
BR.0002.2.10.2019 

PROTOKÓŁ Nr XIII/2019 

z obrad XIII SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 11 września 2019 roku 

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

Sesja trwała od godz. 11.00 do godz. 11.10. 

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

Piotr KORYTKOWSKI, Zastępcy Prezydenta Miasta Konina Witold NOWAK i Paweł 

ADAMÓW, Zastępca Skarbnika Miasta Ryszard PILARSKI, Sekretarz Miasta Marek 

ZAWIDZKI, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorzy i prezesi podległych 

jednostek organizacyjnych miasta i spółek miejskich, komendanci służb miejskich 

oraz przedstawiciele lokalnych mediów. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Otwarcia XIII sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) - 

dokonał przewodniczący Rady Miasta Konina – radny TADEUSZ WOJDYŃSKI. 

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 

uchwał. 

Nieobecni byli radni: Monika KOSIŃSKA, Maciej OSTROWSKI. 

 Przewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „W zawiadomieniu o zwołaniu 

dzisiejszej sesji przekazałem Państwu radnym wniosek Prezydenta Miasta Konina 

o zwołanie sesji oraz porządek obrad wraz z materiałami.  Dzisiejsza sesja zwołana 

jest w jednym temacie, który rozpatrzymy za chwilę.   

Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie porządku obrad?” 

Do porządku obrad radni nie mieli uwag. Wobec powyższego przewodniczący rady 

stwierdził, że realizowany będzie następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

miasta Konina na lata 2019-2022 (druk nr 212). 

3. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miasta Konina. 

Rada przystąpiła do realizacji ustalonego porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022 (druk nr 212). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Szanowni Państwo, przechodzimy do omówienia 

i podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
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Konina na lata 2019-2022 – druk nr 212. Projekt uchwały i szczegóły związane ze 

zwołaniem dzisiejszej sesji przedstawi zastępca prezydenta Paweł Adamów.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta ds. gospodarczych Paweł ADAMÓW, cytuję: 

„Na wstępie chciałem bardzo podziękować za dzisiejsze spotkanie. Zdajemy sobie 

sprawę, że zostało ono zwołane w trybie ekspresowym, więc wielkie podziękowania 

dla Pana przewodniczącego i Państwa radnych, że dzisiaj stawiliście się Państwo.  

Ten projekt uchwały jest związany z otrzymaniem przez miasto Konin dotacji 

z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dwóch ulic: ulicy Żwirki i Wigry 

i ulicy Leśnej. Otrzymaliśmy tam dofinansowanie na poziomie 60%. Po otrzymaniu 

dotacji okazało się, że Pan wojewoda rozesłał pisma do samorządów z prośbą 

o udokumentowanie wkładu własnego do tego typu projektów. Było to pismo, na 

które mieliśmy, w zasadzie w ciągu 7 dni dostarczyć taki projekt uchwały, dlatego też 

w najbardziej możliwym późnym terminie poprosiliśmy Państwa o spotkanie się 

i podjęcie takiej uchwały. Planowaliśmy podjęcie takiej uchwały na sesji 18 września, 

na naszej stałej sesji, ale okazało się, że istnieje duże ryzyko odrzucenia wniosku, 

gdybyśmy takiej uchwały dzisiaj nie dowieźli, tak że nie chcąc ryzykować po 

konsultacji z Urzędem Wojewódzkim zdecydowaliśmy, że taką uchwałę dzisiaj 

podejmiemy. Jest to uchwała, która polega na zabezpieczeniu wkładu własnego do 

tych dwóch projektów, aby inwestycja mogła być zrealizowana w przyszłam roku 

i taki projekt uchwały przedkładamy do realizacji. Na tablicy wyświetlone są kwoty, 

o jakie uzupełnione są dwie dodatkowe pozycje - przebudowa ul. Leśnej i ul. Żwirki 

i Wigury w Koninie. Środki zostają zdjęte z zadania Wyzwolenia i Paderewskiego, 

gdzie mamy zapisaną dużą kwotę, na którą będziemy dopiero rozpisywać przetarg, 

tak że pewnie gdzieś za miesiąc, za półtora miesiąca będziemy wiedzieli, jaka jest 

ostateczna kwota tego przetargu i będziemy wtedy reagować, czy ta kwota, którą 

będziemy mieli wtedy wpisaną do budżetu będzie wystarczająca czy trzeba będzie ją 

uzupełniać.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

Stosunkiem głosów: 20 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”, 1 radny „wstrzymujący się” 

od głosowania - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022. 

Uchwała nr 182 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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3. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miasta Konina. 

Przewodniczący rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, stąd też 

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

Obradom przewodniczył  

 Przewodniczący Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz WOJDYŃSKI 

Protokołowało: 

Biuro Rady Miasta Konina 
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