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Protokół Nr 25/2020 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 

Protokół Nr 24/2020 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 24/2020 Komisji Praworządności 

ze wspólnego posiedzenia  

które odbyło się w dniu 26 listopada 2020 roku 

Posiedzenie trwało od godz. 16.30 do godz. 17.40. 

Komisja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

(zdalny tryb obradowania). Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli Tomasz 

Andrzej Nowak – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Zenon Chojnacki – 

przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, Jacek Kubiak – 

wiceprzewodniczący 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 14 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu, 

Tematyka posiedzenia: 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Konina na lata 2021-2024 oraz projektu uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej miasta Konina na 2021 rok - WYPRACOWANIE OPINII PRZEZ KOMISJE. 

Projekty uchwał omówił zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI. 

Przewodniczący posiedzenia Tomasz Andrzej Nowak otworzył dyskusję na 

projektami uchwał.  

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Proszę państwa chciałem zabrać na początku głos 

i podzielić się z państwem swoimi spostrzeżeniami, uwagami i tym, co wokół tego 

przyszłego roku, budżetu się dzieje. Proszę państwa to jest mój już nasty budżet, ale 

nie przypominam sobie budżetu, który byłby tak trudny jak ten i jest to naprawdę 

budżet, gdzie jak go przejdziemy, to być może, że się gdzieś zapali nam światełko 

w tunelu dlatego, że proszę państwa po przeanalizowaniu dokładnie tego, to tak jak 

pan skarbnik zakończył wystąpienie odnośnie opiniowania WPF-u i budżetu – trzy 
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tylko nowe są pozycje, a pozostałe to jest KBO, kontynuacja rozpoczętych inwestycji, to 

się nigdy w życiu nie zdarzyło, żeby takie coś było. Proszę państwa, nie ma rezerwy 

budżetowej, ja sam osobiście nie będę składał żadnego wniosku, chociaż chcę 

poinformować państwa, że jedziemy wszyscy na tym samym wózku dlatego, że z tego 

co się orientowałem, żaden wniosek, żadnego radnego nie został przyjęty w budżecie, 

bo tam już nie ma miejsca. Budżet został skrojony tak, na ile starczyło tej materii. 

Proszę państwa my na początku realizacji tego budżetu już mamy w stosunku do roku 

2020, do początku roku 2020 ponad 35 milionów w plecy, to jest bardzo dużo. Dlatego 

trzeba z rozwagą i z takim rozmysłem podchodzić do tego wszystkiego, dlatego jeszcze 

raz mówię, że ja nie będę składał żadnego wniosku i również proszę wszystkich 

radnych o podejście takie do tematu. Natomiast są z nami zastępcy prezydenta 

i bardzo proszę panowie, jeżeli my jako komisje uznamy, ale żeby to naprawdę były 

takie rzeczy, takie pomysły, takie wnioski, które dotyczą wszystkich mieszkańców, bo 

w tym trudnym budżecie to naprawdę musimy już tu partykularne interesy odrzucić, 

patrzmy tylko przez pryzmat miasta całego, przez pryzmat mieszkańców, żeby jak 

najwięcej korzyści było dla całego miasta, to wtedy będę proponował i myślę, że 

i panowie przewodniczący i wszyscy radni będziemy czuwać i będziemy występować 

z wnioskami do prezydenta, jeżeli się okaże, że w ciągu roku jakiś tam się małe nam 

pojawiły pieniądze i będziemy właśnie prosić o to, żeby wprowadzić do budżetu te 

nasze wnioski, które zostaną omówione i przegłosowane na komisjach. Dziękuję 

bardzo.” 

Radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „ Szanowni państwo. Ja też nie mam zamiaru 

składać żadnego wniosku, bo sytuacja budżetowa miasta Konina jest trudna, ale też 

całego sektora finansów publicznych jest trudna, bo żyjemy w takich czasach w jakich 

żyjemy i sytuacja finansowa sektora publicznego jest trudna we wszystkich gminach, 

ale też w państwie jest bardzo napięta i bardzo trudna. Ale w związku z tym też mam 

pewien pomysł, może państwo radni będą tak łaskawi się do niego przychylić, 

a ponowie prezydenci być może wypowiedzą się na temat tego mojego pomysłu. 

Wzrost wydatków na promocję w Koninie dosyć mocno wzrósł z roku na rok, teraz jest 

blisko w planowanym budżecie 3 miliony złotych, ja rozumiem, że jest to efekt między 

innymi dotacji celowej, którą otrzymaliśmy - środki unijne. Ale są tam też inne wydatki 

na zakup pozostałych usług, które być może można zmniejszyć i zaopiniować 

przekazanie tych pieniędzy na rezerwę ogólną, żeby w przyszłości na jakiś wniosek 

radnego, czy jakiś wniosek kierownika wydziału mógł zostać w przyszłości 

sfinansowany, dlatego ja bym miał taką skromną propozycję, żebyśmy podjęli tutaj 

dyskusję nad tym, żeby zwiększyć rezerwę tą ogólną środkami być może 50%, być 

może mniejszą kwotą z tych środków na promocję miasta, na ile jest to oczywiście 

fizycznie możliwe. Będę wdzięczny jeżeli panowie prezydenci, pan skarbnik się na ten 
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temat wypowiedzą i chętnie jeżeli byśmy takie kwoty mogli realne, które można 

uszczuplić z tego działu promocji wskazać, to ja bym chętnie chciał, żeby Komisja 

Edukacji, Kultury i Sportu taki wniosek zaopiniowała, oczywiście wszystkie uchwały 

budżetowe są w woli prezydenta, ostatecznie prezydent podejmie decyzję. Ale 

chciałbym tutaj nad tym wnioskiem moim, żebyśmy dyskusję jakąś przetoczyli na ile 

jest to możliwe, żeby ten dział promocji, pieniądze z promocji przeznaczyć bardziej na 

rezerwę ogólną, żeby ta rezerwa ogólna była trochę silniejsza. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Za chwilę udzieli informacji na pytania pana radnego Majewskiego pan skarbnik. Ale 

ja chciałem też tutaj wskazać, że rzeczywiście promocja miasta, że tak powiem staje się 

teraz taka bardziej wypasiona, ale widać pewne jednak właśnie takie braki też 

merytoryczne, a ja od kilku lat składałem wniosek na przykład na kontynuowanie 

monografii miasta Konina i cały czas jest nie kontynuujemy, a później wychodzą nam 

w różnych sytuacjach takie dziwne kwiatki i niedopowiedzenia, dlatego działanie 

promocyjne nie polega tylko na wykorzystywaniu doraźnych mediów i różnego typu 

zdobyczy techniki, ale też na takich właśnie działaniach badawczych, takich dających 

podstawę merytoryczną do późniejszej promocji. Więc myślę, że też miał radny 

Majewski trochę tutaj to na myśli.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja 

mam tutaj pytanie do pana skarbnika. Mianowicie nie ukrywam, że najbardziej 

interesują mnie te wydatki, które związane są z ochroną zdrowia, z pomocą społeczną, 

z edukacją opiekuńczo-wychowawczą i z rodziną. Teraz gdyby pan był tak łaskawy 

porównać te wielkości z budżetem poprzednim, tutaj trzy tak naprawdę wielkości 

mnie interesują - pomoc społeczna prawie 25.500.000,00 złotych tak jest w tym roku 

ten wydatek zaprojektowany, edukacyjna opieka wychowawcza 4.600.000,00 złotych 

i tak dalej oraz rodzina największy wydatek 94.000.000,00 złotych. Gdyby pan skarbnik 

raczył powiedzieć, jak mają się te liczby w stosunku do wielkości z roku poprzedniego? 

Jeśli w tym momencie nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to ja oczywiście cierpliwie 

poczekam i poproszę o taką informację czy w formie e-maila czy w jakiejś innej formie. 

Dziękuję uprzejmie. Tyle na razie.” 

Zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Paweł ADAMÓW, cytuję: „Ja trochę 

gościnnie dzisiaj na posiedzeniu komisji społecznych, bo niestety pan prezydent 

Nowak wraca z Warszawy, bo tam jeszcze finalizował kwestie wniosku 

o dofinansowanie kwestii związanych ze stadionem i naszym wnioskiem. Ja powiem 

tak, bo chciałem się odnieść do tego wniosku i pytania pana radnego Majewskiego. Ja 

rozumiem, że ta kwestia ona tam gdzieś wcześniej wybrzmiała  

w Internecie w debacie publicznej, jeżeli chodzi o promocję i finansowanie tej promocji 
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w budżecie na 2021 rok i że te kwoty, które się tam pojawiają one mogą budzić 

zdziwienie, że są o wiele większe niż były w budżetach poprzednich. Natomiast ja 

ciągle i sam też o tym w Internecie mówiłem i chciałbym tutaj jasno powiedzieć, że my 

nie zwiększyliśmy praktycznie kwot na standardowe działania związane z promocją, 

z informacją w stosunku do lat poprzednich. Nawet ta kampania, ona nie była 

kampanią, która kosztowałaby nie wiadomo jakie pieniądze. Wpisaliśmy do budżetu 

kwotę 5 milionów złotych na projekt pod nazwą „Wielkopolska Dolina Energii” jest to 

projekt, który otrzymał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego - są to działania związane z promocją gospodarczą regionu. Sama 

dotacja to jest ponad 4 miliony złotych, reszta do 5 milionów złotych, to są wkłady 

własne podzielone na poszczególne lata i nawet jak tam są pozycje dotyczące 

wydatków osobowych, to wszystko jest związane bezpośrednio z tym projektem, na 

który otrzymaliśmy dofinansowanie. Ten projekt w znacznej mierze większość 

wydatków będzie zrealizowana w przyszłym roku, niestety koronawirus powoduje, że 

w moim przekonaniu nie wszystkie działania tego projektu się odbędą, w związku 

z czym część dotacji może zostać oddana i wtedy też proporcjonalnie część wkładu 

własnego zostanie w naszym budżecie. 

Natomiast prosiłbym państwa radnych, żeby nie ruszać tych pozycji, bo one są 

zapisane w wyniku zwartych umów z marszałkiem na dofinansowanie i stanowią po 

prostu warunek otrzymania tej dotacji, to wszystko jest wpisane na lata. Tak że tutaj 

zapewniam nie ma jakiś kwot, które zostały zwiększone i tutaj moglibyśmy przenieść 

na rezerwę i tutaj naprawdę nie pozwolilibyśmy sobie w tym trudnym okresie na 

drastyczne zwiększenie wydatków na takie tematy jak promocja.  

Natomiast tutaj chciałem jeszcze dwa zdania odnośnie tego budżetu, który państwu 

zaprezentowaliśmy, że jest to budżet tak jak pan radny Wanjas powiedział trudny, ale 

zawsze się mówi, że budżet jest trudny. Natomiast on rzeczywiście został 

przygotowany z ogromną pieczołowitością, odpowiedzialnością i ostrożnością 

zarówno po stronie dochodowej jak i po stronie wydatkowej. Niewątpliwie mnie 

akurat, nas bardzo cieszy to, co powinno być też obiektem zainteresowania tutaj 

komisji społecznych, to są wydatki na oświatę. Jeżeli byśmy porównali sobie projekt 

budżetu z roku poprzedniego, to tam rzeczywiście kwoty, które żeśmy wtedy 

zaprojektowali, one mogły odbiegać trochę do tego, jak później wyglądało wykonanie, 

bo wtedy zaprojektowaliśmy 197 milionów złotych. Natomiast przewidywane 

wykonanie na rok 2020 szacujemy na poziomie około 220 milionów złotych, czyli mniej 

więcej 15 milionów złotych różnicy. Nie było możliwości zaprojektować tych kwot 

wyżej, aby spełnić wszystkie wskaźniki, ale przede wszystkim też nikt nie miał 

ostatecznie wiedzy, ile to wykonanie może wynieść. Natomiast, jeżeli teraz mamy 

projekt budżetu na rok 2021, to mamy zaplanowane 211.300.000 złotych na oświatę. 
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Jak mocno zracjonalizowaliśmy tą pozycję, która pewnie też może nie starczy, bo nikt 

nie przewiduje, co się wydarzy w kwestiach oświatowych w najbliższym roku, ale 

o dobre 15 milionów złotych zracjonalizowaliśmy te wydatki, w związku z czym nawet 

jeżeli pojawi się w przyszłym roku, na koniec roku dziura budżetowa w oświacie, to 

ona będzie zdecydowanie mniejsza niż to było w tym roku. I bardzo też ostrożnie 

podeszliśmy w tym roku do dochodów majątkowych, o których mówił pan skarbnik 

dzisiaj, nie wpisując tam pozycji, które często były wpisywane, a na których realizację 

nie ma szans i myślę, że to też zostanie nam wynagrodzone na koniec roku w takimi 

sensie, że nie będziemy musieli się martwic niskim wskaźnikiem wykonania dochodów 

majątkowych.  

Natomiast na koniec chciałem powiedzieć jedną rzecz, że nie da się prowadzić debaty 

budżetowej na temat każdego budżetu w mieście w oderwaniu od tego co dzisiaj się 

dzieje w Polsce. I słusznie bardzo pan radny Majewski podkreślił to, za co dziękuję, że 

ta sytuacja rzeczywiście w samorządach wygląda tak samo. Niewątpliwie pandemia 

ograniczyła bardzo mocno dochody samorządów, nikt tak naprawdę ostatecznie tego 

jeszcze nie policzył. Myślę, że na koniec roku będzie można zweryfikować wszystkie 

wyliczenia, wszystkie wpływy z podatków i opłat. Z pewnością duże znaczenie miały 

zmiany ustawowe  

i musimy sobie to szanowni państwo wprost powiedzieć, ja nie chcę uprawiać żadnej 

polityki, ale jesteśmy samorządowcami i ja bazując nawet na wyliczeniach Związku 

Miast Polskich – Związek Miast Polskich wyliczył, że w 2020 roku samorządom 

odebrano w wyniku różnych zmian ustawowych, początkowo wyliczenia mówiły o 6 

miliardach złotych, później Związek Miast Polskich podał, że jest to 7,2 miliardy złotych 

z całego sektora samorządowego. Ostatnio została podjęta kolejna ustawa, która 

z sektora samorządowego zabrała 1.400.000.000,00 złotych i to między innymi się 

wiązało z tym, że zwiększono kwotę o możliwość opodatkowania ryczałtem, co 

spowodowało, że znaczna część z PIT-u zamiast trafiać do samorządu zostaje 

w budżecie centralnym, czyli dobre 8 miliardów złotych z tego sektora wypłynęło też 

w wyniku zmian ustawowych. 

Trzecim, moim zdaniem to, co się dzieje w przypadku finansów samorządów, to siłą 

rzeczy jest wzrost cen mediów i kosztów, o których wiemy wszyscy, my staraliśmy się 

projektować ten budżet, utrzymywać te wydatki bieżące na poziomach z lat ubiegłych, 

ale to będzie bardzo trudne, bo jednak koszty wszystkich mediów, koszty inflacji, 

koszty pracy rosną siłą rzeczy i to rosną wszędzie i w sektorze prywatnym, w sektorze 

administracji rządowej, administracji samorządowej, więc będzie bardzo trudno 

wykonać wydatki bieżące na tych poziomach, które w tym budżecie zostały ustalone. 

W związku z czym tak jak tutaj mówimy sytuacja naszego budżetu jest bardzo trudna, 

natomiast ona nie odbiega w żadnym stopniu od sytuacji jeżeli chodzi o budżety 
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w innych miastach. Może to tyle, przepraszam, że tak przedłużyłem. Bardzo dziękuję 

za możliwość wypowiedzenia się.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Nic nie straciliśmy, bo ja chciałem zadać pytanie, a pan już na nie odpowiedział jeśli 

chodzi o budżet oświaty, to ja już nie zadam żadnego pytania w tym momencie.” 

Ponownie radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Znaczy to nie jest w sumie ad vocem, to 

jest w sumie taka prośba o doprecyzowanie, bo po prostu chciałbym uzyskać lepszą 

informację. Ja oczywiście rozumiem, bo to jest wpisane w budżet, że ten wzrost 

wydatków na promocję jest związany z dotacją, którą otrzymaliśmy z funduszy 

europejskich, to jest dla mnie oczywiste. Ale pod tymi paragrafami budżetowymi kryją 

się różne rzeczy jest na przykład w § 4307 jest wzrost z 400 tysięcy złotych na 

1.100.000,00 złotych, a w § 4309 jest z 66 tysięcy złotych na 204 tysiące złotych i mam 

pytanie, czy te wzrosty są związane właśnie z tą dotacją celową czy biorąc pod uwagę 

tą sytuację budżetową, czy da się zdjąć z tych pozycji jakieś pieniądze, która można 

byłoby przeznaczyć na rezerwę celową i na przykład na drobne wnioski przynajmniej 

mieszkańców miasta składanych przez radnych? Bo też powinno nam na tym zależeć, 

ja nie mam nadziei na jakieś ogromne inwestycje, ale są też rzeczy drobne i na te 

rzeczy moglibyśmy jakieś minimalne środki zabezpieczyć. Tak, że może poproszę 

o doprecyzowanie tych dwóch paragrafów nazwanych „zakup usług pozostałych”, – co 

się pod tymi paragrafami kryje i czy możemy zdjąć z tego, żeby przekazać na tą 

rezerwę, ewentualnie na jakieś wnioski radnych w przyszłości, które by się pojawiły?” 

Zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Paweł ADAMÓW, cytuję: „Ja chciałem 

tylko odpowiedzieć panu radnemu, bo skoro pyta, to wypada odpowiedzieć. W moim 

przekonaniu są to całkowicie pieniądze, które pochodzą z tego projektu, ja może 

mógłbym poprosić pana skarbnika, może moglibyśmy wyjaśnić to, jeżeli nie dzisiaj, to 

do sesji budżetowej dokładne rozłożenie tych wszystkich dotacji, wkładów własnych 

na tych kontach, na tych pozycjach, żeby nie było też wątpliwości, bo nie chciałbym, 

żeby puszczać taką informację, że my tutaj zwiększamy pieniądze na promocję i to 

jeszcze w tak trudnym okresie. To jest po prostu projekt, który wygraliśmy w WRPO 

i został wpisany, on w znacznej mierze posiada zamówienia wewnętrzne, bo jeżeli 

robimy jakąś konferencję, targi, zamawiamy pewne rzeczy dla przedsiębiorców 

w ramach tego projektu to, to są głównie rzeczy zlecane na zewnątrz i one nie są 

realizowane w ramach tutaj naszego urzędu. Ale jeżeli tutaj pan skarbnik jest w stanie 

teraz się do tego odnieść, to może mógłby odpowiedzieć, jeżeli nie, to byśmy 

odpowiedzieli w terminie późniejszym. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Szanowni państwo. Wszyscy, którzy pracują w samorządzie od dłuższego czasu mają 
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świadomość, że bieżąca sytuacja finansowa we wszystkich samorządach jest trudna 

i oczywiście argumentacja, która się tutaj pojawia i pana radnego Wanjasa i pana 

prezydenta bym powiedział, można to zrozumieć, natomiast proszę też zrozumieć 

jakby nas radnych, szczególnie radnych opozycji, kiedy my na tak zwanym mieście 

słyszymy z ust przedstawicieli władz, że radni opozycji są niemrawi, że nie zgłaszają 

żadnych propozycji, nie mają pomysłów na rozwiązywanie problemów mieszkańców, 

to proszę państwa jak my możemy w tym momencie postąpić. Ja powiem tak, ja 

dokonałem też takiego samoograniczenia, bo tak naprawdę chciałem zgłosić 4 

wnioski, ale właśnie kierując się tym, o czym mówicie państwo, że są te ograniczenia, 

będę oczywiście wnioskował w przyszłości o realizację tych pomysłów, bo to 

oczywiście są pomysły naszych mieszkańców, nie moje, to są ważne rzeczy, ale 

w trakcie roku budżetowego będę te wnioski powtarzał i osobiście uważam, że taką 

zdrowszą sytuacją jest, kiedy radny mimo wszystko wniosek składa. Natomiast 

oczywiście kompetencją prezydenta, służb pana prezydenta jest to, żeby wyjaśnić czy 

poprzez głosowanie podjąć decyzję, niestety tego wniosku z powodu braków 

budżetowych nie możemy przyjąć i to jest zdrowsza sytuacja, niż sytuacja, kiedy radny 

nie zgłasza - no bo nie. Dlatego też ja ośmielę się mimo wszystko, jak już powiedziałem 

rezygnuję z 4 – 2 wnioski zgłoszę i oczywiście na nikogo się obrażać nie będę, bo to nie 

w takich kategoriach powinniśmy postrzegać pracę nad budżetem. Oczywiście 

w momencie, kiedy nie zostaną przyjęte ja to przyjmuję i dla mnie to jest rzecz 

oczywista, myślę że tak powinniśmy procedować.” 

Radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Szanowni państwo ja mam taką gorącą  

i serdeczną prośbę, ponieważ ja jestem zadowolony, że w projekcie jest ta rzecz 

zgłoszona, a chodzi mi o przebudowę stadionu. Może panie przewodniczący Chojnacki 

zróbmy dla dobra tego miasta, żeby tutaj wstrzymać, że to będzie priorytet 

przebudowa w tym roku tego stadionu i on jest w tych planach, żebyśmy się już tam 

nie dogłębiali tych drobnych, bo to i tak szkoda może tego wszystkiego. To jest moja 

gorąca prośba, a zarazem żebyśmy przegłosowali tak, żeby ten stadion został 

ukończony, żeby to zostało, bo naprawdę na to mieszkańcy Konina oczekują i to się 

mieszkańcom po tylu dziesięcioleciach należy. Dziękuję ślicznie.” 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Rzadko mi się zdarza tutaj z radnym Jackiem 

Kubiakiem zgadzać, ale tutaj obie moje ręce idą w górę, bo również mam swój mały 

wkład, co prawda finisz odbył się beze mnie, ale bardzo dziękuję panom, którzy byli 

zaangażowani z PiS-u w to, żeby znalazły się środki na przebudowę. Proszę państwa 

wstyd jest dla nas, powinno być wszystkim, a ci którzy o jakimś sporcie mówią, myślą 

że nie mamy z prawdziwego zdarzenia hali sportowej, że w malutkich miejscowościach 

dużo mniejszych od nas odbywają się międzynarodowe turnieje siatkówki, koszykówki 

czy piłki nożnej, a u nas się nic nie dzieje, bo nie mamy ani hali sportowej ani stadionu 
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dostosowanego. Dlatego ja również Jacek przyłączam się do Twojego apelu, proszę 

państwa róbmy wszystko, będziesz potrzebował mojej pomocy Jacek bardzo proszę 

zaangażujmy się, zróbmy jak najszybciej stadion, żebyśmy w przyszłym roku, chociaż 

mogli obejrzeć jakiś mecz międzypaństwowy kobiet i to będzie dobry początek.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Ja tutaj też, pewnie się wszyscy zdziwią, ale oczywiście tutaj Jacka Kubiaka popieram 

w jego wypowiedzi. Poza tym proszę państwa ja się wychowałem przy tym stadionie 

i na tym stadionie i tam jeszcze blisko stoi dom po moich pradziadkach. Ten stadion, 

ja mogę powiedzieć od siebie tak – nie byłem zaangażowany tutaj w ten finisz cały, 

który się wydarzył, więc nie będę  

o tym mówił, ale w 2008 roku zablokowałem pomysł wycięcia drzew za tym stadionem 

od strony ulicy Nadrzecznej i dzięki temu ten las tam teraz jeszcze jest, więc bardzo 

mnie cieszy, a poza tym wcześniej też zwracałem uwagę, żeby ewentualna 

przebudowa w tamtej kadencji odbyła się tak, żeby właśnie nie wykraczać poza 

granice tego stadionu, który jest, bo ta otulina leśna to jest to ideał, wiele stadionów 

czegoś takiego po prostu nie ma, jeśli chodzi o malowniczość i też może właśnie takie 

walory przyrodnicze.”  

Radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „Ja również chciałam dołączyć do podziękowań 

tutaj za stanowisko pana radnego Kubiaka, również za zrozumienie radnego Zenona 

Chojnackiego. Jestem naprawdę miłe zaskoczona, bo zawsze sytuacja, jeżeli chodziło 

o komisję budżetową była napięta. Mamy wyjątkowy rok i dzisiaj o dziwo staramy się 

tutaj naprawdę działać i myślę przede wszystkim rozsądnie i pozytywnie. Wiadomo 

wszyscy radni mają swoje rewiry, wszyscy składali wnioski, mój nie przeszedł żaden, 

ale cieszę się, jeżeli chodzi tutaj o stadion, że coś w mieście pójdzie do przodu, że coś 

będzie skończone i jest to do użytku wszystkich mieszkańców i super, jeżeli to zdanie 

jest podzielone, że państwo też to zdanie podzielają, tak że jak najbardziej tutaj 

popieram prośbę pana Jacka Kubiaka. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Ja tutaj przy okazji, bo państwo wiecie, że ja lubię takie wtręty stosować. Chcę tylko 

powiedzieć, że ten stadion pochodzi z lat 30-stych XX wieku, więc ma około 90 lat i to 

jest stary stadion i pewnie wiele osób z nas radnych o tym nie wie, więc to jest też 

miejsce z taką sportową tradycją w naszym mieście i to wypada się tylko cieszyć, że to 

będzie zrobione i wszyscy, którzy tutaj byli zaangażowani, należy im się naprawde 

wielkie brawo. 

Jeszcze pan przewodniczący Chojnacki się zgłasza. W tym momencie został niejako 

sterroryzowany, żeby żadnych wniosków jednak dzisiaj nie składać.” 
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Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Nie 

czuję się sterroryzowany, natomiast zauważyłem, że rzeczywiście pojawiła się tutaj 

taka koalicja ponad podziałami, właściwie cóż ja w tej sytuacji powinienem począć. Ja 

wycofam te wnioski w tym momencie. Natomiast bardzo proszę szczególnie pana 

prezydenta, pana prezydenta Korytkowskiego, żebyśmy związali taką dżentelmeńską 

umowę, która będzie polegała na tym, że pan publicznie nie będzie opowiadał, że 

radni opozycji nie zgłaszają żadnych wniosków, nie mają żadnych pomysłów, bo to 

byłoby nie fair. Jeśli nie zgłaszamy tych pomysłów, to tylko dlatego, że jest sytuacja 

nadzwyczajna i my tę sytuację nadzwyczajną rozumiemy doskonale. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„To był naprawdę ważny głos, bardzo ważna wypowiedź.”  

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „To jest tak jak wigilia drogi Zenonie, bo w całej 

rozciągłości zgadzam się z tym, co powiedziałeś i ja myślę, że słuchający nas prezydent 

Adamów przekaże te słowa o ile pan prezydent Korytkowski, bo nie wiem czy jest 

również uczestnikiem komisji czy nie jest. Ale podzielam w całej rozciągłości twoje 

zdanie, nie wolno tego mówić. Natomiast wszędzie przy każdej okazji będziemy, 

przynajmniej ja będę mówił o tym, że proszę państwa zdarzyło się coś takiego, co 

powinno być w każdym samorządzie, że zrozumieliśmy zarówno radni opozycji, jak 

i radni koalicji, jak i pozostali zrozumieli, że są rzeczy ważne, ale są jeszcze rzeczy 

ważniejsze. Dziękuję Zenonie za to zdanie.” 

Zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Paweł ADAMÓW, cytuję: „Ja również 

bardzo dziękuję, oczywiście przekażę tutaj panu prezydentowi Korytkowskiemu 

i bardzo doceniamy też tutaj postawę wszystkich radnych, którzy w tym momencie 

ponad podziałami podchodzą do sprawy. A ja się chyba z panem prezydentem 

Nowakiem zamienię na komisje, bo tutaj rzeczywiście całkiem inna sytuacja jest niż na 

komisjach gospodarczych, tak że bardzo dziękuję jeszcze raz.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Od 

razu tak było trzeba panie prezydencie, od razu.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Ja tylko przypominam, że jesteśmy na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i tu jest 

bardzo kulturalnie i rywalizujemy ze sobą, jak powinno być w sporcie. Żartuje teraz 

oczywiście.” 

Radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Bardzo się cieszę z tej miłej atmosfery wigilijnej, 

gdyby nie było ograniczenia 5 osób, to byśmy się wszyscy na wigilię zaprosili. Ale ja 

przypomnę, że czekam za odpowiedzią pana skarbnika i będę wdzięczny, jeżeli ją 

usłyszę. Dziękuję.”  



10 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Dziękuję panie radny za wypowiedź, na koniec podsumuje tutaj te pytania i odpowie 

pan skarbnik. 

Ja powiem tak, w tej sytuacji nie będziemy mieli tego punku składania wniosków, jak 

państwo wiecie ja złożyłem jak zwykle od lat najwięcej wniosków ze wszystkich 

radnych, nie wiem czy się chwalić czy płakać w tej sytuacji. One były wszystkie 

odpowiednio uzasadnione i ja tylko wspomnę o tym, że wśród tych wniosków, bo 

każdy z nas jest jednak radnym jakiegoś rejonu i ma u siebie jakąś szkołę, jakieś 

przedszkole i takie wnioski mogłaby mieć przewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej 

pani radna Maciaszek i przewodniczący Zenon Chojnacki i ja również mam taką szkołę, 

gdzie zaczął się remont toalet, ale rzeczywiście nie o to chodzi. Ja tylko chciałbym tutaj 

przy okazji tej też wypowiedzi o promocji wyartykułować to, że w tym roku po raz 

kolejny złożyłam wniosek o kontynuację monografii miasta Konina, chodzi właśnie 

o ten XIX wiek i ja na tę chwilę również z tego wniosku, chociaż ten jeden tylko 

wybrałam na tę komisję, również rezygnuję z jego złożenia. Myślę, że na przestrzeni 

przyszłego roku znajdą się pieniądze to był wniosek na 25.000,00 złotych w skali 

550.000.000,00 złotych i że to się wydarzy, ponieważ mamy autora, który może 

kontynuować monografię -dzieje naszego miasta i dzięki temu będziemy w przyszłości 

unikać jakiś niedomówień, kłótni na temat właśnie czy to nazw ulic, czy to czy to roli 

kogoś w historii miasta. To nie są sprawy twarde, to nie są sprawy inwestycyjne, ale jak 

państwo wiecie jesteśmy też miastem dlatego, że mamy wielosetletnią historię i były 

tutaj postacie o zasięgu ogólnopolskim i lokalne, które powinniśmy znać po prostu 

i czasami się na nie powoływać i być z nich dumnymi i czasami je wykorzystywać także 

w promocji. Więc ja rezygnuję z tego wniosku, ale myślę, że pan prezydent po prostu 

w ciągu roku znajdzie jakieś pieniądze, zapewne przejdzie to przez bibliotekę. Powiem 

tyle, że w poprzednich latach dzięki tej akcji o kontynuacji monografii udało nam się, 

jako miastu, bo to był nasz sukces wszystkich wydać monografię słupa konińskiego, 

przecież po wielu, wielu latach on stoi tutaj od 1151 roku i udało się też wydać książkę 

o Zofii Urbanowskiej, to był mój wniosek radnego, zarówno o monografii jak i książka 

o Zofii Urbanowskiej, wydaliśmy tą książkę mamy tę monografie, aczkolwiek pisarka, 

jej postać, jej twórczość nadal potrzebuje badań. Więc ja również rezygnuję z moich 

wniosków, miałem kilka wniosków, ale wybrałem ten jeden – on dotyczył typowo 

naszej komisji merytorycznie, nie było to, co do jakiś remontów dróg, toalet. Wiadomo, 

że pewne rzeczy będzie trzeba w miarę możliwości robić. Tylko chcę zauważyć, że na 

przykład nie wiem, czy wszyscy państwo wiecie, ale jeśli chodzi o naszą komisję, to 

można tutaj pana prezydenta pochwalić na przykład, że pieniądze się znalazły i że 

sprawa dachu na I Liceum, który się zawalał za chwilę będzie całkowicie rozwiązana. 

Więc pewne rzeczy, musimy się uzbroić jeszcze w cierpliwość i cieszę się, że tak to 
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wyszło na naszej komisji, bo prawdę mówiąc troszeczkę się obawiałem, że będzie 

bardzo burzliwie, wszyscy naskładamy wniosków i będziemy musieli sobie je po 

prostu odrzucać, przerzucać, później mieć wzajemne pretensje. W tamtym roku tak 

trochę było. Są trudne czasy, trudny budżet i osiągamy jakiś konsensus w tym 

momencie.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję: 

„Niestety wykorzystałem tutaj ten tryb, żeby za nim pan skarbnik ogólnie ustosunkuje 

się do wszystkich rzeczy, chciałem wejść niejako w słowo tutaj panu 

przewodniczącemu, nawet nie wiem, dlaczego panu przewodniczącemu w tym 

momencie będę pomagał – oczywiście żart. Natomiast proszę się zastanowić, czy nie 

dobrze byłoby wykorzystać pieniądze, które przeznaczone są na promocję miasta 

właśnie po to, żeby te wydawnictwa monograficzne mogły się ukazać przecież to jest 

też element promocji miasta. W zawiązku z tym nie trzeba tych pieniędzy wprowadzać 

jak gdyby na inne działy, tylko niejako znaleźć te pieniądze właśnie w tym wydziale i w 

tym dziale właśnie promocja miasta. Ale to tak pod rozwagę to daję. Dziękuję to 

wszystko i przepraszam, że tutaj panu przewodniczącemu wszedłem w słowo. 

Dziękuję uprzejmie.” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Dziękuję panu przewodniczącemu Chojnackiemu. I to rzeczywiście tak troszeczkę ta 

dzisiejsza dyskusja w tą stronę właśnie manewrowała, że trzeba po prostu Wydział 

Promocji bardziej zaangażować. Ja chcę tylko państwu tutaj przypomnieć, nie byłem 

wtedy radnym, proszę sobie przypomnieć, ile lat próbowałem naprowadzić miasto na 

tę ścieżkę, żebyśmy się promowali za pomocą Szlaku Bursztynowego, czy w ostatnich 

latach coś państwo słyszeli na temat promocji Konina za pomocą Szlaku 

Bursztynowego – nie, to umarło i tego nie ma, może spróbujemy to wskrzesić, ale to 

naprawdę dużo by nas nie kosztowało. Dzisiaj wszyscy wiedzą, że Kalisz to miasto 

w Polsce najstarsze, a leży na szlaku Bursztynowym tak samo jak my i w tym samym 

miejscu. U nas nie były przeprowadzane odpowiednie badania archeologiczne. Ja 

składam już szósty rok wniosek o to, żeby na Grójcu przebadać ogromną Osadę 

z czasów rzymskich, nie znajduje się na to nawet kilkanaście tysięcy w skali pół 

miliarda naszego budżetu, więc się państwo nie dziwcie, że nasze miasto czasami nie 

ma się czym promować, bo o ile teraz mamy ciekawy sposób promocji gospodarczej 

Dolina Energii to, to jest pomysł promocji gospodarczej, a pomysł taki bardziej miękki 

oparty ma jakiejś miejskiej tradycji, historii, jakiejś w tym momencie starożytności nie 

pojawia się, więc próbujemy to może poruszyć.” 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Ja również tak jak pan przewodniczący Chojnacki 

bardzo przepraszam pana Ryszarda Pilarskiego i pana przewodniczącego, ale 
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chciałem w nawiązaniu do tego, co mówił przed chwilą zarówno pan przewodniczący 

jak i pan przewodniczący Chojnacki. Wydajemy duże pieniądze na promocję miasta, 

a słuchając wszystkich wypowiedzi pana przewodniczącego Nowaka, to trzeba brać 

przykład jak się promować za darmo, bo to jest super przykład jak można się 

promować, ale to naprawdę w sensie pozytywnym i dodatnim. Natomiast panie 

przewodniczący Chojnacki, kończy się tak jak powiedział pan przewodniczący dach na 

I Liceum, natomiast pan doskonale wie, że już trzeba szukać pieniędzy i to bardzo 

szybko na dach w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych przy ulicy Bydgoskiej i to 

trzeba zrobić. Dziękuję.”  

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Ta promocja przy użyciu naszej historii i tradycji może nie jest właśnie darmowa, ale 

jest na pewno o wiele tańsza niż jakieś rozbudowane kampanie reklamowe, gdzie 

czasami jest coś stworzone z niczego i nie do końca pasuje, a tutaj mamy po prostu 

swoje sprawy, swoje produkty, które czasem są ukryte i trzeba je odnaleźć. 

Proszę pana zastępcę skarbnika Ryszarda Pilarskiego o odpowiedź na zadane dzisiaj 

pytania.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca skarbnika Ryszard PILARSKI, cytuję: „W załączniku nr 5 

w projekcie limitu wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków 

z Unii Europejskiej i tym podobnych mamy właśnie w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego projekt – budowa i promocja marki Wielkopolska Dolina 

Energii. I tutaj niestety większość z tych środków, o których państwo mówicie, czyli to 

jest kwota 2.416.482, 00 złotych to jest w ramach tego projektu i tej kwoty uszczuplić 

nie możemy. Stricte budżet na promocję miasta to jest 404 tysiące złotych i tutaj 

należałoby się ewentualnie przyjrzeć czy w ramach tej kwoty można jeszcze stosować 

jakieś oszczędności. Myślę, że zgodnie z tym, co mówił pan prezydent Adamów tutaj 

będzie już ciężko.  

Co do wydatków na ochronę zdrowia w porównaniu z latami 2020, 2021 – wydatki na 

ochronę zdrowia to jest w planie 2.122.359,00 złotych – mówię tutaj oczywiście 

o łącznych wydatkach gminy i powiatu, w poprzednim roku była to kwota 2.137.819,00 

złotych. Pomoc społeczna w planie jest 31.970.625,00 złotych, natomiast w zeszłym 

roku 38.812.680,00 złotych. 

Zaraz wrócę do tego działu pomocy społecznej, tylko skończę, jeśli chodzi o dział 

rodzina – plan 98.743.340 złotych, przewidywane wykonanie tego roku to jest 

104.014.117,32 złotych, przy czym należy zwrócić uwagę, że wszystko to są zadania 

zlecone i w zawiązku z czym one się zmieniają i są zwiększane w trakcie roku, tak że 

należy ufać, że te dane będą większe. Dziękuję bardzo.” 



13 

Radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania.  

DRUK Nr 462 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 

2021-2024: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024 - 9 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 2021-2024 - 7 głosami „za”, 0 głosów 

„przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 

Komisja Praworządności pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024 - 3 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” przy 

2 głosach „wstrzymujących się”. 

DRUK Nr 463 

Projekt u chwały w sprawie budżetu miasta Konina na 2021 rok: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta 

Konina na 2021 rok - 9 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach 

„wstrzymujących się”. 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 

miasta Konina na 2021 rok - 7 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” przy 2 głosach 

„wstrzymujących się”. 

Komisja Praworządności pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta Konina na 

2021 rok - 3 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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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. K. 
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