uwagę, przeglądając ten program 

i przed chwilą konsultowałem się z panem mecenasem, mamy na stronie dziewiątej 

punkt dotyczący tego, jakie zadania dotyczące seniorów, bo państwo jesteście z nami, 

chcielibyśmy realizować jest punkt 11 podpunkt C pozyskiwanie partnerów do 

Konińskiej Karty Seniora. W związku z tym, że będzie wprowadzona karta mieszkańca, 

będę prosić pana prezydenta o autopoprawkę w tym punkcie w czasie sesji, żeby ten 

punkt usunąć, a w jego miejsce wprowadzić punkt związany z pozyskiwaniem 

partnerów do Konińskiej Karty Mieszkańca. Myślę, że będzie to uogólnienie ale 

dotyczące i seniorów i wszelkich innych możliwości wsparcia dla mieszkańców przez 

konińskich przedsiębiorców, bo kiedyś taka była intencja tego punktu, żeby 

rozbudowywać różnego rodzaju atrakcje czy rabaty, które były przewidziane czy też 
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wsparcie dla seniorów, a tutaj ten punkt, ze względu na zmianę karty trzeba będzie 

usunąć i w jego miejsce wprowadzić nowy.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

W jednomyślnym głosowaniu: 9 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw 

Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Programu 

Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2023 rok. 

Pkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej 

dla Miasta Konina na lata 2022 – 2030 (druk nr 873). 

Projekt uchwały w formie prezentacji „Polityka senioralna dla miasta Konina na lata 

2022-2030” mówili Tomasz Kopiec - prezes zarządu Fundacji System Aktywizacji 

Seniora i Beata Falińska-Zubko - kierownik ds. Technologii i Innowacji. 

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący komisji Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Dziękuję za przygotowanie 

i zaprezentowanie nam tego, co żeście państwo przygotowali. Oczywiście prezentacja 

obszerna, z natury musiała być obszerna, ponieważ dotykamy materii niezwykle 

delikatnej jaką jest człowiek, zatem i ta dyskusja mam nadzieję będzie też dotykała 

tych problemów. Nie byłbym sobą, gdybym jako przewodniczący komisji rodziny nie 

zapytał, a gdzie w tym wszystkim rodzina. Ja rozumiem, że my mówimy zupełnie 

o sprawach na innym poziomie, stosując się do zasady pomocniczości mówimy co my, 

jako gmina możemy zrobić, żeby życie osób starszych w naszym mieście, w Polsce było 

najłatwiejsze.” 

Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Polityka senioralna, którą 

otrzymaliśmy do wglądu, to rzeczywiście dość obszerny dokument ale muszę 

stwierdzić, że bardzo dobrze opracowany, bardzo rzetelnie, który zawiera 

kompleksową diagnozę potrzeb i oczekiwań seniorów. Bardzo dobrze, że został tam 

uwzględniony głos seniorów, samych zainteresowanych, jak i również głos rady 

seniorów z naszego miasta. 

Ponieważ Konin należy do miast najbardziej starzejących się w całej Wielkopolsce 

myślę, że trzeba będzie przestawić albo wręcz już to jest najwyższy czas aby 

przestawić wektory naszego zainteresowania i finansowania właśnie na seniorów. 

Wszystkie te projekty, które zostały przez państwa szeroko zaprezentowane, są godne 

uwagi ale też stoi za nimi forma finansowania. Tutaj na końcu pan prezes fundacji 

pokazał też ścieżkę finansowania, gdzie można szukać pieniędzy. Bardzo dobrze, że 
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takie formy istnieją, czy ze środków unijnych czy chociażby z programu krajowego 

wieloletnie finansowanie programu 2021-2025 senior plus, które przeznaczone jest na 

adaptację istniejących czy nowo powstałych domów i klubów seniora, ale myślę, że to 

co właśnie i można byłoby zrobić już, może nie z niższymi środkami finansowymi jest 

poprawienie komunikacji i informacji, która by docierała do seniorów, bo ten problem 

wybrzmiewa we wszystkich punktach różnych obszarów potrzeb seniorów, chociażby 

dlatego, żeby seniorzy mogli już teraz korzystać z narzędzi dostępnych z oferty 

kulturalnej i edukacyjnej, rekreacyjnej czy opiekuńczo – zdrowotnej. I też taką mam 

propozycję czy zapytanie do pana prezydenta, bo też jednym z problemów jak 

czytałam, przeglądałam projekt tej polityki senioralnej był też brak klubu seniora na 

Starówce w tej części miasta i czy może taka propozycja do rozważenia, gdy zostanie 

ukończona modernizacja Domu Zemełki, to pewnie jest jakaś pieśń przyszłości, bo to 

jeszcze troszkę do tego momentu, aby została ona ukończona, że zamiast 

pierwotnego przeznaczenia tego budynku na inkubator aktywności kulturalnej nie 

byłoby dobrze, gdyby przeznaczyć go na inkubator aktywności senioralnej, na dom 

seniora, na klub seniora, żeby tutaj właśnie mieszkańcy z tego rejonu mieli szeroki 

dostęp do oferty kulturalnej, aktywizacyjnej i takiej walki z samotnością i działalnością. 

Może to byłaby lepsza forma przeznaczenia, kiedy już faktycznie tyle finansów 

zostanie przeznaczonych na modernizację tego budynku. Dziękuję jeszcze raz za 

przestawione tutaj propozycje, też bardzo ciekawą ofertą jest uważam powstanie 

edukatorów senioralnych, żeby docierać z wszelką informacją i pomocą dla seniorów.” 

Przewodniczący komisji Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Oczywiście padła jakaś 

propozycja sądzę, że sama potrzeba powinna się zrodzić, potem dopiero, ale to jest 

jak najbardziej postulat trafny. Proszę państwa jeszcze a propos samego programu, 

bo ja się cieszę, że generalnie sami seniorzy oceniają z roku na rok, że ich sytuacja się 

poprawia, tak spojrzałem na opinie, które są publikowane przez CEBOS. Rok do roku 

mniej więcej o 2,5% wzrasta liczba seniorów, którzy uważają swoją sytuację za dobrą 

i bardzo dobrą. 1,9 % zmniejsza się liczba tych, którzy mówią że jest źle, albo bardzo 

źle. Tak że ten postęp jest i myślę, że jest to wynik działań zarówno samorządu jak 

i rządu. Ja sądzę, że tutaj akurat jest sprawa, która łączy nas wszystkich, natomiast na 

jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Oczywiście bardzo podobało mi się hasło, które 

państwo przyjęliście za punkt wyjścia: nic dla was bez was, czyli jakby solidna diagnoza 

sytuacji, w której chcemy potem uczestniczyć, którą chcemy aranżować. Rozpoznanie 

terenu działania jest podstawową rzeczą, tutaj pewnego rodzaju taki kamyczek do 

ogródka, ponieważ ta grupa 670 osób, która zgodziła się wypełnić ankietę, ja wiem, że 

część z tych ankiet nie nadawała się do obróbki takiej naukowej ale ona jest, ta grupa 

nie do końca jest reprezentatywna, ponieważ w większości były to panie i to 

w zdecydowanej większości były to panie, 70% kobiety, 30% mężczyźni. Średnia 
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statystyczna w Polsce wygląda inaczej, oczywiście pań jest więcej, oczywiście panów 

się rodzi więcej, liczba kobiet i mężczyzn wyrównuje się około 20 roku życia, potem 

oczywiście wzrasta liczba kobiet. Im późniejszy wiek życia, tym oczywiście więcej pań. 

Jeśli chodzi o proporcje w Polsce, to jest mniej więcej 58 do 42%. Jeszcze większe 

różnice widzimy, jeśli chodzi o wykształcenie osób ankietowanych, tutaj ta konińska 

grupa, to osoby z wykształceniem wyższym i te osoby stanowiły prawie 40% 

ankietowanych, kiedy jeśli bierzemy pod uwagę wykształcenie seniorów, 

uwzględniając jakby populację Polski, to osób z wykształceniem wyższym jest 14%, 

dominuje wykształcenie podstawowe 42%. W tej grupie do wykształcenia 

podstawowego przyznało się około 7%. Ja nie mówię po to, żeby w tym momencie 

dezawuować znaczenie ankiety. My zdajemy sobie sprawę, że wszelkie programy 

podlegają ewaluacji, natomiast ja bym sobie życzył, żeby gdzieś z tyłu głowy mieć to, że 

trzeba na problem spojrzeć znacznie szerzej. Oczywiście jeśli chodzi o chorowanie, czy 

ktoś ma wyższe wykształcenie czy podstawowe, to jest ten sam problem, natomiast 

jeśli chodzi już o aktywizację zawodową, tutaj widzimy kolosalne różnicę osoby z 

wyższym wykształceniem chętniej i częściej podejmują pracę niż osoby z 

wykształceniem podstawowym i też to pewnie trzeba uwzględnić przygotowując taki 

czy inny program. Ja rozumiem, że program, który został przedstawiony jest tak 

naprawdę zapowiedzią, jest pewnym takim zaawizowaniem pewnych programów, 

które powinny być wprowadzone, żeby tak naprawdę życie naszych seniorów, życzymy 

sobie i nas w przyszłości było jak najbardziej wygodne. Tyle z mojej strony. Dziękując 

za prezentację, ponawiam pytanie, czy są jeszcze osoby które chciałbym w tej sprawie 

zabrać głos.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych uwag. 

W jednomyślnym głosowaniu: 9 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw 

Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Polityki 

Senioralnej dla Miasta Konina na lata 2022 – 2030. 

Pkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 728 Rady 

Miasta Konina z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia rodzaju zadań 

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej w Koninie na 2022 rok (druk nr 864). 

Projekt uchwały omówiła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

Małgorzata RYCHLIŃSKA, cytuję: „Jak co roku przystępujemy do zmiany uchwały o tej 

porze ale tutaj dodatkowo nastąpiła zmiana ponieważ 3 listopada otrzymaliśmy 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększenie 
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środków o 228.600 zł. To jest przede wszystkim przeznaczenie na warsztaty terapii 

zajęciowej. W związku z tym budżet na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych będzie opiewał na kwotę ponad 5.000.000 zł. Dodatkowo zostały 

niewykorzystane środki, jeżeli chodzi o rehabilitację zawodową, w związku z tym te 

środki przeznaczamy na rehabilitację społeczną, przede wszystkim na likwidację barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się czy też technicznych oraz na środki 

ortopedyczne.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli uwag. 

W jednomyślnym głosowaniu: 9 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw 

Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr 728 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia rodzaju 

zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

w Koninie na 2022 rok. 

Pkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia jednorazowego 

wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Konińskiego Malucha” (druk nr 863). 

Projekt uchwały omówiła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

Małgorzata RYCHLIŃSKA, cytuję: „Kierując się przede wszystkim chęcią pomocy 

rodzicom w pierwszych krokach wychowania dziecka podjęliśmy taką inicjatywę 

właśnie jeżeli chodzi o wyprawkę dla konińskiego malucha. Jest ona skierowana 

przede wszystkim dla rodziców, którzy zamieszkują na terenie miasta Konina oraz 

odprowadzają podatek na rzecz miasta. Od 1 stycznia 2023 roku na każde dziecko 

urodzone do 3 miesiąca życia będzie taka wyprawka przysługiwała pod warunkiem, 

że będą spełnione oczywiście zasady, które zostały zapisane w uchwale, rodzice będą 

mieli również czas na złożenie wniosku 2 miesiące. Po tych dwóch miesiącach, po tym 

okresie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i w skład takiej wyprawki 

będzie wchodziło body, spodenki, czapeczka, skarpetki, kocyk. Będzie to wszystko 

w takim estetycznym worku. Wartość takiej wyprawki opiewamy na trzykrotność 

zasiłku rodzinnego, który aktualnie wynosi 95 zł.” 

Głos zabrała radna Emilia Wasielewska, cytuję: „Pani dyrektor, ja chciałam się 

w takim razie zapytać, jaką liczbę przewidujecie w przyszłym roku takich wyprawek?” 

Odpowiadając dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata 

RYCHLIŃSKA, cytuję: „Wzięliśmy sobie kilka danych, ponieważ na przestrzeni lat 2020-

2021 i teraz aktualnie do października 2022 dzieci urodzonych, jakie otrzymaliśmy 

informację z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, to średnio było ponad 

400 dzieci. Ponieważ my jako Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacamy różnego 
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rodzaju świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, między innymi jednorazowa 

zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł i tutaj mieliśmy 335 

i aktualnie 220 takich zapomóg. Natomiast też mamy jako miasto, uchwałą Rady 

Miasta została przyjęta również wyprawka w wysokości 500 zł dla osób 

zamieszkujących i zameldowanych na terenie Konina i tutaj ta liczba jest mniejsza, 

ponieważ obowiązują kryteria dochodowe i dodatek do zasiłku rodzinnego. W związku 

z tym gdzieś tak przyjęliśmy, że około 300 wyprawek liczymy, że będziemy realizować.” 

Przewodniczący komisji Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Odwołując się do swojego 

doświadczenia w sprawach małżeństwa i rodziny, to doświadczenie jest prawie 

40 letnie, traktuje ten gest niejako element wsparcia rodziny, bo szanowni państwo, 

oczywiście kondycja finansowa rodziny jest ważna, natomiast są rzeczy o wiele 

ważniejsze. Myślę, że sama postawa, samo spojrzenie na dziecko jest zupełnie czymś 

innym jakby niezależnym jeszcze od pieniędzy, ale traktuję to jako element promujący 

rodzinę, jako swoisty taki prezent, zauważenie, że to dziecko się pojawiło, miasto chce 

to docenić i myślę, że taki gest jest ważny.” 

Do projektu uchwały nie było innych pytań. 

W jednomyślnym głosowaniu: 9 radnych „za” – Komisja Rodziny i Spraw 

Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia 

jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Konińskiego Malucha”. 

Pkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia 

zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody – dębie szypułkowym 

„Zawiadowca” (druk nr 869). 

Projekt uchwały omówiła kierownik Wydziału Ochrony Środowiska 

Anna KASZKOWIAK-SYPNIEWSKA, cytuję: „Uchwała zakłada uzgodnienie 

przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Dąb Zawiadowca. 

Tak jak państwo na pewno wiedzą trwa budowa zintegrowanego centrum 

komunikacyjno - handlowego wraz z nowym dworcem kolejowym i wykonawca tej 

inwestycji firma Dekada zwróciła się do nas z taką prośbą o wyrażenie zgody na 

dokonanie tutaj, uzgodnienie takich zabiegów pielęgnacyjnych. Takiego uzgodnienia 

ze strony rady wymaga ustawa o ochronie przyrody. Ta prośba Dekady została 

poparta opinią pana doktora Tomasza Malińskiego. Jest to pan dendrolog, który ze 

strony Dekady jest inspektorem do spraw dębu. Proszę o wyświetlenie zdjęcia, 

chciałabym pokazać, na czym ta korekta będzie polegała. Będzie to takie, korona w tej 

chwili dębu jest dosyć asymetryczna i narażona na wiatr, więc ta korekta zakłada 

przycięcie tych wystających tak jak tutaj widać na zdjęciu od strony parkingu i od 

strony peronu tych najbardziej wystających konarów, dzięki temu uzyskamy tutaj 
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symetryczną koronę i dodatkowo jakby będzie usunięty posusz z drzewa i elastyczne 

wiązanie, które jest niepotrzebne, które kilka lat temu zostało założone, tak że tak jak 

tutaj widać na zdjęciu, są to takie drobne korekty, które sprawią, że drzewo będzie 

miało symetryczną koronę i będzie na pewno ładniej wyglądało i będzie mniej 

narażone na silne wiatry. To mogę państwu powiedzieć, jeżeli ktoś z państwa by się 

martwił, o Dąb Zawiadowca, to pan doktor rzeczywiście dogląda tego drzewa, 

kontroluje to drzewo i jest w stałym kontakcie z Wydziałem Ochrony Środowiska. 

My tam jako pracownicy wydziału też jeździmy, sprawdzamy czy drzewo jest 

odpowiednio zabezpieczone podczas budowy tak że na ten moment drzewo jest 

w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, prace w żaden sposób na niego negatywnie nie 

wpłynęły.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli uwag. 

W jednomyślnym głosowaniu: 7 radnych „za” – Komisja Praworządności pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych na pomniku przyrody – dębie szypułkowym „Zawiadowca”. 

Pkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikami 

przyrody dwóch dębów szypułkowych oraz nadania im nazw „Henryk” i „Karol” 

(druk nr 870). 

Projekt uchwały omówiła kierownik Wydziału Ochrony Środowiska 

Anna KASZKOWIAK-SYPNIEWSKA, cytuję: „Uchwała ta zakłada ustanowienie dwóch 

nowych pomników przyrody na terenie miasta Konina. Są to dwa dęby szypułkowe 

znajdujące się na terenie Parku Chopina w Starym Koninie. Są to okazałe drzewa, 

które mają wymiary pomnikowe, określone w rozporządzeniu. Uchwała uzyskała 

pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Ustanowienie tutaj 

tych pomników pozwoli nam na zachowanie tych drzew.  

Na koniec chciałabym wspomnieć, bo to jest też warte wspomnienia, że tutaj 

wnioskodawcą, inicjatorem tej uchwały jest pan radny Tomasz Nowak. 

Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Dziękuję bardzo, 

ja chciałbym się przypomnieć, jako wielki nazywikator, ten który nadaje imiona. 

Niektórym to się nie podoba, tylko szybko powiem, że ten wniosek był złożony 

18 października 2017 roku, więc trzeba być cierpliwym. Trwało to 5 lat z powodu 

różnych procedur, z powodu tego, że jeden z tych dębów trzeba było odpowiednio 

zabezpieczyć, tutaj wskazówki, akurat dedykował dla tych dwóch dębów pan profesor 

Siewniak i bardzo się cieszę, że dojechaliśmy dosłownie w cudzysłowie do tego 

momentu, że będą one pomnikami przyrody i będą miały imiona i tylko tak na szybko 

powiem państwu, że mieliśmy w Parku Chopina dwa dęby i co ciekawe zostały 
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pomnikami jeszcze w czasach stalinowskich, bo w 1953 roku, ale nie miały imion. I ten 

najstarszy z nich, największy dostał imię Fryderyk, ponieważ Fryderyk Chopin, drugi 

dostał Stanisław, bo Stanisław Moniuszko, a trzeci, który został już pomnikiem 

przyrody otrzymał imię Ignacy, bo Ignacy Paderewski, a teraz te dwa mają Henryk 

i Karol, ponieważ Henryk Wieniawski i Karol Szymanowski, więc mamy już w sumie 

pięć dębów i mówię, trwało to 5 lat, ale są jeszcze inne drzewa, więc myślę, że jeszcze 

się tutaj spotkamy i będziemy kiedyś decydować o imionach.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli uwag. 

W jednomyślnym głosowaniu: 7 radnych „za” – Komisja Praworządności pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody dwóch 

dębów szypułkowych oraz nadania im nazw „Henryk” i „Karol”. 

Pkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Tęczowa, 

Obręb Grójec (druk nr 868). 

Projekt uchwały omówiła zastępca kierownika Wydziału Geodezji i Katastru Anna 

WIŚNIEWSKA-KORDYL, cytuję: „Przedmiotem uchwały będzie nadanie ulicy 

przebiegającej przez działki ewidencyjne w obrębie Grójec nazwy ulica Tęczowa i to 

jest konsekwencja przyjętej na tym terenie koncepcji nazewniczej, która została 

wyłoniona w konsultacjach przeprowadzanych z mieszkańcami i z właścicielami 

nieruchomości na tym obszarze i to jest nazwa, która pokrywa się z pozostałymi 

nazwami ulic w tym rejonie – Deszczowa, Wichrowa, Burzowa, Gradowa.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli uwag 

W jednomyślnym głosowaniu: 7 radnych „za” – Komisja Praworządności pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Tęczowa, Obręb Grójec. 

Pkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykreślenia nazwy 

nieistniejącego placu „Pamięci Ofiar Katynia” w Koninie (Osiedle Bema) 

(druk nr 872). 

Projekt uchwały omówiła zastępca kierownika Wydziału Geodezji i Katastru 

Anna WIŚNIEWSKA-KORDYL, cytuję: „W październiku 1992 roku Rada Miejska 

w Koninie podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulic, a jednemu z placów na 

osiedlu Bema nadana została wówczas nazwa Pamięci Ofiar Katynia. I teraz 

porządkując nazewnictwo, niestety ani w wyniku kwerendy w naszej dokumentacji 

geodezyjnej ani podczas wizji w terenie i rozmów z mieszkańcami czy 

przedstawicielami spółdzielni nie udało nam się zidentyfikować tego placu. Ten teren 

który sugerowałby, że to tam ta nazwa została nadana, to jest użytkowany jako takie 
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przydomowe ogródki, teren parkingu, garażowy, nie ma tam żadnego zwartego placu, 

nie ma tabliczki sugerującej, że to jest to miejsce, żadnej tablicy pamiątkowej. 

I jest jeszcze jedna kwestia, że 2002 rada miasta Konina nadała bardzo podobną 

nazwę skwer pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej terenowi położonymi przed Zespołem 

Szkół Górniczo-Energetycznych imienia Stanisława Staszica w Koninie, a takie 

powielanie się nazewnictwa byłoby niezgodne z uchwałą Rady Miasta z października 

2020 roku w sprawie zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów 

miejskich, bo takie nazwy powtarzać się nie powinny. Chciałabym tylko dodać, że 

podjęcie tej uchwały nie będzie się wiązało absolutnie z żadnymi skutkami 

społecznymi, gospodarczymi czy finansowymi, bo to uchwała technicznie potwierdza 

stan rzeczy, który istnieje obecnie.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

W jednomyślnym głosowaniu: 7 radnych „za” – Komisja Praworządności pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykreślenia nazwy nieistniejącego placu 

„Pamięci Ofiar Katynia” w Koninie (Osiedle Bema). 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie WPF miasta Konina na lata 2023-2036 

oraz projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2023 

rok - wypracowanie opinii przez komisje. 

Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Rozpoczynamy drugą cześć 

posiedzenia połączonych komisji, które nazywamy posiedzenie budżetowym, 

ponieważ dotyczy rozpatrzenia i głosowań w sprawie projektu uchwały budżetowej 

miasta Konina na 2023 rok i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Konina na lata 2023 2036. Wszyscy otrzymaliśmy na e-maila 

stosowne materiały, a o prezentację projektów poproszę panią skarbnik Ewelinę 

Ostajewską-Szwankowską.” 

Skarbnik miasta Ewelina SZWANKOWSKA-OSTAJEWSKA omówiła prezentację. 

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący komisji ZENON CHOJNACKI, cytuję: „Ja a propos ostatniego 

wystąpienia pana prezydenta, zakładam, że te dane oczywiście nie są żadnymi jakimiś 

tajnymi, poufnymi. Czy moglibyśmy mieć ten dostęp do tych informacji, bo myślę, że 

to jest ciekawa rzecz i warto szczegółowo przyjrzeć się tym wydatkom, które dotyczą 

szczególnie naszych dzielnic, a potem możemy tę wiedzę udostępniać. To tylko tyle, 

takie techniczne pytanie w tym momencie. 
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Chciałam jeszcze zabrać głos, bo w uchwale budżetowej znajduje się taki zapis, nie do 

końca dla mnie jasny, a ja chciałem zapytać o § 5 i § 6 punkt 4, bo tam jest taki zapis, 

chodzi o upoważnienie pana prezydenta do zaciągania kredytu i tam jest podana 

konkretna kwota 30.000.000 zł. Czy tam powinno być ma prawo zaciągać kredyt 

w wysokości 30.000.000 zł czy do 30.000.000 zł, być może chodzi tutaj o literówkę, być 

może jest jakaś inna interpretacja tego zapisu, jeszcze raz mówię, to jest § 6 pkt 4.” 

Odpowiadając skarbnik miasta Ewelina OSTAJEWSKA-SZWANKOWSKA, cytuję: 

„§ 5 ustala się kwotę 30.000.000 zł jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez 

Prezydenta Miasta Konina, czyli to jest limit do kwoty której nie może przekroczyć 

i dotyczy to deficytu przejściowego, czyli jeśli w styczniu zaciągniemy zobowiązanie, do 

końca grudnia musimy je spłacić. Limit oznacza, że to jest do górnej wartości tej kwoty. 

Można dopisać do, bo to jest jakby powielenie tego, co jest do góry - górna granica. 

Doprecyzujemy to autopoprawką jako błąd pisarski albo dopiszemy tutaj do albo 

wpiszemy w wysokości górnej granicy lub też limitu, żeby to było tak spójne.” 

Przewodniczący komisji ZENON CHOJNACKI, cytuję: „Jeszcze chciałbym dopytać, 

bo oczywiście ze szczególnym zaangażowaniem przejrzałem tę część budżetu, która 

odnosi się do spraw związanych z polityką rodzinną, społeczną i tak dalej i tutaj są 

takie zapisy, które mnie niepokoją, chociaż nie do końca, bo domyślam się, z czego to 

wynika i bym jedynie prosił panią o potwierdzenie, czy moje myślenie jest słuszne, bo 

w dziale 851 ja poczekam chwileczkę, żebyśmy wszyscy mogli sobie tę część budżetu 

przeanalizować. Ochrona zdrowia - tutaj jeśli chodzi o budżety poprzednie, mam od 

2018 roku, ta kwota opiewała na sumę około 2 mln zł. W projekcie budżetu na 2022 to 

była kwota 2.217.800 zł. W projekcie na 2023 rok jest 2.200 zł. Czy ja źle odczytałem, 

czy być może wynika to z faktu, że jeszcze nie wszystkie pieniądze wpłynęły na 

realizację tych zadań, a jeśli nie wpłynęły i nie są zaksięgowane, to nie mogą być 

wprowadzone do budżetu ale zakładam, że te pieniądze po prostu wpłyną w 

późniejszym terminie. I jeszcze raz powtarzam dział 851. 

Bo te różnice też występują, jeśli chodzi o pomoc społeczną, poprzednie kwoty to jest 

24, 25, 26 w ostatnim roku 2022, natomiast na rok 2023 mamy 7.532.882 zł i potem 

jeszcze edukacja opiekuńcza i wychowawcza i tutaj z kolei odwrotnie kwoty 

z poprzednich lat były dużo niższe niż w roku 2023. Postaram się to znaleźć żeby 

podać konkretną stronę, wtedy będzie dużo łatwiej. Ja mam tę świadomość, że 

faktycznie niektóre pieniądze nie zostały nam przekazane, one wpływają w ciągu roku 

i wtedy to nabiera takiego realnego kształtu, natomiast pytanie, czy to z tego wynika, 

jeśli tak, to ja będę spokojny.” 

Odpowiadając skarbnik miasta Ewelina OSTAJEWSKA-SZWANKOWSKA, cytuję: 

„Z tego co ja widzę, w projekcie budżetu, to w 2022 roku jest ta sama kwota, tutaj 
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mówimy o powiecie 2.200 zł i w projekcie budżetu przewidywana kwota do wykonania 

też jest 2.200 zł. Dotyczy to zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-

opiekuńczych zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego przez inne 

jednostki samorządu terytorialnego. Musiałabym, dział 851 w powiecie, a dział 851 

w gminie mamy oczywiście wyższą wartość w tym rozdziale, gmina - ochrona zdrowia 

jest na poziomie 2.927 mln zł.” 

Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja mam pytanie w takim 

razie jeśli chodzi o wyjaśnienie sprawy nadwyżki, która się pojawia w tym budżecie, jak 

to jest ukształtowane i czy to jest tylko zaplanowane czy te pieniądze są.” 

Odpowiadając skarbnik miasta Ewelina OSTAJEWSKA–SZWANKOWSKA, cytuję: 

„Tak jak mówiłam w przygotowanej prezentacji, ustawa o finansach publicznych 

wymusza na nas pewną charakterystykę układania projektu budżetu. Na ten moment 

prognozujemy, iż nasze dochody ogółem będą wyższe niż nasze wydatki ogółem, ale 

tak jak doskonale wiemy, co miesiąc, a czasami nawet i częściej, zmieniamy nasz 

budżet, dostosowujemy do aktualnie zachodzących okoliczności i to się w ciągu roku 

kształtuje różnorodnie, raz cechujemy się deficytem budżetowym na zdecydowanie 

wyższym poziomie, następnie przy wpływie środków zewnętrznych na realizację 

zadań, gdzie możemy te środki pozyskiwać, ten deficyt budżetowy nam się zmniejsza 

tak że na dzień dzisiejszy odpowiedzialnie planując budżet do aktualnie obowiązującej 

sytuacji wygenerowaliśmy wyższe dochody niż wydatki. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja 

w 2023 roku nam się utrzyma.” 

Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Byłem zobowiązany do 

tego pytania, dlatego myślę, że wszyscy chętnie usłyszeli.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Jeszcze zapomniałem 

mówiąc państwu o inwestycjach, zapomniałem jeszcze państwu wspomnieć 

o inwestycjach, które czekają na realizację, ale jeszcze czekamy na pewne dane, by 

o nich powiedzieć, czyli myślę tutaj o dachu na hali Rondo, myślę o ulicy Jana Pawła II. 

Kiedy patrzymy na ten budżet, ktoś może się zastanawiać, ale tutaj nie ma tych 

inwestycji, one się po prostu pojawią i stąd te zmiany w budżecie, które państwo 

uchwalacie co miesiąc właściwie a czasem i częściej jeśli jest taka potrzeba, więc 

odnosząc się do tego, co powiedziała pani skarbnik i pytania pana przewodniczącego, 

może być tak, że już w styczniu zmienicie państwo znacząco budżet, jeśli będzie na 

przykład rozstrzygnięty przetarg bądź dwa przetargi tak że to jest wszystko przed 

państwem i przed nami.” 

Głos zabrała radna Emilia WASILEWSKA, cytuję: „Panie prezydencie przeglądając 

prezentację pani skarbnik w projekcie planu wydatków budżetu na 2023 rok widać 
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znaczące wydatki na oświatę, które zdecydowanie odstają od wydatków, jeżeli chodzi 

o resztę usług publicznych i usług społecznych, które musimy jako samorząd 

wykonywać. W związku z tym, ja wiem, że już różnego rodzaju działania zaradcze były 

w tym roku i w poprzednich latach robione w celu zniwelowania tych dużych 

wydatków, niemniej chciałam się zapytać, czy jeszcze jakieś działania będą 

podejmowane w przyszłym roku.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Jeśli widzicie państwo radni, 

a także pani radna takie wydatki na edukację, na oświatę, to świadczy tylko o tym, 

że mamy i dużo uczniów i dużo szkół i dużo przedszkoli i szkół na dwóch poziomach 

gminnym i powiatowym, czyli szkół podstawowych i szkół średnich.  

Co chciałbym powiedzieć odpowiadając już na pytanie konkretnie, nie zamierzamy 

robić żadnych drastycznych ruchów. Przeglądamy się teraz po tych zmianach, które 

dokonaliśmy, na bieżąco sytuacji każdej jednostki budżetowej oświatowej. Patrzymy 

jak wydatkowane są pieniądze, staramy się je też planować trochę inaczej niż kiedyś to 

miało miejsce, czyli bardziej realnie, żeby w ciągu roku próbować tych środków mniej 

dołożyć, chociaż i tak pewnie w drugim półroczu trzeba będzie te środki uzupełniać, 

ale już mam nadzieję, że nie będzie to tak, jak było to kiedyś, także ze względu na 

działania, które podjęliśmy. Nie planuję na ten moment i nie planujemy jako osoby 

zarządzające miastem żadnych drastycznych ruchów w edukacji. Wiemy, że część 

osób, uczniów przeszła do szkół ponadpodstawowych, do szkół średnich jak je 

nazywamy w skrócie i ostatnie takie duże zasilenie uczniami będzie w przyszłym roku. 

i to też ma pewien pozytywny wpływ na budżet miasta Konina. Otóż subwencja 

powiatowa jest zawsze lepsza niż subwencja gminna. Tak czy inaczej w całości 

wydajemy 60%, inaczej powiem, na 60% wydatków edukacyjnych wystarcza nam 

subwencja, w tym roku 60,6% albo w przyszłym. Około 60%, na 60% wydatków starcza 

nam subwencje, ale zatrzymaliśmy pewien proces i mam nadzieję, że jeśli nie będzie 

żadnych zmian, nieoczekiwanych ustaw, to uda nam się utrzymać ten poziom około 

60%, czyli zatrzymać rosnące wydatki w stosunku do subwencji, bo to był mój główny 

cel działań w pierwszych latach tej kadencji, żeby rzeczywiście powstrzymać taki 

gwałtowny ruch finansowy i wzrost nagły wydatków na oświatę w stosunku do 

subwencji. To się udało zatrzymać, wierzę, że ten proces będzie nadal utrzymany, 

a może uda nam się jeszcze te wydatki zmniejszyć. Zobaczymy jak sytuacja ułoży się 

w ciągu roku, natomiast na ten moment nie planujemy żadnych drastycznych ruchów 

w edukacji.” 

Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Chciałam się zapytać, jak wysoka 

jest subwencja oświatowa i o ile ona wzrosła w stosunku do poprzedniego roku.” 
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Odpowiadając skarbnik miasta Ewelina OSTAJEWSKA–SZWANKOWSKA, cytuję: 

„Subwencja oświatowa w planie budżetu wynosi 168.000.000 zł, wydatki w zakresie 

oświaty, limit wydatków na ten moment planowany jest na poziomie 235.000.000 zł, 

jedna kwota do drugiej daje około 70% pokrycia subwencji, subwencja pokrywa 70% 

wydatków oświatowych na moment planowania.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Tylko jedno chciałbym 

wyraźnie podkreślić, to zawsze robiłem, kiedy mówiliśmy o subwencji. Subwencja 

rzeczywiście co roku nam wzrasta, tylko nas nie interesuje to, czy nam subwencja 

wzrasta, tylko jak to się ma do wydatków, bo to, że subwencja wzrasta, to jest na 

przykład konsekwencja podwyżek dla nauczycieli. To, że subwencja wzrasta, to jest na 

przykład konsekwencja wprowadzenia od tego roku ustawy na koniec lipca dotyczącej 

wsparcia psychologicznego i specjalistycznego w szkołach. Ta subwencja niech 

wzrasta, tylko niech ta różnica, ja ciągle o tym mówię od kilku lat, niech ta różnica 

między wydatkami a rosnącymi wydatkami a rosnącą subwencją nam się nie 

powiększa. To jest bardzo ważne, bo to, że wydatki rosną, to ja państwa nie muszę 

przekonywać, to wystarczy spojrzeć o ile wzrosło ciepło, o ile wzrósł prąd, inflacja. Jeśli 

szkoły na przykład używają papieru, a używają, to wiecie ile kosztowała ryza papieru 

rok temu, a ile kosztuje teraz. To jakby o tym warto przypominać. Dla nas 

najważniejsza jest ta różnica między subwencją a wydatkami. Tego staramy się bardzo 

pilnować, żeby to nam się nie powiększało, to udało się zatrzymać, cieszę się, że 

subwencja rośnie, smuci mnie, że wydatki też rosną. Fajnie byłoby jakby subwencja 

rosła a wydatki malały, ale to nie jest takie oczywiste.” 

Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ta komisja jest tą komisją 

na której można złożyć jeszcze ostatnie wnioski budżetowe, jeżeli ktoś takowe 

posiada, a ja posiadam kilka. Nie wiem jak inni radni.” 

Głos zabrał przewodniczący komisji Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Dziękuję uprzejmie, ja 

jak doskonale państwo wiecie nie składałem albo inaczej, składałem ale się 

wycofywałem z pewnych postulatów, wniosków w ostatnich latach z wiadomych 

powodów - chroniczny brak pieniędzy w budżecie miasta. Tutaj się cieszę, że jeszcze 

tak a propos wypowiedzi poprzedniej na temat tej subwencji oświatowej. Nigdy nie 

jest tak że subwencja pokrywa w 100% wydatki, tak być nawet nie może. To jest 

zadanie własne gminy, cieszę że pan prezydent dba o to, aby ta różnica, żeby mówiąc 

wprost jak najmniej dokładać z własnych pieniędzy ale zawsze będziemy dokładać 

i tego nie unikniemy po prostu prawo tak stanowi, natomiast a propos wniosku 

budżetowego. Tak jak wspomniałem nie składałem z oczywistych przyczyn, natomiast 

powiem tak, nie obnoszę się szczególnie w miejscu pracy z tym, że jestem radnym 

miasta Konina, natomiast młodzież swoje wie i napisała do mnie pismo i pozwólcie ja 
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przeczytam, to są cztery zdania, bo nie chciałbym tutaj niczego przekręcić. „Szanowny 

panie w imieniu społeczności uczniowskiej zwracamy się z prośbą o wstawiennictwo w 

sprawie realizacji zadania małego nr 10, zgłoszonego do Konińskiego Budżetu 

Obywatelskiego - Skwer zielonej energii - przestrzeń wypoczynkowa przy Zespole 

Szkół Górniczo-Energetycznych imienia Stanisława Staszica w Koninie. Projekt zakłada 

modernizację części terenu przed budynkiem Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych 

im. Stanisława Staszica od strony ulicy Kardynała Wyszyńskiego. Przestrzeń ta 

stanowiłaby idealne miejsce odpoczynku i relaksu dla uczniów Zespołu Szkół 

Górniczo-Energetycznych, którzy zyskaliby miejsce, gdzie przy sprzyjającej pogodzie 

mogliby odpocząć, poczekać na autobus, zjeść kanapkę. Inwestycja zwiększyłaby 

estetykę terenu przed budynkiem i służyłaby również mieszkańcom Konina jako 

miejsce odpoczynku, wpisujące się w nową strategię rozwoju miasta. W głosowaniu 

KBO oddano na tę inwestycję 523 głosy, przez co uzyskaliśmy 11 lokatę. Brakło raptem 

dwóch głosów do uplasowania się na 10 miejscu. Zgodnie z informacją miejskiej 

komisji wyborczej KBO z zadań małych, pozostała niezadysponowania kwota ok 

32.000 zł, z dużych zaś 693 tys. zł. Nasz projekt oszacowano na 99.000 zł. Prosimy 

o przedstawienie naszej prośby podczas posiedzenia komisji , co niniejszym czynię. 

Panie prezydencie takie pismo ładne, nawet nie ode mnie mają te dane, żeby było 

jasne. Powiem więcej, że zgodnie z taką przyjętą niepisaną umową nie włączałem się 

w promocję tego programu. Umówiliśmy się, że my radni ewentualnie będziemy 

zgłaszać wnioski do budżetu, który przed nami, natomiast to zostawiamy obywatelom 

i w związku z tym, tak jak wspomniałem, nie uczestniczyłem w promocji tego projektu, 

natomiast w momencie, kiedy on taką znikomą ilością głosów przepadł, tak naprawdę 

dwa głosy zabrakło, kwota też nie jest porażająca 99.000 zł. Poza tym nawiązując do 

naszego spotkania z przedstawicielami stowarzyszenia, które opracowało program, ja 

sądzę, że ten pomysł mógłby pogodzić dwie rzeczy, jednocześnie byłaby to strefa dla 

młodzieży, byłaby to strefa otwarta dla mieszkańców Konina, bo ten okręg myślę o 

osiedlach wokół, to jest okręg, w którym zamieszkuje spora grupa seniorów i takie 

miejsce, myślę, że odegrałoby rolę bardzo pozytywną, jeśli chodzi o szukanie tych 

przestrzeni, w których również i seniorzy mogliby odpoczywać. Nie wspomnę, że 

mogłaby być fantastyczna sposobność do nawiązywania takich relacji ludzie starsi 

i młodzież, kto wie. Ja uczulam państwa na ten projekt. Tak jak wspomniałem, kwota 

nie jest oszałamiająca, ja wiem, że każdy grosz należy dwa razy obejrzeć, natomiast 

tutaj zaangażowanie, sądzę, że warto byłoby poprzeć. To jest moje osobiste zdanie, 

głosowanie się skończyło, w związku z tym ja mogę to wziąć na swoje barki i jakby 

przedstawić państwu tę prośbę i ten pomysł.”  

Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Rozumiem, że to jest 

prośba czy wniosek, który będzie złożony tutaj oficjalnie.” 
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Odpowiadając Zenon CHOJNACK, cytuję: „Przedstawiam prośbę.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Bardzo dziękuję panie 

przewodniczący. Odpowiadając na tę prośbę, która pewnie zamieni się we wniosek, 

tak jak państwo będziecie być może składać inne wnioski, zawsze trzeba wskazać 

źródło finansowania. Ja na ten moment go nie widzę. Prośba jest ciekawa 

i interesująca, chociaż przyznam szczerze, tak jak patrzę na Zespół Szkół Górniczo-

Energetycznych i skwer, który mamy naprzeciwko czyli fontannę i skwer Ryszarda 

Stachowiaka, to jakoś specjalnie tej młodzieży integrującej się z seniorami tam nie 

widzę naprzeciwko szkoły, a mają piękne miejsce do tego. Rozumiem, że jest ulica ale 

przechodząc przez tą ulicę, to są dwie minuty, żeby usiąść na ławce w fajnym 

otoczeniu i też posiedzieć. Nie mówię nie. To znaczy panie przewodniczący, jeśli 

udałoby się w ciągu roku gdzieś wygospodarować te środki, bo na ten moment ten 

budżet jest taki, jaki jest, ja nie widzę źródeł finansowania dla projektu, ale on nie jest 

rzeczywiście jakiś duży. Być może w ciągu roku uda się wypracować środki i po prostu 

przekazać szkole na realizację. Wiem, że dwa głosy czasem bolą, sam kiedyś nie 

zostałem radnym mając tyle samo głosów, co Jan Urbański, takie jest życie. Prawo 

demokracji, mam nadzieję, że gdzieś uda się znaleźć te środki, bo rzeczywiście pomysł 

jest ciekawy, natomiast ja go mogę przyjąć tylko na razie na zasadzie prośby od pana 

przewodniczącego.” 

Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja poruszę tematy, które 

poruszam od lat i co roku była obietnica, ale żeby przejść do rzeczy. Panie prezydencie 

udało się wyremontować w Szkole Podstawowej nr 15 toalety, w dużej mierze było 

porozumienie. Rzeczywiście Urząd Miejski przekazał odpowiednią kwotę, bodajże 

w 2020 roku. W tamtym roku na takiej komisji budżetowej była obietnica, że jeszcze 

jakieś środki zostaną do szkoły przekazane, ale z tego co wiem, niestety nie zostały 

przekazane, a tam jeszcze czeka jeden zestaw toalet integracyjnych. Nie chciałbym 

tego składać jako wniosek, bo to już wtedy zostaje, ale z drugiej strony musiałbym 

poprzestać na pana obietnicy po raz już kolejny z rzędu w tej sprawie. Mówię 

moglibyśmy to zamknąć i tej sprawy by nie było, to jest jedna rzecz. 

Druga sprawa jest taka, która się pojawiła nagle i to jest kwota 20.000 zł. To jest zakup 

i montaż monitoringu na rondzie Świętego Ducha w Koninie. Chodzi o to, że tam jest 

dosyć niebezpiecznie, poza tym obok jest bardzo ruchliwe przejście dla pieszych i 

Szkoła Podstawowa nr 1, i to miejsce nie ma monitoringu z żadnej strony i to jest też 

na wniosek tej społeczności. To był wniosek, który złożyłem we wrześniu, to są 

wnioski, które złożyłem we wrześniu. One się nie znalazły w budżecie, ale jak wiemy, 

złożyłem tych wniosków więcej, wybrałem tylko te najbardziej palące. Ten wniosek na 

ten monitoring, to jest jeden ze standardowych wniosków o monitoring, bo w tym 
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miejscu powinien być. Na tę chwilę, nie sprawdziłem rzeczywiście i nie ponaglamy 

tego. 

Kolejny temat ale to już jest palący temat, to jest temat wymiany instalacji elektrycznej 

w Szkole Podstawowej nr 1. Tam też nie zostały przekazane przez miasto żadne 

osobne środki i tam jest to wszystko tak ciułane własnym sumptem, a chcę 

powiedzieć, że temat elektryki w Szkole Podstawowej nr 1, to zostałem radnym w 2014 

roku, a już w 2010 roku ten temat był jeszcze za pani dyrektor Słowikowskiej palącym 

tematem tak że taki wniosek złożyłem, ten wniosek nie został uwzględniony w 

budżecie.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Odnosząc się do tego 

wniosku czy zapytania, chciałem zaprzeczyć, że środki do Szkoły Podstawowej nr 1 nie 

są przekazywane, bo to jest najbardziej dofinansowana szkoła w ostatnich latach. 

Nie mówię tylko o inwestycji spowodowanej budową sali gimnastycznej, ale także tym, 

co zrobiliśmy w przestrzeni parteru, nowych szatni i tak dalej, więc po pierwsze takie 

zaprzeczenie i sprostowanie. 

Jeśli chodzi o elektrykę, ale myślę, że bardziej palące są problemy dla tej szkoły. 

Wspomniałem, a może nie wspomniałem, chyba nie wspominałem państwu, 

że przymierzamy się do złożenia kilku wniosków na kilka zabytków, jeśli chodzi 

o Polski Ład. Ten nowy program dla zabytków, nie są to może jakieś oszałamiające 

kwoty, nawet bym powiedział, że bardzo małe, ale także Szkoła Podstawowa nr 1 

wchodzi w ten obszar naszego zainteresowania, więc niewykluczone, że ten projekt 

będzie bardziej rozbudowany i złożymy wniosek do Polskiego Ładu, natomiast 

własnych środków teraz nie widzę w przestrzeni.” 

Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Właściwie to były trzy 

wnioski tych dwóch szkół Szkoły Podstawowej nr 15 i szkoły Podstawowej nr 1 i muszę 

tutaj wrócić do wniosków, które są rzeczywiście stare, bo ten najstarszy, jest 

z 2015 roku. To jest wniosek o kontynuację monografii miasta i tak co roku obietnica 

i co roku nic, a to są kwoty rzędu 15 do 20.000 zł. Teraz złożyłem na 30.000 zł. Panie 

prezydencie sam pan wie, jak to wygląda, to już mija 7 lat i nic w tej sprawie się nie 

wydarzyło. Może tutaj, ja nie muszę tego składać dzisiaj jako wniosek, chodzi tylko 

o przypominanie tego tematu, ale ile można przypominać od 2015 roku właściwie. 

I drugi temat, który być może wyjdzie, ponieważ również od 2017 roku składam taki 

wniosek, aby na Skwerze Jasiukiewicza przy Farze przeprowadzić badania 

archeologiczne mniejsze lub większe, ale tam kiedyś przebiegały mury miejskie i wiem, 

że ten skwer Jasiukiewicza jest w kręgu naszych zainteresowań w ramach tego 

zielonego miasta energii i tam ma być wymieniana nawierzchnia i ma być 
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przeprowadzona renowacja całej tej zieleni. Może przy okazji trzeba by coś takiego 

zrobić, bo to jest właściwie takie mini planty, jedyne miejsce w Koninie, gdzie jest 

nieruszony teren, gdzie kiedyś przebiegały mury miejskie i tam by można było coś 

rzeczywiście ciekawego znaleźć. Te wnioski, które ja składam, to są wnioski, które 

dotyczą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Oczywiście nie koncentruje się tutaj na 

innych, poza tym one były na wyższe kwoty, a tutaj kwoty są niewielkie, więc właściwie 

panie prezydencie, nie wiem, może lepiej byłoby rzeczywiście zawrzeć taką 

dżentelmeńską umowę dzisiaj po raz kolejny. ja zaufam panie prezydencie nie ma 

problemu, nie muszę składać tego jako wnioski, ale chciałbym, żeby się nad tymi 

problemami się rzeczywiście pochylić, bo to dotyczy mojej komisji i też tutaj pana 

panie prezydencie zakresu w tym momencie, więc proszę o wypowiedź w takim razie.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Może troszkę żartobliwie 

zabrzmi ale nie chciałbym swojego „dżentelmeństwa” narażać na szwank. Wierzę, 

że jestem dżentelmenem i nim pozostanę, dlatego wolałbym niczego panu radnemu 

nie obiecywać, wstawiając tę właśnie cechę tutaj na komisji. Wierzę, że znajdzie się 

autor, który podejmie się opracowania monografii, bo na razie go nie mamy z tego co 

wiem, ale jak się znajdzie i autor, to myślę, że znajdą się środki na ten cel. Chciałbym, 

żeby ta monografia była realizowana i na wyrażeniu woli tylko pozostanę.” 

Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Panie prezydencie jeśli 

chodzi o ten szwank, to te obietnice były już w tamtym roku. W każdym razie chcę 

powiedzieć, że autor jest i pan go przecież zna, to jest Piotr Rybczyński kierownik 

Archiwum Państwowego w Koninie, ale to jest kwestia zapewnienia komuś środków, 

aby pojechał do Poznania, do Łodzi, do Warszawy, do określonych archiwów, spędził 

tam czas, zapłacił za to, co jest płatne i wykonał określoną pracę czy to sam, czy przy 

pomocy zespołu, osób, które on sobie dobierze, więc autor jest znany i żaden inny 

tego nie zrobi, więc mam pytanie, a może inaczej, wnioski jeszcze nie są składane…” 

Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Jeden wniosek, chociaż złożyłam 

ich znacznie więcej, jak każdego roku, ale wiem jak wygląda sytuacja, a mój wniosek 

dotyczył remontu ulicy Grójeckiej nad Wartą, tego krótkiego odcinka. Projekt ten 

znalazł się w inwestycjach osiedlowych w tegorocznym budżecie, niestety został 

wycofany, obiecałam mieszkańcom, że będę walczyła do końca o tę ważną dla nich 

sprawę, bo już otwierali szampana, a zostali ze smutkiem i rozgoryczeniem, więc o to 

tutaj właśnie wnioskuję, apeluje, być może w ciągu roku znalazłyby się środki, że ten 

projekt byłby przesunięty z tego roku na następny.” 

Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Panie prezydencie sam 

pan widzi, że to jest bardzo pojednawcza komisja. Tak naprawdę nie chcą się tutaj 

wszyscy wykłócać, bo wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja finansowa. Bardziej to 
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artykułujemy jako radni na zasadzie próśb i pan prezydent też po dżentelmeńsku 

dzisiaj podchodzi, tak że będziemy teraz trochę trzymać za słowo.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Rozumiem ten wniosek, 

rozumiemy go mając go wpisanego w program inwestycji osiedlowych. To jest jeden 

z naszych głównych punktów i cel, który chcemy realizować. Na ten moment składania 

budżetu nie byliśmy w stanie programu inwestycji osiedlowych jeszcze wpisać. Wierzę 

że ta sytuacja się zmieni. Szanowni państwo, ja bym chętnie zrealizował wszystkie 

wnioski, dobrze o tym wiecie, bo one są zasadne w wielu kwestiach, tylko że budżet 

też nie jest z gumy. To jest tak szanowna pani radna, doczeka się pani Jana Pawła II jak 

wierzę. Ciągle to przypominam, to jest naprawdę wielka inwestycja, która nas czeka 

już mówiąc wprost dla miasta, już nawet mi nie chodzi o okręgi wyborcze, bo dopóki 

nikt nie ogłosi, że rusza kampania, to mnie naprawdę nie obchodzi, kto z państwa jest 

z jakiego okręgu, bo wszyscy pracujemy dla miasta, ale akurat w tej przestrzeni miasta 

będzie realizowana duża inwestycja. Jeśli uda nam się znaleźć środki na program 

inwestycji osiedlowych na kontynuację tych drobnych bardzo potrzebnych inwestycji 

mieszkańców, to naprawdę go wprowadzimy tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, 

bo jest to też pewnego rodzaju naszą ambicją i zobowiązaniem tak że liczę, że będzie 

kontynuacja, a na ten moment, tak jak mówię, ja tu nie zaogniam niczego, nie chcę się 

z państwem kłócić, tylko nie mamy na razie z czego 

Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Doszliśmy do momentu 

takiego, ja też przyjmę pojednawczy ton i nie będziemy składać z tego co widzę jako 

radni wniosków, rozumiejąc w jakiej sytuacji jest miasto, aczkolwiek każdy z nas 

wyartykułował to, na czym mu zależało. Ja na koniec powiem tylko tyle. Ja tego 

wniosku nie składam, ale to jest bardzo palący problem, bo to jest ulica Solna i to jest 

ulica, która nie ma chodników, nie ma oświetlenia. A poprzez to, że są pewne wady 

w kanalizacji jest potrzebna przebudowa właściwie nie drugiego a trzeciego odcinka 

tej ulicy. Na ulicach Taczanowskiego i Hallera co jakiś czas zalewa ludziom posesję 

i piwnicę woda deszczowa i to jest palący problem ale tam byłyby potrzebne 3 miliony 

wiec pan wie, że ja po raz kolejny na różnych spotkaniach i od dłuższego czasu 

poruszam i prosiłbym, żeby zwrócić uwagę, żeby Zarząd Dróg Miejskich wystąpił 

o jakieś dofinansowanie na nie drugi a trzeci etap ulicy Solnej, żeby zlikwidować te 

zalania i problemy kanalizacyjne na tym terenie. Chodzi dokładnie o odcinek ulicy 

Taczanowskiego do Kaliskiej czyli wzdłuż muru Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego. To jest odcinek, który jest w najgorszym stanie i tam okazuje się, 

że są również wady kanalizacji w tej ulicy i w ulicy Taczanowskiego.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Znamy ten wniosek pana 

radnego, ostatnio podniósł pan ponownie pan prezydent też go słyszał i tak jak 
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powiedziałem wcześniej, jak tylko będzie możliwość realizacji tego czy innych państwa 

wniosków, to na pewno do nich powrócimy.” 

Przewodniczący komisji Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Swoją wypowiedź zakończyłem 

na takim sformułowaniu, że pewnie ta prośba przerodzi się w konkretny wniosek. 

W tym momencie po zapewnieniach pana prezydenta nie będę składał takiego 

wniosku, bo samo głosowanie nie spowoduje wzrostu pieniędzy w budżecie. Gdyby 

tak było, moglibyśmy siedzieć dłużej, nie chcę tego na siłę forsować, też nie o to 

chodzi, natomiast proszę o takie zrozumienie. Mam przed sobą zaproszenie na 

obchody 60 - lecia młodzieżowej orkiestry dętej patronat honorowy sprawuje 

Prezydent Miasta Konina i ja nie wiem czy ktoś będzie od państwa z władz miasta ale 

gdyby ktoś się pojawił i w czasie miłego przemówienia wspomniał, że bierzemy pod 

uwagę możliwość zagospodarowania tej przestrzeni, myślę że dla młodzieży byłby to 

taki fajny sygnał, że te ich nadzieje na powstanie takiej strefy mogą w jakimś stopniu 

być bardziej realne.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Staramy się z panem 

prezydentem raczej wymieniać, jeśli chodzi o bycie na uroczystościach, ale na ten 

moment obaj mamy wpisane koncert orkiestry w swoje kalendarze, bo sprawdziłem 

i mam nadzieję, że obaj będziemy. Co do deklaracji, to muszę z panem prezydentem 

porozmawiać.” 

Przewodniczący komisji Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Myślę, że pan prezydent 

widzi nasze dobre intencje, a my widzimy intencje pana prezydenta, aczkolwiek 

powiemy „sprawdzam” w trakcie dalszego działania naszego wspólnego.”  

Nie było więcej zgłoszeń do dyskusji. Przystąpiono do głosowania. 

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2023-2036: 

 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2023-2036 

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 2023-2036 

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

 Komisja Praworządności pozytywnie zaopiniowała projekt 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2023-2036 

3 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się”. 
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Projektu budżetu miasta Konina na 2023 rok: 

 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 

miasta Konina na 2023 rok - 10 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” przy 

2 głosach „wstrzymujących się”. 

 Komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 

miasta Konina na 2023 rok - 7 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” przy  

2 głosach „wstrzymujących się”. 

 Komisja Praworządności pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta 

Konina na 2023 rok - 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” przy 2 głosach  

„wstrzymujących się”. 

Obradom przewodniczyli: 

Przewodniczący  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

/-/ Tomasz Andrzej NOWAK 

Przewodniczący  

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

/-/ Zenon CHOJNACKI 

Przewodniczący 

Komisji Praworządności 

/-/ Maciej OSTROWSKI 

Protokołowała: 

M. Kamińska 


