
BR.0002.2.15.2019 

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2019 

z obrad XVIII SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 27 listopada 2019 roku 

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

Sesja trwała od godz. 9.00 do godz. 12.30. 

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

Piotr KORYTKOWSKI, Zastępca Prezydenta Miasta Konina Paweł ADAMÓW, 

Skarbnik Miasta Kazimierz LEBIODA, 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 XVIII sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 1 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: Krystian Majewski oraz Dominik Szopa. 

Na sekretarza obrad sesji przewodniczący rady wyznaczył radnego Marka Cieślaka. 

Radny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad.  

Przewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI poinformował, że przed rozpoczęciem 

obrad o głos prosił kapelmistrz Orkiestry Dętej PAK KWB Konin - Mirosław Pacześny.  

Głos zabrał Mirosław PACZEŚNY, cytuję: „Szanowni Państwo. Jesteśmy w okresie 

barbórkowym, a ja reprezentuję orkiestrę PAK Kopalni Węgla Brunatnego – 

chciałoby się powiedzieć orkiestrę reprezentacyjną miasta Konina, bo występujemy 

od 65 lat na tym terenie, towarzysząc wielu uroczystościom w Koninie, w powiecie 

i nie tylko, bo w Polsce, ale i za granicą, godnie reprezentując naszą miejscowość.  

Chciałbym Państwa zaprosić na zakończenie uroczystości barbórkowych 13-ego 

grudnia, na koncert podsumowujący święto górnika, na koncert podsumowujący tą 

część roku, a zarazem 65 lecie orkiestry, podsumowujący obchody roku 

jubileuszowego. Mam dla Państwa zaproszenia na koncert, jeżeli ktoś wyrazi chęć 

udziału, serdecznie zapraszam. Dziękuję.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję Panu kapelmistrzowi. Przechodzimy do 

realizacji porządku obrad. 
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W zawiadomieniu o zwołaniu dzisiejszej sesji przekazałem Państwu radnym ustalony 

porządek obrad wraz z materiałami. 

W dniu 26 listopada br. przekazałem Państwu wniosek Prezydenta Miasta Konina 

o wprowadzenie do porządku projektów uchwał w sprawie: 

- wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – druk nr 

283, 

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 

284. 

Przypominam, iż rada może wprowadzić zmiany w ustalonym porządku obrad – 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu – o czym stanowi zapis 

artykułu 20 ustęp 1a ustawy o samorządzie gminnym. 

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

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Powodem 

wprowadzenia tych dwóch punktów jest stosowna decyzja Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, uchylająca nam te dwie uchwały, w związku ze zmianami, które 

wprowadza ustawa o gospodarowaniu odpadami na terenach gminy. Wchodzą tutaj 

w grę sprawy związane z dostosowaniem opłat w przypadku, kiedy osoby mają na 

terenach swojej posesji komposty. Trzeba wtedy różnicować opłatę za odbiór tych 

odpadów. To jest jedna rzecz. 

Drugą rzeczą są kwestie związane z pojemnikami na odpady. Tutaj też musimy na 

posesjach niezamieszkałych wprowadzić stosowne zmiany.  

Biorąc pod uwagę to, że szczegółowe informacje na temat przyczyn konieczności 

podjęcia jeszcze raz tych uchwał padły na komisji, tych Państwa, którzy nie byli, 

proszę o zadawanie stosownych pytań. Jeżeli są takowe, wspólnie z kierownikiem 

Oblizajkiem, czy też z Panem mecenasem postaramy się odpowiedzieć szczegółowo 

na te pytania.” 

Do porządku obrad radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady zmieniony porządek 

obrad poddał pod głosowanie. 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina przyjęła 

proponowany porządek obrad. 

W głosowaniu nie uczestniczyli radni: K. Majewski i D. Szopa. 

Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
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2. Przyjęcie protokołów XIII, XIV, XV, XVI sesji. 

3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok (druk nr 278); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022 

(druk nr 279). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2019 (druk nr 282). 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 27 

lutego 2019 roku, zmienionej Uchwałą Nr 133 Rady Miasta Konina z dnia 29 

maja 2019 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 

2019 rok (druk nr 252). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 w ramach 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (druk nr 

251). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do wdrożenia programu 

pomocy społecznej pod nazwą „Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 

2020-2025” (druk nr 250). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2020 rok (druk nr 256). 

10.  Podjęcie 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 2020 rok (druk 

nr 257). 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta 

Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 

2 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 

2020-2024 (druk nr 258). 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego (druk nr 248). 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 115 Rady Miasta Konina 

z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina (druk nr 253). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 759 Rady Miasta Konina 

z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia 

gospodarki komunalnej (druk nr 272). 
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15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym (druk nr 283). 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej (druk nr 284). 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie Programu Wspierania Przedsiębiorczości 

w Koninie na lata 2020-2022 (druk nr 273). 

18.  Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego: 

a) trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 

w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 

(druk nr 259),  

b) trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego w Koninie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie (druk nr 260), 

c) trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida 

w Koninie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila 

Norwida w Koninie (druk nr 261), 

d) trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Mikołaja 

Kopernika w Koninie w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole 

Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie (druk nr 262), 

e) trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Górniczo-

Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie w czteroletnie V Liceum 

Ogólnokształcące w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława 

Staszica w Koninie (druk nr 263), 

f) trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w czteroletnie VI 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie (druk nr 264), 

g) trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie 

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie (druk nr 

265), 

h) czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. 

Stanisława Staszica w Koninie w pięcioletnie Technikum nr 1 w Zespole Szkół 

Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie (druk nr 266), 
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i) czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia 

Zawodowego im.  Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w pięcioletnie 

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. 

 Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie (druk nr 267), 

j) czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w pięcioletnie Technikum nr 3 

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego 

w Koninie (druk nr 268), 

k) czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie 

w pięcioletnie Technikum nr 4 w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika 

w Koninie (druk nr 269), 

l) czteroletniego Technikum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zespole Szkół 

Technicznych w Koninie w pięcioletnie Technikum nr 5 im. Marii Skłodowskiej 

– Curie w Zespole Szkół Technicznych w Koninie (druk nr 270). 

19. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Koninie (druk nr 271). 

20. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przekazania skargi na Uchwałę Nr 36 Rady Miasta Konina z dnia 30 styczna 

2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina – Łężyn (etap 1) (druk nr 274); 

b) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta 

Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu (druk nr 

275). 

21.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przekazania skargi na Uchwałę Nr 37 Rady Miasta Konina z dnia 30 styczna 

2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina dla wybranych obszarów (druk nr 276); 

b) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta 

Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu (druk nr 

277). 

22.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 169 Rady Miasta Konina 

z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do opiniowania 

kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023 (druk nr 254). 

23.  Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Koninie na kadencję 2020 – 2023 

(wybory uzupełniające) (druk nr 255). 

24.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 z dnia 5 grudnia 2018 roku 

Rady Miasta Konina w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji 

Rady Miasta Konina (druk nr 246). 

25.  Wnioski i zapytania radnych. 
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26.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

27.  Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miasta Konina. 

Rada przystąpiła do realizacji ustalonego porządku obrad. 

Na sesję przybył radny Dominik Szopa. 

2. Przyjęcie protokołów XIII, XIV, XV, XVI sesji. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku, to przyjęcie protokołów obrad 

XIII, XIV, XV i XVI sesji. Sporządzone protokoły zostały przesłane Państwu radnym 

drogą elektroniczną. 

Stwierdzam, iż do dnia sesji nie wpłynęły na moje ręce żadne zastrzeżenia ani uwagi 

do sporządzonych protokołów. Zapytam, czy Państwo radni zgłaszają takie na sesji?  

Nie widząc zgłoszeń stwierdzam, iż protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń 

i poprawek uważa się za przyjęty, o czym stanowi zapis § 34 punkt 7 Statutu Miasta 

Konina.  

Przypominam również Państwu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami protokoły 

obrad są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.” 

3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie 

międzysesyjnym. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu 

porządku obrad. Treść sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta Konina - Państwo 

radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 26 listopada 2019 roku. Czy radni mają 

pytania do sprawozdania?” 

Do sprawozdania radni nie mieli pytań.  Przewodniczący rady stwierdził, że Rada 

Miasta Konina przyjęła sprawozdanie Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie 

międzysesyjnym. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok (druk nr 278), 

b)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na 

lata 2019-2022 (druk nr 279). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przechodzimy do omówienia i podjęcia uchwał 

w sprawie: zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok - druk nr 278 oraz zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022 - druk nr 279. 

Proszę przewodniczącego Komisji Infrastruktury o przedstawienie wypracowanej 

opinii na wspólnym posiedzeniu z Komisją Finansów.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję: 

„Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury obradowały nad projektami uchwał, 

zawartymi w drukach nr 278 i 279. Materiały przedstawił Skarbnik Miasta Kazimierz 

Lebioda. Radny Jakub Eltman zadał kilka pytań dotyczących finansów oświaty, na 

które uzyskał odpowiedź. 7 radnych było „za”, 0 radnych „przeciw”, 4 radnych 

„wstrzymało się” od głosu, zarówno w głosowaniu druku nr 278 i druku nr 279.” 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

Głos zabrał z-ca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Chciałem 

uzupełnić informacje, które pojawiają się w uzasadnieniu do projektu zmian 

w budżecie. Państwo na Komisji Finansów pewnie analizowaliście te zmiany. 

Większość tych zmian dotyczy wydatków na oświatę, dużych wydatków na oświatę. 

Chciałem Państwa poinformować, że nadal nie mamy dopiętego roku, jeśli chodzi 

o wydatki tegoroczne na oświatę. Mamy pierwsze informacje odnośnie naszych 

działań i chcę Państwu powiedzieć, jak wygląda to, jeśli chodzi o odpowiedź ze 

strony Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji Narodowej na nasze potrzeby 

i na prośby składane o dodatkowe środki, bo często Pan przewodniczący Chojnacki 

o to pyta, dlatego informuję, jeśli chodzi o zwrot rezerwy części oświatowej, 

subwencji ogólnej w zakresie dostosowywania pomieszczeń do nauki w nowo 

wybudowanych budynkach i nowych pomieszczeniach pozyskanych w wyniku 

adaptacji, a przypomnę, że jesteśmy po dużych zmianach w Koninie, jeśli chodzi 

o adaptację budynków i pomieszczeń w związku z reformą i ze zmianami, które 

wprowadzono. Ministerstwo Finansów przyznało nam 24.753 zł, czyli de facto mniej 

niż nawet wydaliśmy na adaptację pomieszczeń w jednej tylko szkole w Zespole 

Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, wyprowadzając stamtąd Zakład Obsługi 

Urzędu Miejskiego i przeznaczając te pomieszczenia na naukę szkolną. Z tytułu 

świadczeń na start dla nauczycieli stażystów otrzymaliśmy 2.396 zł.  

Widziałem wczoraj informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, że nie ma 

nas na liście gmin i powiatów w związku ze zwiększeniem liczby uczniów, co 

oznacza, że ta największa pula, na którą liczyliśmy, nie zostanie żadna złotówka nam 

przyznana. Czekamy, jeszcze mamy dwa kolejne wnioski złożone z tytułu odpraw 
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emerytalnych, między innymi dla nauczycieli na 113 tys. zł i 273 tys. zł. Wiemy, że 

nigdy w 100% Ministerstwo Finansów nie przyznaje takich środków, ale liczymy na 

każdy grosz, bo tak jak mówię, budżetu tegorocznego nie mamy dopiętego, właśnie 

w związku z kosztami wynikającymi z funkcjonowania oświaty. Tak na szybko, 

jeszcze nieprecyzyjne są te liczby, ale wydatki bez dotacji to około 200 mln zł, 

subwencja 122 mln zł, czyli różnica, to jest około 78 mln zł wydatki minus subwencja 

tj. 61.04%. Jak to się ma w stosunku do ubiegłego roku? To się ma tak, że w tym 

roku 78 mln zł wydatki minus subwencja, w ubiegłym roku było 71.6 mln zł, więc taka 

to jest różnica i takie to są koszty, bo mnie nie ma na Komisji Finansów, więc 

chciałem Państwa szczegółowo poinformować, jak wygląda funkcjonowanie i koszty 

oświaty w Koninie.”  

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Zostałem 

wywołany z imienia i nazwiska. Oczywiście Pan prezydent o tym doskonale wie, 

że funkcjonowanie, finansowanie oświaty, tak naprawdę jest zadaniem własnym 

gminy. Oznacza to, że są trzy źródła finansowania zadań oświatowych. Subwencja, 

o której mówił Pan prezydent, ale to są również dotacje i to są dochody własne 

gminy. Są pewne wydatki, których wprost nie możemy finansować z subwencji 

oświatowej jak budowa, rozbudowa szkoły, zakup komputerów i akcesoriów powyżej 

3.5 tys. zł i tutaj mógłbym wymieniać, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną 

rzecz, że my nie możemy patrzeć na funkcjonowanie oświaty poprzez pryzmat 

jedynie subwencji oświatowej. Tutaj jak wspomniałem na samym początku, są trzy 

źródła finansowania i każde z tych źródeł powinno być brane pod uwagę, w związku 

z tym nie możemy jedynie sprowadzać finansowania do subwencji, którą 

otrzymujemy z budżetu państwa, wręcz są pewnego rodzaju działania prowadzone 

na rzecz oświaty, których my nie możemy wręcz z tej subwencji finansować. To tyle 

tytułem wyjaśnienia.” 

Odpowiadając z-ca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Absolutnie 

nie mówię, że finansujemy oświatę tylko z subwencji. To nie padło w mojej 

wypowiedzi Panie przewodniczący. Chciałem Państwu podkreślić, jaka jest różnica 

rok do roku, jakie to są procenty. My jesteśmy gdzieś na poziomie 61%, jeśli chodzi 

o udział subwencji w wydatkach, tylko chodzi o to, jak te wydatki rosną z roku na rok 

i to nie jest tylko nasz samorząd, w stosunku do subwencji, która nie rośnie i ta 

różnica między 71 a 78 mln zł, która była i to, że więcej musimy dołożyć. Ja na to 

zwracam uwagę, bo oczywiście, że przedszkola mamy finansowanie na poziomie 

niespełna 20%, bo wiadomo, że to jest zadanie własne gminy i my wiemy, gdzie są 

zadania własne gminy i w większości radni też się orientują, ile wydajemy w gminie, 

ile w powiecie na oświatę. Wiemy, że ta subwencja gminna pokrywa niespełna 50% 

naszych wydatków, a subwencja powiatowa, czyli na szkoły ponadpodstawowe około 

81-82% w zależności od roku. Ja tylko zwracam uwagę na to, że ta różnica się 

powiększa. To, co Państwu już kiedyś sygnalizowałem, że różnica między wydatkami 

samorządów, w tym naszym przypadku znowu się powiększyła i stąd te konieczne 

posunięcia i konieczne działania, które są do podjęcia w przyszłym roku.” 

Odpowiadając wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja tutaj będę 

zdecydowanie popierał wszelkiego rodzaju działania, których celem będzie 

zabieganie o środki budżetowe na prowadzenie oświaty i co do tego nie ma sporów. 
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Ja przeglądając budżety z trzech ostatnich lat mogę stwierdzić, że o ile w 2018 roku 

ta subwencja oświatowa gminy i powiatu wynosiła 115 mln zł, to w 2019 roku 

wynosiła 119 mln zł, w tym roku wynosi prawie 132 mln zł. Ona rośnie w stopniu 

niezadowalającym i to chcę podkreślić, nie jestem rzecznikiem rządu, żeby bronić, 

natomiast pokazuję, że tutaj też widzimy pewną zmianę.” 

Do projektów uchwał radni nie mieli innych uwag. Przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. W głosowaniu nie uczestniczył radny 

T. A. Nowak. 

DRUK Nr 278  

Wynikiem głosowania – 12 „za”, 0 „przeciw” i 9 „wstrzymujących się” Rada Miasta 

Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok.  

Uchwała Nr 237 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

DRUK Nr 279  

Wynikiem głosowania – 12 „za”, 0 „przeciw” i 9 „wstrzymujących się” Rada Miasta 

Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

miasta Konina na lata 2019-2022.  

Uchwała Nr 238 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (druk nr 282). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia 

uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2019 - druk nr 282. 

Proszę przewodniczącego Komisji Infrastruktury o przedstawienie wypracowanej 

opinii na wspólnym posiedzeniu z Komisją Finansów.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję: 

„Komisja Finansów wspólnie z Komisją Infrastruktury omówiła projekt uchwały 

zawarty w druku nr 282. Uznała, że jest to sprawa techniczna. 10 radnych było „za”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W głosowaniu nie uczestniczył radny T. A. Nowak. 

W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2019. 

Uchwała Nr 239 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 72 Rady Miasta 

Konina z dnia 27 lutego 2019 roku, zmienionej Uchwałą Nr 133 

Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie 

określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście 

koninie na 2019 rok (druk nr 252).  

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia 

uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 

roku, zmienionej Uchwałą Nr 133 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2019 roku 

w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2019 rok - druk nr 252. 

Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych.”  

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon 

CHOJNACKI, cytuję: „Projekt uchwały przedstawiła dyrektor MOPR Małgorzata 

Rychlińska. W głosowaniu członkowie komisji zaopiniowali projekt uchwały 

pozytywnie 9 głosami „za”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W głosowaniu nie uczestniczył radny T. A. Nowak. 

W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

zmieniającą Uchwałę Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 roku, 

zmienionej Uchwałą Nr 133 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie 

określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej w Mieście Koninie na 2019 rok.  

Uchwała Nr 240 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 

w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych (druk nr 251). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia 

uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - druk nr 251. 
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Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon 

CHOJNACKI, cytuję: „Podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały, omówiła ją 

dyrektor MOPR Małgorzata Rychlińska. Komisja 9 głosami „za” zaakceptowała 

projekt uchwały.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W głosowaniu nie uczestniczył radny T. A. Nowak. 

W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Uchwała Nr 241 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do 

wdrożenia programu pomocy społecznej pod nazwą „Program 

Wychodzenia z Bezdomności na lata 2020-2025” (druk nr 250). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia 

uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do wdrożenia programu pomocy 

społecznej pod nazwą „Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2020-2025” - 

druk nr 250. 

Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon 

CHOJNACKI, cytuję: „W głosowaniu członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie 

projekt uchwały 9 głosami „za”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W głosowaniu nie uczestniczył radny T. A. Nowak. 

W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie przyjęcia i skierowania do wdrożenia programu pomocy społecznej pod 

nazwą „Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2020-2025”.  

Uchwała Nr 242 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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9.  Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 

2020 rok (druk nr 256). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia 

uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla miasta Konina na 2020 rok - druk nr 256. 

Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych.”  

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon 

CHOJNACKI, cytuję: „Projekt uchwały został omówiony przez kierownik Wydziału 

Spraw Społecznych Jolantę Stawrowską. Po dyskusji komisja zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie 9 głosami „za”. 

Dwa zdania podziękowania. Dziękuję Pani kierownik, że wrażliwa jest na sugestie 

komisji. My w zeszłym roku przy okazji podobnego programu zgłaszali pewne 

wnioski do programu i te wnioski zostały ujęte, szczególnie w kontekście FAS, 

chodziło o szkolenie, które skierowane jest do młodzieży. Ważne zagadnienie i ono 

już w tym programie zostało ujęte. Jeszcze raz z tego miejsca dziękuję.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 

miasta Konina na 2020 rok.  

Uchwała Nr 243 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

10.  Podjęcie 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 2020 rok (druk 257). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok - druk nr 257. 

Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon 

CHOJNACKI, cytuję: „Projekt uchwały zaprezentował kierownik Centrum Organizacji 

Pozarządowych Bartosz Jędrzejczak. W sposób szczegółowy przedstawił nam 

najważniejsze elementy tego programu. Odbyła się dyskusja i w wyniku głosowania 

projekt został przyjęty 9 głosami „za”.” 



13 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Chciałem w tym 

miejscu podziękować organizacjom pozarządowym, których w naszym mieście jest 

bardzo dużo i one bardzo znacząco przyczyniają się do realizacji zadań własnych 

miasta. Bez ich obecności nie byłoby to możliwe. Wiele miast zazdrości nam 

poziomu współpracy organu prowadzącego z organizacjami i zawsze ten punkt 

porządku obrad, który co roku się pojawia, jest okazją do tego, by im podziękować, 

bo robią znakomitą robotę. Dziękuję wszystkim Państwu w imieniu Rady.” 

Głos zabrał radny Dominik SZOPA, cytuję: „Mam takie pytanie techniczne, dotyczące 

treści tego programu, w rozdziale III § 4 tam, gdzie wymienione są formy wsparcia 

miasta dla organizacji pozarządowych w ostatnim punkcie, jeśli chodzi o formy 

wsparcia mamy: „użyczenie w ramach posiadanych, niewykorzystanych do innych 

celów nieruchomości będących w posiadaniu Miasta (zgodnie z Zarządzeniem Nr 

51/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad 

najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych). To zarządzenie dotyczy 

w swojej treści zasad wynajmu lokali będących w posiadaniu miasta, tu mamy mowę 

o użyczeniu. Domyślam się, że powołanie się na zarządzenie Nr 51 dotyczy 

zawartego w tym zarządzeniu katalogu przypadków, kiedy prezydent może 

bezprzetargowo zawrzeć umowę najmu z pewnymi podmiotami, ale w związku z tym, 

że w tym programie mamy mowę o użyczeniu, to też mam takie pytanie, czy nie 

lepiej byłoby jednak w tym programie te kryteria zawrzeć, zamiast powoływać się na 

zarządzenie, które mówi o najmie, a nie o użyczeniu.”  

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Myślę, że jeżeli 

powołujemy się na jakiś akt prawa miejscowego, jest to właściwe podejście do 

tematu, bo przecież niekoniecznie trzeba przytaczać konkretne zapisy tego 

zarządzenia w kolejnym dokumencie miasta Konina, dlatego też powołanie się 

myślę, że jest dobrą metodą, aby zrobić odniesienie do konkretnego aktu prawnego. 

Co do słowa użyczenie a wynajem, tutaj w tym momencie nie wiem, czy jest Pan 

Bartosz Jędrzejczak, czy wspólnie z radcą prawnym moglibyśmy tę kwestię 

wyjaśnić?” 

Głos zabrał kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych Bartosz JĘDRZEJCZAK, 

cytuję: „Procedura związana z naliczaniem i zamiennie wynajmem lokali dla 

organizacji pozarządowych, to był efekt konsultacji, które były prowadzone między 

2010 a 2012 rokiem i ta procedura została szczegółowo opisana na stronie Urzędu 

Miejskiego. Jest tam infografika i w tych pracach uczestniczył ówczesny zastępca 

prezydenta Sławomir Lorek i tak naprawdę, to była też inicjatywa prezydenta, aby 

całą tą procedurę wyjaśnić, usystematyzować i składa się ona z dwóch elementów. 

Chodziło o zwolnienie podatkowe i ta procedura w tym zarządzeniu prezydenta 

została opisana szczegółowo, jeśli chodzi o wynajem lokali i stąd bierze się 

zacytowanie w tym programie tego dokumentu, czyli chodziło o zwolnienia 

podatkowe dla organizacji pozarządowych, jeśli chodzi o podatek od 

wynajmowanych lokali. Użyczenie odbywa się w procedurze dokładnie opisanej na 

stronie i dotyczy ono organizacji, które występują do kierownictwa urzędu 

o użyczenie bezpłatne lokali i wtedy w ramach możliwości tak to jest zapisane 
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w programie współpracy, z tych zasobów decyzja jest podejmowana przez 

kierownictwo urzędu albo też w drugim stopniu, na drugim poziomie jest 

weryfikowana i wspólnie decyzja jest podejmowana razem z Państwem radnymi.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Poproszę radcę prawnego, aby wyjaśnił, bo Panu 

radnemu chodziło konkretnie o słowo użyczenie a wynajem.”  

Kontynuując Bartosz JĘDRZEJCZAK kierownik COP, cytuję: „To są dwie różne 

sytuacje. Wynajem jest związany z ponoszeniem opłat czy zwolnieniem od nich. 

Użyczenie jak sama nazwa mówi, jest z reguły bezpłatne.” 

Głos zabrał radca prawny Ryszard GRANDE, cytuję: „Jest zasadnicza różnica 

między użyczeniem a najmem. Najem jest odpłatny, użyczenie jest bezpłatne. Ja 

proponowałbym, by w tym punkcie 7 wykreślić to zarządzenie i pozostawić pozostałą 

część, że użyczenie w ramach posiadanych, niewykorzystanych do innych celów 

nieruchomości będących w posiadaniu Miasta. Według mnie rozwiązuje to ten 

problem, jeśli chodzi o użyczenia, bo zgodnie z zarządzeniem Nr 51 mamy w tej 

chwili to zarządzenie, ale zarządzenie może ulec zmianie i wtedy będziemy zmieniać 

cały program? Wydaje mi się, że gdyby punkt 7 skończyć na w słowach „w 

posiadaniu miasta” też byłoby dobrze.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Panie prezydencie czy jako autopoprawkę Pan to 

wniesie?” 

Ponownie głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Co prawda 

pobieżnie, ale przejrzałem w tej chwili to zarządzenie Nr 51 i być może zostało to 

przywołane ze względu na to, że mimo, że dotyczy najmów, mogły być pewne 

określenia dotyczące użyczenia ale rzeczywiście nie widzę w tym zarządzeniu takich 

sformułowań, tak że rzeczywiście, jeżeli to, co Pan radca proponuje, byśmy 

zrealizowali, myślę, że to w żaden sposób nie zmieni intencji, jaka przyświeca temu 

całemu programowi. Tak że w formie autopoprawki prosiłbym o wykreślenie 

i zakończenie tego punktu na słowach: „użyczenie w ramach posiadanych, 

niewykorzystanych do innych celów nieruchomości będących w posiadaniu Miasta.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych uwag. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.  

Uchwała Nr 244 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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11.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu 

Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 2 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2024 (druk nr 

258). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały 

w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Konina z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 2 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2024 - druk nr 258. 

Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon 

CHOJNACKI, cytuję: „Ta różnica pomiędzy tym projektem uchwały, a poprzednim 

jest taka, że o ile poprzedni projekt jesteśmy zobligowani przyjmować co roku, o tyle 

ten projekt i na to zwracam uwagę, jest pewnego rodzaju ewenementem i tego nie 

musimy robić ale chcemy, bo to ułatwia pracę organizacjom pozarządowym. Projekt 

uchwały, który został zaopiniowany 9 głosami „za” omówił kierownik Bartosz 

Jędrzejczak.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał radny Dominik SZOPA, cytuję: „Wiem, że na komisji ta sprawa była 

dyskutowana. Wiem, że radny Jakub Eltman na ten temat zadawał pytania, 

chciałbym dopytać w rozdziale VI §10 programu, gdzie mamy wymienione formy 

współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi mamy zapis, że: „współpraca 

może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, materialnym lub 

finansowym podmiotów Programu w zakresie określonym uchwałą, a w 

szczególności: prowadzeniu Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. Ja się 

domyślam, że chodzi o to, że prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych 

przez miasto, ale w związku z tym, że ten zapis w swojej formie może być rozumiany 

również w taki sposób, że może budzić takie skojarzenia, że ona może polegać na 

zleceniu prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych jakiejś organizacji, co 

domyślam się, nie jest intencją, tylko chodzi mi o to, że być może w treści należałoby 

zawrzeć, że dodać do prowadzenia COP, dodać słowa przez Miasto lub w ramach 

Urzędu Miejskiego, jeżeli to oddaje wolę Pana prezydenta.” 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Dziękuję za ten głos. 

Myślę, że intencja jest jednoznaczna. Absolutnie nie będziemy Centrum Organizacji 

Pozarządowych oddawali do prowadzenia jakiejkolwiek innej instytucji spoza urzędu, 

gdyż to, co robione jest od wielu lat w naszym mieście, a więc prowadzenie od lat 

w naszym mieście Centrum Organizacji Pozarządowych jest bardzo pozytywnie 

odbierane przez same organizacje pozarządowe, ale również ja bardzo pozytywnie, 

jako organ prowadzący to oceniam. Myślę, że te dobre praktyki, które są w Koninie 

i są zauważane w kraju powodują to, że do nas, do Konina przyjeżdżają się uczyć, 

w jaki sposób to robić i w tym momencie chciałbym podziękować wszystkim 
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pracownikom Centrum Organizacji Pozarządowych na czele z Panem kierownikiem 

Bartoszem Jędrzejczakiem za tą dobrą pracę, którą wykonują i która jest widoczna 

w całym kraju.” 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Ten temat, który przed chwilą poruszył 

Pan radny Szopa, wczoraj na komisji był omawiany i oczywiście, że gdy się wyrwie 

z kontekstu i czyta się punkt 2, to takie się ma mniemanie, że to Miasto udostępnia 

komuś, ale czytamy cały § 10 i od początku jest jasno i wyraźnie. Wczoraj Pan radny 

Jakub Eltman doszedł do wniosku, że to powinno zostać, bo to oddaje cechę, tym 

bardziej, że czytając dalsze ustępy, w sposób jasny i wyraźny mówi, że to Miasto 

prowadzi i udostępnia organizacjom, a nie, że organizacje prowadzą.”  

Do projektu uchwały radni nie mieli innych uwag. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Konina z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.2 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2024 

Uchwała Nr 245 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego (druk nr 248).  

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - druk nr 248. 

Proszę przewodniczącego Komisji Infrastruktury o przedstawienie wypracowanej 

opinii na wspólnym posiedzeniu z Komisją Finansów.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję: 

„Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury omówiły wspólnie sprawy związane 

z zajęciem pasa drogowego. Komisje uznały, że jest to sprawa techniczna, naturalna 

i należy ją poprzeć. Komisja zaopiniowała projekt uchwały 10 głosami „za”.”  

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.   

Uchwała Nr 246 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 115 Rady 

Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Miasta Konina (druk nr 253). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 115 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2019 roku 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Miasta Konina - druk nr 253. 

Proszę przewodniczącego Komisji Infrastruktury o przedstawienie wypracowanej 

opinii na wspólnym posiedzeniu z Komisją Finansów.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję: 

„Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego miasta 

przedstawiła kierownik Maria Radoch. Komisje nie miały zastrzeżeń, poparły tę 

propozycję jednogłośnie.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Tak się stało, że mamy przyjemność 

wraz z radną Katarzyną Jaworską i radnym Sławomirem Lachowiczem być członkami 

Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Konina i ponieważ czujemy się 

współtwórcami tego wniosku, chciałbym powiedzieć, że wniosek ten wypłynął 

z analizowania składanych podań o przydział mieszkań. Dotychczasowe zasady były 

bardzo restrykcyjne i my po pierwszych posiedzeniach doszliśmy do wniosku, że 

gdybyśmy nie zmienili tych zasad - 80% tych wniosków, które składają mieszkańcy 

byłyby od razu odrzucane z powodu niespełniania kryteriów.  

W związku z tym, żeby wyjść naprzeciw mieszkańcom miasta, żeby ułatwić im 

dostęp do otrzymania mieszkania, podjęliśmy taką decyzję, że wystąpimy do Pana 

prezydenta z takim wnioskiem i to dotyczy tych pierwszych dwóch punktów. Trzeci, to 

inicjatywa Wydziału Spraw Lokalowych, też wynikająca z doświadczeń, że jeżeli ktoś 

z mieszkańców z racji podwyższenia swoich dochodów, traci prawo do najmu 

socjalnego, ale nie traci prawa do otrzymania mieszkania komunalnego. Utrzymuje 

się go na liście zmieniając ją, a do tej pory było tak, że jeśli stracił prawo do najmu 

socjalnego był skreślany z listy. To jest inicjatywa Wydziału Spraw Lokalowych i jest 

bardzo cenna. Myślę, że wdzięczni są mieszkańcy Konina, ponieważ to były wraz 

z rodzinami tysiące ludzi, którzy by dostali odpowiedź negatywną i tutaj kieruję 

w imieniu komisji serdeczne podziękowania, że wyszedł Pan naprzeciw naszemu 

wnioskowi, a tak naprawdę naprzeciw potrzebom mieszkańców, bo to mieszkańcy 

zyskają. 

Dziękuję komisji, bo my od bodajże od 2,5 miesiąca co wtorek się zbieramy po kilka 

godzin, ponieważ ustawa zmieniła zasady przydziału i rozpatrywania i ta robota 

w pierwszym roku jest bardzo trudna i dziękuję Pani kierownik i pracownikom 

Wydziału Spraw Lokalowych za pracę mrówczą, taką pracę, że chcemy zgodnie 

z ustawą wypełnić wszystkie terminy, a to wymaga poświęcenia i czasu.  
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Bardzo proszę Państwa radnych, ten projekt uchwały wychodzi naprzeciw 

mieszkańcom i proszę o zagłosowanie „za”.” 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 115 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2019 roku 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Miasta Konina.  

Uchwała Nr 247 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 759 Rady 

Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru 

sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej (druk nr 

272). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 759 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku 

w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej - druk nr 272. 

Proszę przewodniczącego Komisji Infrastruktury o przedstawienie wypracowanej 

opinii na wspólnym posiedzeniu z Komisją Finansów.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję: 

„Komisje omawiały sprawy zawarte w druku nr 272. Pan kierownik Rafał Oblizajek 

przedstawił sprawę. Dotyczy ona powierzenia prowadzenia odbioru selektywnego 

naszej firmie. Komisje nie miały zastrzeżeń i poparły projekt uchwały.”  

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 759 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku 

w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej.  

Uchwała Nr 248 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym (druk nr 283). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich 

składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

(druk nr 284). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwał 

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - druk nr 

283 oraz w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej - druk nr 284. 

O projektach uchwał poinformowane były Komisje Finansów i Infrastruktury. 

Udzielam głosu zastępcy prezydenta Pawłowi Adamowowi, który przedstawi nam 

projekt uchwały.” 

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

„Wczoraj zapowiedzieliśmy temat na komisji. Chcieliśmy podkreślić, że jest 

konieczność dostosowania regulacji w związku z zaleceniami Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, która miała zastrzeżenia odnośnie pewnych zapisów, które według 

RIO powinny zostać uchwalone już teraz, mimo, że odwołują się do zmian w ustawie 

o utrzymaniu czystości w gminach, które dopiero miałyby wejść w życie we wrześniu 

2020 roku. Ponieważ jest tam zawarty okres przejściowy i są zapisy na tyle 

niedoprecyzowane, że są różne stanowiska prawne, kiedy pewne zapisy powinny 

znaleźć się w uchwale odpadowej gminnej. Nasze stanowisko było takie, że te zapisy 

powinny być wprowadzone w późniejszym terminie. RIO stoi na stanowisku, że 

powinniśmy to wprowadzić od razu, uchwalając tą uchwałę miesiąc temu. W związku 

z tym kolegium RIO uchyliło nam uchwałę w całości z prośbą o poprawienie regulacji 

dotyczącej dwóch kwestii – kwestia wprowadzenia ulgi dla domów jednorodzinnych, 

które zdeklarują się mieć swoje biokompostowniki i te odpady będą 

biokompostowane i my przyjęliśmy ulgę na poziomie 2 zł za gospodarstwo domowe, 

a druga kwestia, to kwestia wpisania do uchwały opłaty za pojemnik, w przypadku 

obszarów niezamieszkałych.  
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Nie było zastrzeżenia odnośnie stawek, tak że sygnalizowaliśmy i dziękowaliśmy na 

komisji radnym, że nie wywołaliśmy znowu tej całej dyskusji odnośnie stawek i radni 

skoncentrowali się na tych dwóch drobnych zmianach, dlatego przedkładamy ten 

projekt uchwały i drugi projekt techniczny, który jest również związany z tym 

projektem.” 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

Głos zabrał kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafał OBLIZAJEK, cytuję: 

„Chcę tylko dodać, bo nie wszyscy radni byli na komisji, odnośnie sposobu liczenia 

tej ulgi za biokompostowniki przydomowe. Tak jak inne gminy i tak jak mówi 

nowelizacja ustawy, licząc tą ulgę przyjęliśmy wartość tonażową bioodpadów 

w mieście. Podzieliliśmy to przez liczbę mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej 

i przez 12 miesięcy. Z proporcji wyszło nam, że to jest około 0.83 zł na osobę. 

Średnia statystyczna rodzina wg GUS to są 3 osoby, więc te 2 zł proponujemy tej ulgi 

za biokompostowanie gospodarstwa domowego. Jest to taka myślę opłata na 

dobrym i dość dobrym poziomie, biorąc pod uwagę to, że np. w Kole ta ulga jest 1 zł 

na gospodarstwo domowe, w Kleczewie jest to 0.50 zł na osobę, czyli 1.5 zł na 

gospodarstwo domowe.  

Jeśli chodzi o ten drugi aspekt, który poruszyła RIO, to chodzi o to, że w tych 

nieruchomościach mieszanych, czyli częściowo zamieszkałych, częściowo 

niezamieszkałych, gdy np. w domu jednorodzinnym jest prowadzona także 

działalność gospodarcza, to tam te firmy deklarują pewną ilość pojemników i cena za 

te pojemniki została dostosowana do tych kwot wynikających z ustawy, czyli ona nie 

może przekroczyć za pojemnik 1100 litrów 3,2% dochodu rozporządzalnego na 1 

osobę w gospodarstwie domowym.” 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Chciałbym w pierwszej kwestii 

wypowiedzieć się, co do poziomu segregacji na terenie miasta Konina i tego, co 

mamy tutaj zawarte w uchwale, a mianowicie o możliwych, zbliżających się wyższych 

kosztach, jeżeli chodzi o utylizację odpadów segregowanych. W chwili obecnej jest to 

1 zł za tonę, w przyszłości może dojść nawet to kwoty 200 zł za tonę. Tak sobie 

kalkulowałem Panie prezydencie. Nie wiem, z czym to jest związane, z uwagi na to, 

że wszyscy w Polsce, na świecie mówią o segregacji, o selektywnej zbiórce, 

o ekologii. Wie Pan bardzo dobrze, często o tym rozmawialiśmy, przykładam się do 

tej segregacji bardzo sumiennie i czy w ogóle będzie się opłacała segregacja 

w Polsce, jeżeli w tej chwili tona kosztuje 320 zł, jeżeli chodzi o śmieci zmieszane, 

a ma w przyszłości kosztować 200 zł, to się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby zrobić 

jedną stawkę i mieć spokój ze śmieciami segregowanymi. Nie wiem, w jakim 

kierunku idzie ustawodawca, bo nie jest to w porządku.  

Jedną pozytywną rzeczą, którą ostatnio usłyszałem w mediach, o czym mówiłem już 

od roku 2012, to jest to, iż Polska wreszcie przystąpi, mam nadzieję, do tzw. skupu 

surowców wtórych, tak, jak jest to już bardzo dawno na zachodzie. Ja podam taki 

bardzo prosty przykład. Ostatnio przyjechał na wesele mojej córki siostrzeniec. 

Poprosił mnie, aby posprzątać dość fajny samochód i mówię: „Daniel, wyniosę ci ten 

worek na śmieci” a on mówi: „nie, nie wujek, to są pieniądze”. Były tam plastiki, 

puszki. Niestety oni to potrafią robić od dawna. Może jeżeli coś takiego będzie 
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wprowadzone o czym jest dyskusja od lat, wtedy również będzie mniej śmieci 

w rowach, w pojemnikach i nasze miasta i otoczenie będzie inaczej wyglądało.  

Co do selektywnej zbiórki. Kolejny temat. W Koninie, z tego co wiem, i o tym też 

mówię od dawna, wg deklaracji z 2018 roku 61406 osób, mieszkańców złożyło, że 

taką selektywną zbiórkę prowadzi, a 340 osób że nie prowadzi. Dlatego tutaj nasuwa 

się cały czas pytanie moje od wielu lat, dlaczego ta zbiorka selektywna jest na 

poziomie tylko 29%, jeżeli prawie 99,5% mieszkańców taką deklarację składa? Czy 

jest to tylko deklaracja fikcyjna, po to, żeby mniej płacić i po raz kolejny zapytam, kto 

to sprawdza, kto to kontroluje? Ustawa wymusza nawet coś takiego, aby takie rzeczy 

sprawdzać.  

Co mnie jeszcze zastanawia Panie prezydencie, ta obniżka 2 zł na gospodarstwo, 

przy zgłoszeniu, że bioodpady będzie się kompostować. Rozumiem, że jest to 2 zł na 

rodzinę. Czy automatycznie złożenie takiej deklaracji, zmiana takiej deklaracji będzie 

powodowała to, że tacy mieszkańcy pozbawiają się możliwości odbioru surowców 

biodegradowalnych, czyli zielonych? To nie zostało wyjaśnione. Czy będą nadal te 

pojemniki, będą worki czy też nie, bo to też nie zostało wyjaśnione.  

Jestem zadowolony z jednej rzeczy i na pewno będą zadowolone osoby, które 

zamieszkują w jednym budynku i prowadzą działalność gospodarczą, gdyż 

w porównaniu do uchwały z października przy segregacji, chociażby za pojemnik 120 

l było 21 zł, a w tej chwili zostanie obniżone do 5 zł przy segregacji.  

Teraz kolejne moje obawy Panie prezydencie, czy przy tych kosztach, które musimy 

przyjąć w stosunku do cen zaproponowanych w ustawie, znowu nie będzie problemu 

ze zbilansowaniem się całego systemu. Jak to może w przyszłości wyglądać, bo ta 

kwota 21 zł praktycznie była od początku, od roku 2017, wtedy zmienialiśmy ostatni 

raz te stawki i czy tutaj już Miasto ewentualnie robiło jakieś wyliczenia? Prosiłbym 

o odpowiedzi, jeśli chodzi o te pojemniki czy przy złożeniu deklaracji 

o kompostowaniu będą pojemniki, będą worki, czy też nie i sprawa tych wyliczeń?”  

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Pan radny Sidor 

poruszył wiele kwestii i myślę, że te pytania zadają sobie wszystkie samorządy 

w kraju, bo to nie jest taki odosobniony przypadek, że to my tylko w samorządzie 

miasta Konina pochylamy się nad tematem problemu śmieciowego i tak to bym 

określił, który dotyczy całego kraju ale myślę, że nie tylko, bo jest to problem 

globalny. Zadajemy sobie pytanie segregacja dobrze, ale co dalej. Proszę zwrócić 

uwagę, biorąc pod uwagę wszystkie dane, które otrzymujemy z MZGOK, dotyczące 

wyselekcjonowania tych surowców, które mogą być surowcami wtórnymi. Stopień 

wysegregowania odpadów tych, które mogą być powtórnie użyte rośnie. Rośnie nam 

i to znacznie, natomiast nie rośnie w wystarczający sposób przychód związany ze 

sprzedażą. Jest to bardzo duża dysproporcja, wręcz sytuacja zaczyna przybierać 

tego rodzaju obrót, że za coś, co kiedyś można było sprzedać, w tej chwili trzeba 

płacić. Wiemy, jest to powszechna informacja, że rynek chiński zamknął się na 

plastiki, które zewsząd płynęły z Europy, a to, co jeszcze płynie, niestety nie jest 

przerabiane, tylko jest spalane w nielegalnych spalarniach, bądź też zakopywane lub 

w inny sposób „utylizowane”, ale nie w sposób ekologiczny. 
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Jeżeli chodzi o stopień wysegregowania odpadów, to nie jest 29% tylko na aktualny 

czas 32%, jeżeli chodzi o wszystkie. Oczywiście powinniśmy mieć 40%, ale znowu 

powiem w ten sposób, że nie jesteśmy jedynym samorządem, czy jedynym RIPOK-

iem, który pokazuje, że ten stopień nie jest satysfakcjonujący. Pochylamy się nad 

tym z troską, tym bardziej, że w przyszłym roku musi to być 50%. Nie wiem, który 

samorząd spełni taki warunek, aby to było 50%, tym bardziej, że czynimy wszystko, 

co jest możliwe, aby rzeczywiście ten stopień segregacji odpadów był większy 

poprzez działania MZGOK.  

W ostatnim czasie została wprowadzona trzecia zmiana, również MZGOK czyni 

inwestycje, związane z zakupem urządzeń i linii do segregacji, myślę tutaj 

o rozrywarce do worków, która w znakomity sposób spowoduje to, aby można było 

szybciej i dokładniej segregować odpady, które trafiają na linię i właśnie zakup 

kolejnej linii optopneumatycznej, która pozwoli nam konkretnie wyselekcjonować 

z taśmy odpady te, które powinny zostać przeznaczone do recyklingu. Są to 

działania, które myślę, że spowodują to, że ten stopień selekcji tych odpadów będzie 

większy, ale pytanie, co my z tym wyselekcjonowanym materiałem, tymi surowcami 

mamy zrobić. Myślę, że tu ważne są rozwiązania systemowe i te rozwiązania 

systemowe powinny być wprowadzone przez rząd, a nie samorządy. My staramy się 

i chcemy, żeby to, co określa nam ustawodawca było robione, tyle tylko, że mamy 

rzucane pod nogi kłody, chociażby kwestia związana z posesjami niezamieszkałymi. 

Myśmy mieli doświadczenie, że chcemy przyłączyć na powrót te posesje, aby weszły 

do systemu, aby system stał się szczelny, niestety ustawodawca z mocy ustawy nam 

to wyłącza. Podjęliśmy stosowną uchwałę cofającą naszą poprzednią. Teraz mamy 

konkretny również problem, związany chociażby właśnie z tym, nad czym 

dyskutujemy dzisiaj, a mianowicie o pojemnikach, o możliwości kompostowania 

bioodpadów. Jest to doskonały kierunek, tylko proszę zwrócić uwagę, to od razu nam 

powoduje, że koszty systemu będą rosły. Nie chcę namawiać tutaj nikogo do tego, 

aby postępował może niezgodnie z prawem, ale nieetycznie i nieekologicznie, bo 

oczyma wyobraźni widzę osoby składające deklarację, że będą kompostowały 

u siebie na posesjach bioodpady, odpady zielone i kuchenne, natomiast będzie to 

robione w części, a część odpadów w dalszym ciągu będzie przekazywana i teraz 

jest pytanie, gdzie? Właśnie znajdą się w zmieszanych, a jak znajdą się 

w zmieszanych, to będzie rósł nam tonaż tychże odpadów przyjmowanych do 

spalarni i będziemy palili w spalarni trawę. Poza tym rosną koszty związane 

z kontrolowaniem tych posesji, bo jeżeli ktoś zdeklaruje, że posiada kompostownik, 

to służby miejskie będą musiały sprawdzić czy rzeczywiście ten kompostownik jest 

i czy jest prowadzona odpowiednia gospodarka tymi odpadami, tak że proszę 

Państwa jest to coś, czemu będziemy musieli przyjrzeć się w jakiś sposób i nie 

jestem w stanie w tej chwili określić, czy te opłaty, które proponowane są w tej 

uchwale, jeśli zostanie to powtórnie uchwalone, czy nie będziemy musieli 

w przyszłym roku bardzo szybko korygować.  

Jeśli chodzi o tą gradację cenową, przyjęliśmy 19 zł na poprzedniej sesji. W tej chwili 

proponujemy, że będzie to 2 zł mniej, jeśli chodzi o te posesje, gdzie będzie 

zdeklarowane, że będzie prowadzony kompost, natomiast jak to będzie 

funkcjonowało w ciągu roku, trudno powiedzieć. Będziemy się temu przyglądali 
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i prawdopodobnie po pół roku będziemy musieli podsumować się, czy rzeczywiście 

dokładamy do systemu czy nie.  

Ja bardzo bym prosił, żebyśmy to, co już było przyjęte na poprzedniej sesji, żebyśmy 

w tej kwestii nie prowadzili debaty i prosiłbym, i apeluję do radnych o konsekwencję 

w głosowaniu. Tylko dwie przyczyny spowodowały i duży wysiłek został zrobiony, 

żebyśmy uchwalili tą uchwałę, która była w ubiegłym miesiącu podejmowana, 

żebyśmy podeszli odpowiedzialnie do głosowania, czyli konsekwentnie jeżeli chodzi 

o głosowanie „za”, jeżeli ktoś z radnych przemyśli, to rzeczywiście, żeby to, co jest 

proponowane w nowym projekcie uchwały zweryfikował na plus. 

Nie dałem odpowiedzi odnośnie tego, czy będą w dalszym ciągu podstawiane 

pojemniki. Przewidujemy okres przejściowy, taki, który będzie dostosowywał nam, 

natomiast nie przewiduję, że będziemy w dalszym ciągu z tych posesji, które 

deklarują prowadzenie kompostu, że będziemy w dalszym ciągu odbierali bioodpady. 

Jeżeli ktoś deklaruje się na prowadzenie kompostownika, to wszystko to, co 

wyprodukuje w zakresie bio, jak i odpadów kuchennych, powinno się w tym 

kompostowniku znaleźć. Okres przejściowy przewidujemy, że będzie trzymiesięczny, 

dlatego apeluję do mieszkańców, aby naprawdę, jeśli chodzi o deklaracje podchodzili 

z wielkim rozsądkiem, bo my nie możemy obsługiwać posesji tak jak do tej pory za 

mniejsze pieniądze.” 

Ponownie głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Druga rzecz, o której mówiłem, 

a mianowicie posesje zamieszkałe i niezamieszkałe, gdzie przy posesjach 

niezamieszkałych prowadzona jest działalność gospodarcza, wynika z ustawy 

obniżka kwot za pojemnik, bo bardzo prosty przykład, punkt 2 w obecnej uchwale 

i wtedy też tak było pojemnik 90 l – 21 zł, w tej chwili 4 zł. 110 l - 5 zł, a przedtem 21 

zł, 120 l – 21 zł, a obecnie 5 zł i tak można dalej to wyliczać. Rozumiem, że jest to 

związane z ustawą i sprawy kosztów, wiadomo w tej chwili nikt nam nic tutaj nie 

przedstawi. Teraz jest moje pytanie, jeśli się ustawa nie zmieni, te koszty nadal takie 

będą, bo to są koszty ustanowione przez ustawodawcę, to nasuwa się jeden 

wniosek, jeżeli się znowu nie będzie bilansować, gdzie będziemy znowu szukać 

podwyżek, bo do takiej sytuacji znowu może dojść, bo jeżeli od kilku lat była kwota 

21 zł i w tej chwili, jeśli zmieniamy ją do 5 zł, może dojść do takiej sytuacji. Nie wiem, 

czy ktokolwiek może mi odpowiedzieć na to pytanie, bo uważam, że jest to miłe 

i przyjemne chociażby dla mnie, bo będę mniej płacił i wiele osób, które mają 

działalność gospodarczą w zabudowie, gdzie mieszkają i jest wiele takich obiektów, 

ale jak to może wyglądać perspektywicznie w przyszłości, jeśli chodzi o cenę.” 

Odpowiadając prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „To, co Pan w tej 

chwili powiedział, oczywiście zdaje sobie Pan sprawę, że nie jesteśmy w stanie 

odpowiedzieć, gdzie będziemy szukali, ale będziemy musieli znaleźć i to będzie też 

odpowiedzialność rady w tym zakresie, odpowiedzialność za budżet, natomiast jest 

to totalne gdybanie i pozwoli Pan, że odłożymy tą dyskusję na czas, kiedy będziemy 

mieli konkretne dane, bo to wszystko, co się dzieje, dzieje się w tej chwili i zacznie 

dziać. Podliczymy się i będziemy wiedzieli, jak to funkcjonuje. Co do pojemników 

prosiłbym, żeby Pan przewodniczący udzielił głosu kierownikowi Oblizajkowi.” 
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Ponownie głos zabrał kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafał 

OBLIZAJEK, cytuję: „Liczyliśmy, jak wpłynie obniżka tych cen za pojemniki na wpływ 

do systemu i będzie to rocznie około 400 tys. zł mniej. Jeśli chodzi o kompostowniki, 

gdyby wszyscy w zabudowie jednorodzinnej się zdeklarowali, że będą kompostować, 

do systemu wpłynie około 220 tys. zł mniej. Łącznie ok. 600 tys. zł i tak jak Pan 

prezydent mówił, po pół roku zobaczymy, jakie są wpływy i jakie koszty systemu 

i pewnie po pół roku jakiś bilans trzeba będzie zrobić. Takie są koszty.” 

Do projektów uchwał radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu wzięło udział 22 radnych. 

DRUK Nr 283 

Wynikiem głosowania – 12 „za”, 8 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” Rada Miasta 

Konina podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym.  

Uchwała Nr 249 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

DRUK Nr 284 

Wynikiem głosowania – 16 „za”, 4 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” Rada Miasta 

Konina podjęła uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

Uchwała Nr 250 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Wspierania 

Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 (druk nr 273). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały 

w sprawie Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 – 

druk nr 273.  

Proszę o przedstawienie opinii przewodniczących Komisji Finansów i Komisji 

Infrastruktury.”  

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję: 

„Pan kierownik Roman Jankowski na posiedzeniu komisji przedstawił uchwałę 

w sprawie Programu Wspierania Przedsiębiorczości. Przedstawił ją szeroko. Projekt 

uchwały ma poparcie wszystkich radnych. Prosimy ze względów promocyjnych, 

warto by było, aby Pan kierownik również publicznie przedstawił kilka elementów 

ważnych w tym programie.” 
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Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i udzielił głosu 

kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego Romanowi Jankowskiemu. 

Głos zabrał kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Roman JANKOWSKI, 

cytuję: „Pan przewodniczący Komisji Infrastruktury prosił o przybliżenie kilku haseł. 

Powiem dlaczego ten program. Tak naprawdę przygotowaliśmy się do tego 

programu, przygotowując raport odnośnie przedsiębiorczości - raport GUS, jak 

wygląda przedsiębiorczość w naszym regionie i te dane nie są korzystne dla 

naszego obszaru, szczególnie, jeśli chodzi o demografię. Demografia przekłada się 

na przedsiębiorczość. Jeżeli demografowie prognozują, że za 30 lat w Koninie 

będzie poniżej 50 tys. mieszkańców, bo takie są prognozy oficjalne, można o nich nie 

mówić albo udawać, że ich nie ma, ale dla nas jest to wskazówka do tego, żeby 

podjąć działania, aby temu się przeciwstawiać. Wiemy, że co drugi młody człowiek 

opuszcza Konin. W latach 2014-2018 z Konina ubyło prawie 5000 osób. Jest to 

największa ilość ze wszystkich miast w byłym województwie wielkopolskim. Większą 

oczywiście, ale w liczbach bezwzględnych miało miasto Poznań, bo wszystkie miasta 

tracą ludność na rzecz okolicznych obszarów.  

Przyjęliśmy ten program i prowadziliśmy działania równolegle do przygotowanej 

strategii miasta, nowej strategii miasta i oparliśmy je właśnie głównie konstrukcyjnie 

o te trzy filary zielonej energii w mieście. Przygotowaliśmy dokument, tak jak się 

tworzy programy operacyjne, czyli wychodząc od głównych celów, poprzez zadania 

strategiczne, wskaźniki, budżet i sprawozdawczość, która będzie wynikała z tego 

programu i te rzeczy, które chcielibyśmy Państwu co roku przedstawiać, co się udało 

uzyskać.  

Program skierowany jest zarówno dla młodzieży i to dla młodzieży 

ponadgimnazjalnej, czyli szkoły średnie, dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają 

dopiero działalność gospodarczą, ale zarówno dla tych, którzy już prowadzą przez 

kilka lat tą działalność gospodarczą oraz dla osób bezrobotnych, które też mogą 

uzyskać wsparcie. Dużo z tych pomocy, które planujemy będzie oparte o pomoc „de 

minimis” i pewne działania jakby przygotowawcze mamy, realizując projekt dotyczący 

rewitalizacji Starówki, chociażby taki jak: „Smacznie na Starówce”, gdzie chcemy 

wspomagać gastronomię w tym obszarze, jak doradztwo dla firm, które są w trudnej 

sytuacji gospodarczej. Oczywiście firmy muszą się na to zgodzić. Chcemy też 

prowadzić program preferencyjnego wynajmu dla przedsiębiorców, którzy zechcą 

prowadzić na tym obszarze działalność. Ale jakby zadania wynikające z programu 

będą obejmowały nie tylko Starówkę ale całe miasto. Obejmują zarówno wydatki 

związane z promocją gospodarczą, z rewitalizacją, z działaniami promocyjnymi dla 

młodych ludzi, ale też takie udogodnienia, które wyszły nam w trakcie warsztatów, 

a przypomnę, mieliśmy trzy dni warsztatów przygotowawczych, odnośnie 

przygotowania tych głównych celów, które są już zawarte w tym dokumencie i różne 

środowiska zgłaszały nam pewne problemy, które w sposób prosty, czasami 

bezkosztowy możemy poprawić, aby wspomóc osoby, które taką działalność 

prowadzą.  

Chcemy te natomiast rzeczy, które są jakby realizowane do tej pory, będziemy 

zmieniać kategorię, by realizowały nową strategię miasta. 
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Ja tłumaczyłem też na komisji, że w chwili obecnej stara strategia jakby ciągle jest 

obowiązująca, bo nowa jeszcze jej nie odwołała, natomiast ten dokument jest 

przygotowany w takiej formie, aby realizował już założenia tej głównej strategii. Jeżeli 

Państwo radni dokonacie ewentualnych zmian przy przyjęciu, to wiadomo dokument 

będzie musiał być w tych głównych nurtach uaktualniony, ale żeby przygotować się 

do przyszłych działań w przyszłym roku, to w ten sposób już dzisiaj proponujemy ten 

program. 

Jeszcze trochę danych statystycznych. Wskaźniki przedsiębiorczości - wyglądamy 

ciągle najsłabiej w stosunku do miast z województwa wielkopolskiego. Dla 

porównania my mamy 1102 firmy na 10 tys. mieszkańców. Piła ma 1165, Kalisz 1143, 

Leszno 1390, Ostrów 1284, Poznań ma ponad 2 tysiące na 10 tys. mieszkańców, 

czyli jeszcze raz tyle. To oczywiście trochę inna liga i porównywanie z Poznaniem nie 

jest dobrym rozwiązaniem. Działań wszystkich w programie jest ponad 30. Niektóre 

będziemy realizować własnym sumptem, to co możemy bezkosztowo będziemy 

realizować, na niektóre niestety musimy mieć środki finansowe i tutaj założenia 

w tym projekcie tej uchwały przyjęliśmy, badając, jakie te środki będą 

zagwarantowane, tak że ja tutaj mogę zagwarantować, że jeżeli będziemy mieli te 

środki, to wszystkie te zadania będą zrealizowane.”  

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Dziękuję za przybliżenie 

jeszcze raz radnym tego programu, natomiast chciałbym zwrócić Państwu uwagę na 

to, w jaki sposób powstawał ten dokument. Myślę, że to już jest jeden z pierwszych 

dokumentów, który robiony jest według pewnych nowych standardów, które będą 

obowiązywały i obowiązują już w mieście Koninie. Dokument ten powstał przy 

współpracy wydziału Pana Romana Jankowskiego z Wydziałem Strategii 

i Marketingu Miasta. To zostało tutaj zasygnalizowane, że elementy strategii miasta, 

która jeszcze nie obowiązuje, są sygnalizowane i są może nie tyle sygnalizowane, co 

są obecne w tym programie. To jest bardzo ważna rzecz, że nie jest to oderwany od 

rzeczywistości dokument. Nieoderwany od rzeczywistości, gdyż wszystko, co 

zawarte w tym dokumencie, zostało wypracowane i to niewypracowane wyłącznie 

przez urzędników, ale przez tych ludzi, do których program jest kierowany, 

a mianowicie mieszkańców miasta. Były prowadzone warsztaty, w których 

uczestniczyli uczniowie, przedsiębiorcy, jak i również były pogłębione wywiady 

z młodzieżą, bo to właśnie głównie do nich kierowany jest ten program. 

Celem nadrzędnym tego programu jest pobudzenie kreatywności mieszkańców 

i pobudzenie przedsiębiorczości, którą to przedsiębiorczość zamordowano można 

powiedzieć, może nie było możliwości rozwijania się przedsiębiorczości, ale minione 

czasy, czyli czasy związane z rozwojem wielkiego przemysłu paliwowo-

energetycznego, to jest mocne słowo, ale duch przedsiębiorczości został 

zamordowany wśród mieszkańców, dlatego ten program stara się pokazać, w jaki 

sposób pobudzić tą przedsiębiorczość wśród mieszkańców.  

Tak jak Pan kierownik powiedział, jest wiele założonych zadań, które spowodują 

mamy nadzieję, albo jesteśmy przekonani, spowodują to, że ten duch 

przedsiębiorczości mieszkańców będzie większy i zaktywizuje mieszkańców 
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w działaniach, które będą związane na tej niwie społecznej, ale i też związanej 

z wykonywaną pracą.”   

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

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022.    

Uchwała Nr 251 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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18. Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego:  

a) trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 

Kościuszki w Koninie w czteroletnie I Liceum 

Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie (druk 

nr 259),  

b) trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego w Koninie w czteroletnie II Liceum 

Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

w Koninie (druk nr 260), 

c) trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana 

Kamila Norwida w Koninie w czteroletnie III Liceum 

Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie 

(druk nr 261), 

d) trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

im. Mikołaja Kopernika w Koninie w czteroletnie IV Liceum 

Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika 

w Koninie (druk nr 262), 

e) trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie 

w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 

Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie 

(druk nr 263), 

f) trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego 

w Koninie w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące 

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. Stefana Batorego w Koninie (druk nr 264), 

g) trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. 

Stefana Batorego w Koninie w czteroletnie Liceum 
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Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie 

(druk nr 265), 

h) czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Górniczo-

Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie 

w pięcioletnie Technikum nr 1 w Zespole Szkół Górniczo-

Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie (druk nr 

266), 

i) czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Budownictwa 

i Kształcenia Zawodowego im.  Eugeniusza Kwiatkowskiego 

w Koninie w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole Szkół 

Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im.  Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Koninie (druk nr 267), 

j) czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie 

w pięcioletnie Technikum nr 3 w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie 

(druk nr 268), 

k) czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Mikołaja 

Kopernika w Koninie w pięcioletnie Technikum nr 4 w Zespole 

Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie (druk nr 269), 

l) czteroletniego Technikum im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Zespole Szkół Technicznych w Koninie w pięcioletnie 

Technikum nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zespole 

Szkół Technicznych w Koninie (druk nr 270). 

Przewodniczący rady poinformował, że kolejny punkt porządku obrad, to projekty 

uchwał – druki nr 259-270.  

Poprosił przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o przedstawienie 

wypracowanej opinii do projektów uchwał.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „Wszystkie projekty uchwał od numeru druku 259 do 270 zostały 

zaopiniowane pozytywnie 12 głosami „za”.” 
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Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

Do projektów uchwał radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania. 

DRUK Nr  259  

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie w czteroletnie I Liceum 

Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. 

Uchwała Nr 252 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 260 

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie w czteroletnie 

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie. 

Uchwała Nr 253 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 261 

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum 

Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie w czteroletnie III 

Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie. 

Uchwała Nr 254 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 262 

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum 

Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie 

w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika 

w Koninie.  

Uchwała Nr 255 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 263 

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum 

Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława 

Staszica w Koninie w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 

Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. 

Uchwała Nr 256 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 264 

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum 
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Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. 

Stefana Batorego w Koninie w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole 

Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. 

Uchwała Nr 257 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 265 

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. 

Uchwała Nr 258 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 266 

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum 

w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie 

w pięcioletnie Technikum nr 1 w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. 

Stanisława Staszica w Koninie. 

Uchwała Nr 259 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 267 

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum 

w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im.  Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Koninie w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole Szkół 

Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im.  Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. 

Uchwała Nr 260 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 268  

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum 

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie 

w pięcioletnie Technikum nr 3 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. Stefana Batorego w Koninie.  

Uchwała Nr 261 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 269 

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum 

w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie w pięcioletnie Technikum nr 4 

w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. 
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Uchwała Nr 262 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 270 

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum 

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zespole Szkół Technicznych w Koninie 

w pięcioletnie Technikum nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zespole Szkół 

Technicznych w Koninie.  

Uchwała Nr 263 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (druk nr 271). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie - druk nr 

271.  

Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.   

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „Komisja zaopiniowała pozytywnie ten projekt uchwały 12 głosami 

„za”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Do zabrania głosu zainspirował mnie 

zastępca prezydenta Witold Nowak, a w szczególności to, co na samym początku 

naszej sesji rady miasta zechciał nam przedstawić – dane, które są naprawdę 

danymi porażającymi, jeśli chodzi o środki, jakie musimy wydatkować na oświatę, 

oczywiście żebyśmy tutaj nie wpadli w jakąś czarną rozpacz i nie mówili, że oświata 

to jakieś zło, ale fakty są takie, że kwoty, jakie tam są zapisane, budzą niepokój i to 

wielki, ale też nie tylko, żebyśmy zrozumieli moją wypowiedź, że te środki i tak duże, 

nie tylko po stronie oświaty, one są wszędzie. 

Ponieważ zaczęliśmy omawiać statut Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 

ja już w tamtej kadencji zwróciłem na to uwagę i chciałbym dzisiaj w sytuacji tej, jaką 

mamy w oświacie, poruszyć ponownie. Powtarzam, w tamtej kadencji zwróciłem 

uwagę Panu prezydentowi Nowickiemu o celowości istnienia Miejskiego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli. Ja nie podważam merytorycznej pracy, wkładu pracy 

ludzi, którzy tam pracują, w żadnym wypadku, ale podważam w przestrzeni 

publicznej celowość istnienia MODN. Dlaczego?  

Szanowni Państwo. Najwyższy czas, by się przyjrzeć naprawdę strukturze wydatków 

miasta Konina w różnych instytucjach, w różnych wydziałach, działach i mam 

nadzieję, po przeczytaniu budżetu miasta, każdy z nas radnych przeczytał budżet 

miasta i już na komisjach omawialiśmy go. Środki, jakie są potrzebne na następny 

rok będą wymagały od Pana prezydenta i służb Pana prezydenta podjęcia 

radykalnych działań, by w mieście wreszcie zmierzyć się z wydatkami. My tylko 
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rozmawiamy o inwestycjach, a nie rozmawiamy z drugiej strony, czy mamy 

odpowiednie środki na to. Ale też trzeba się przyjrzeć wszystkim wydziałom, jak 

wydatkowane są pieniądze.  

Tutaj dlaczego nie widzę celowości, między innymi, mam nadzieję, że to będzie 

początek rozpatrzenia właśnie różnych instytucji pod względem wydatków. Z jednej 

strony, jeśli chodzi o prawo, ustawodawca nie zobowiązuje miasta, gminy do 

tworzenia takiej instytucji jak MODN. Akurat w gestii nie prezydenta, nie samorządu 

gminy jest tworzenie takiego ośrodka, bo to jest w gestii marszałka województwa. To 

marszałek województwa od lat utrzymuje, bo ma obowiązek tworzenia takiego 

ośrodka doskonalenia nauczycieli i ponosić koszty tego i takie ośrodki w Koninie, jak 

i w innych miastach na prawach powiatu w Polsce działają. Ja sprawdziłem w innych 

miastach takiego ośrodka nie ma. Ja wiem, przed laty taki ośrodek można 

powiedzieć konkurencyjny, dlaczego został stworzony przez Pana prezydenta 

Pałasza, by trzeba jego zapytać. Nie będę tutaj akurat rozwodził się nad tym 

tematem, bo to była jego decyzja, ale uważam, dwie równoległe instytucje, które 

w kosztach jak zauważyłem rozpatrując projekt budżetu tj. kwota 1.750.000,00 zł. 

Uważam, że to jest mielenie pieniędzy. Uważam również, że dyrektorzy doskonale 

sobie poradzą bez tej instytucji, bo będą miały możliwość, mam nadzieję żadnych 

nacisków, gdzie mają korzystać, z jakich szkoleń korzystać i na pewno merytorycznie 

będzie to z pożytkiem i dla nauczycieli i podejrzewam naszego budżetu miasta.  

Ja „wstrzymam się” od głosu, ponieważ nie uważam za stosowne, by brnąć dalej 

w utrzymanie akurat takiego ośrodka. Być może to, co powiedziałem zaboli wiele 

osób, ale zawsze jest tak, że prawda boli.” 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Pragnę odnieść się do 

słów radnego Marka Cieślaka. Ja już to deklarowałem Panie radny, że będziemy 

przyglądali się kosztom funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych 

miasta, również i spółek, dlatego też deklaruję to, że rzeczywiście dbałość o stan 

finansów, a to będzie już od przyszłego roku czynione, czynione już jest, ale będzie 

jeszcze bardziej ściśle, widząc kształt tego budżetu, który Państwo dostali od nas 

i jaki on jest pokazuje, że rzeczywiście musimy oszczędzać. To jest budżet trudny 

i napięty, dlatego też będziemy dokładali wszelkich wysiłków, aby Miasto ograniczyło 

wydatki i było tańsze w utrzymaniu.”   

Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Ja się w pełni zgadzam z głosem 

Pana radnego Cieślaka. Te dwie instytucje, one w dużej mierze, jeśli chodzi o swoją 

zadaniowość się znoszą wzajemnie. W MODN jest akcent położony na metodyków, 

nie konsultantów, w CDN jest odwrotnie. Wystarczyłoby kilka tych etatów przesunąć 

do CDN, żeby wzmocnić ilość metodyków. Tak, szukamy oszczędności i dla mnie 

zasadność istnienia MODN, z całym szacunkiem, jak Pan radny wspomniał do pracy 

i merytoryczności działań wszystkich tam osób zatrudnionych, ale jest to uważam 

zbędne teraz dla miasta, istnienie dwóch bardzo zbieżnych w swoim działaniu 

instytucji.”  

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Ja tutaj do wypowiedzi kolegi Marka 

Cieślaka. Kolega Marek Cieślak powiedział, że temat MODN ruszał w ubiegłej 

kadencji. Ja wczoraj tak przejrzałem materiały sesyjne, strony internetowe. Okazuje 
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się, że było to na przełomie listopad-grudzień 2011 roku, czyli już dość dawno i temat 

został mówiąc kolokwialnie zamieciony pod dywan. Wiemy wszyscy bardzo dobrze, 

bo mówiliśmy tutaj chociażby na ostatniej komisji odnośnie budżetu na rok 2020. 

Tutaj również kolega Marek Cieślak pochwalił ten budżet, jeżeli chodzi o inwestycje, 

z tym, że od razu zwróciłem uwagę i zawsze będę zwracał uwagę, że nie możemy 

się cieszyć wielkimi inwestycjami z uwagi na to, że w większości robione są one 

z obligacji, które musimy spłacić do 2032 roku w kwocie 30-40 mln zł. Mówię tylko 

i wyłącznie o odsetkach, nie mówiąc już o kapitale. I Panie prezydencie, ja czytałem 

ostatnio wypowiedź Pana w Przeglądzie Konińskim. Mówił Pan również 

o oszczędnościach, o przyjrzeniu się budżetowi i niestety trzeba to zrobić i nie może 

to być proszę Państwa decyzja polityczna, że PO czy ja będę „za”, a PiS będzie 

„przeciw”, czy odwrotnie. My wspólnie jako rada miasta odpowiadamy za ten budżet, 

za to miasto i za przyszłość tego miasta. Mówiłem również to na komisji, mówił to 

również dzisiaj Pan kierownik Roman Jankowski, że niestety liczba mieszkańców się 

zmniejsza, a wydatki są coraz wyższe. Jest pytanie, kto te wydatki będzie ponosił 

w przyszłości? Ci, którzy tu jeszcze zostaną, czyli emeryci, renciści i osoby starsze, 

bo młodzież wyjeżdża. Musimy zrobić wszystko, aby ten budżet jak najlepiej spinać, 

aby nie było wielkiego deficytu, który mamy obecnie na przyszły rok, dlatego bardzo 

proszę wziąć pod rozwagę to, co powiedział kolega Marek Cieślak, co mówię ja, jak 

również wielu radnych na komisjach, aby naprawdę nie tylko mówić 

o oszczędnościach, aby zacząć w tym kierunku działać.”  

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Jako Komisja Edukacji, Kultury 

i Sportu mieliśmy takie spotkanie poświęcone MODN i tam Pan dyrektor przedstawił 

nam prezentację, z której wynikały te różnice pomiędzy CDN a MODN i tutaj Pani 

radna Jaworska słusznie zauważyła i powiedziała o tych niuansach, ale może 

rzeczywiście wszyscy jako rada też powinniśmy skorzystać i taką prezentację 

zobaczyć. Wiadomo, że nie dzisiaj, ale może rozpoczniemy jakąś dyskusję na 

przyszłość do tego, że wszyscy z nas, nie tylko Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

będziemy mogli poznać te różnice między tymi ośrodkami i wtedy się zastanowić, co 

zrobić i to raczej chyba będzie jakieś takie może nie długofalowe ale stopniowe 

wprowadzanie zmian, tak że tak bym proponował. Być może Pan dyrektor MODN 

chciałby się wypowiedzieć a propos tamtego spotkania komisji.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Wiele 

z tych wypowiedzi, cieszę się, że wspólnych, dotyczy wydatków dotyczących 

oświaty, rozpoczął Pan przewodniczący Chojnacki swoją deklaracją na początku 

sesji, teraz Państwo deklarujecie to wsparcie w ograniczeniu wydatków, także 

w obszarze oświaty, co jest ważne i to jest jedno z najważniejszych zadań, jakie 

zarówno mi Pan prezydent postawił, ale też ja, jako sam sobie stawiam i Pani 

kierownik Wydziału Oświaty, która ściśle ze mną współpracuje w tym obszarze. 

Zgadzam się z Panem przewodniczącym Nowakiem, że taką pełną informację 

Państwo wtedy, kiedy jakiekolwiek działania będziemy podejmować, bo ja nie chcę 

przesądzać dzisiaj o jednej placówce, jaką akurat wywołaliśmy teraz - MODN, ale 

być może rzecz dotyczyć będzie innych placówek, innych wydatków. Te wszystkie 

dane, my pracujemy na danych i Państwo również – przygotujemy ściśle wtedy, 

kiedy będzie taka potrzeba i konieczność i uznamy to za słuszne, przedstawimy 
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Państwu w oparciu właśnie o dane finansowe, ale także opierając się na 

merytorycznej pracy jednostek, którymi przychodzi nam zarządzać. Tak że deklaruję, 

że wtedy, kiedy jakiekolwiek decyzje będziemy podejmować, Państwo będziecie 

mieli pełne dane i pełną informację od nas.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych uwag. Przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.  

Wynikiem głosowania – 20 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” Rada Miasta 

Konina podjęła uchwałę w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Koninie. 

Uchwała Nr 264 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

20. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przekazania skargi na Uchwałę Nr 36 Rady Miasta Konina 

z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn 

(etap 1) (druk nr 274); 

b) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu 

do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym w Poznaniu (druk nr 275). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwał 

w sprawie: przekazania skargi na Uchwałę Nr 36 Rady Miasta Konina z dnia 30 

stycznia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina – Łężyn (etap 1) - druk nr 274 oraz udzielenia pełnomocnictwa radcy 

prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym w Poznaniu - druk nr 275. 

Proszę przewodniczącego Komisji Infrastruktury o przedstawienie wypracowanej 

opinii.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję: 

„Uchwały zawarte w druku nr 274 i 276 dotyczą wniesienia skargi na decyzję 

wojewody, natomiast 275 i 277 upoważniają radców prawnych. Komisje wysłuchały 

Panią kierownik, co do zakresu wniesionych uwag przez wojewodę, ale nie było 

sprzeciwu i uwag, co do poddanych pod głosowanie projektów uchwał. Uchwały 

zaopiniowano pozytywnie.” 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

Do projektów uchwał radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania. 

DRUK Nr 274  
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W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie przekazania skargi na Uchwałę Nr 36 Rady Miasta Konina z dnia 30 

stycznia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina – Łężyn (etap 1). 

Uchwała Nr 265 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 275  

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady 

Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu. 

Uchwała Nr 266 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

21. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przekazania skargi na Uchwałę Nr 37 Rady Miasta Konina 

z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla 

wybranych obszarów (druk nr 276); 

b) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu 

do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym w Poznaniu (druk nr 277). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie przekazania skargi na Uchwałę Nr 36 Rady Miasta Konina z dnia 30 

stycznia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina dla wybranych obszarów - druk nr 276 oraz udzielenia 

pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Konina przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu - druk nr 277. Opinię do 

projektów uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek 

Waszkowiak w poprzednim punkcie.” 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

Do projektów uchwał radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania. 

DRUK Nr 276  

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie przekazania skargi na Uchwałę Nr 36 Rady Miasta Konina z dnia 30 

stycznia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina dla wybranych obszarów.   

Uchwała Nr 267 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 277  
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W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady 

Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu. 

Uchwała Nr 268 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 169 Rady 

Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania 

Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 

2020-2023 (druk nr 254). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Uchwałą Nr 169 z dnia 26 czerwca 2019 roku rada 

powołała Zespół do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023. 

30 października 2019 roku na XVI Sesji Rady Miasta Konina Pan radny Sławomir 

Lorek złożył rezygnację z członkostwa w Zespole. Na miejsce radnego do pracy 

w Zespole wstępuje radna Barbara Musiał.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI, cytuję: 

„To była uchwała formalna. Była ona poddana pod dyskusję Komisji Praworządności. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.” 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 169 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 roku 

w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję  

2020-2023. 

Uchwała Nr 269 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

23. Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Koninie na 

kadencję 2020-2023 (wybory uzupełniające), (druk nr 255). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to wybory ławników do 

Sądu Okręgowego w Koninie na kadencję 2020-2023 - wybory uzupełniające - druk 

nr 255. 

Prezes Sądu Okręgowego w Koninie pismem z dnia 6 listopada 2019 roku nr OA-

0120-4/19 zwrócił się do Rady Miasta Konina z prośbą o przeprowadzenie wyborów 

uzupełniających do Sądu Okręgowego na kadencję 2020-2023. 

7 listopada ogłosiłem nabór kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego 

w Koninie i ustaliłem termin zgłaszania kandydatów na ławników do dnia 15 listopada 

2019 roku. Zgłosiło się 3 kandydatów.  

Zespół do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023, dokonał 

weryfikacji zgłoszeń w dniu 26 listopada 2019 roku. 
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Informuję również, że Prezes Sądu Okręgowego pismem z dnia 19 listopada br. 

zwiększył zapotrzebowanie na ławników o dodatkowe dwie osoby. 

Zgłosiło się trzech kandydatów, Rada Miasta Konina w głosowaniu tajnym dokona 

wyboru trzech ławników.” 

Głos zabrał Maciej OSTROWSKI - przewodniczący Zespołu do opiniowania 

kandydatów na ławników, cytuję: „Do Rady Miasta Konina wpłynęło pismo prezesa 

Sądu Okręgowego w Koninie z prośbą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających, 

zwiększających liczbę ławników do dwóch. Nabór został ogłoszony i do 15 listopada 

można było składać swoje kandydatury. Pismem z dnia 19 listopada prezes sądu 

zwiększył liczbę ławników do 4. Na posiedzeniu Zespołu opiniującego sprawdziliśmy 

merytoryczność i poprawność złożonych dokumentów przez trzech kandydatów. 

Zostało wysłane pismo w sprawie kandydatów do Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Poznaniu i z pisma wynika, że kandydaci nie figurują w centralnej bazie 

danych krajowych systemu informacji policji i po przeprowadzeniu głosowania Zespół 

do opiniowania kandydatów 5 głosami „za” rekomenduje trzech kandydatów na 

ławników do Sądu Okręgowego w Koninie.”  

Dalej przewodniczący rady powiedział, cytuję: „Obecnie powołamy Komisję 

Skrutacyjną i przyjmiemy regulamin głosowania. 

Chciałbym zaproponować trzy osoby. Taką propozycję składa również 

przewodniczący zespołu. Czy jest inny wniosek dotyczący ilościowego składu 

Komisji Skrutacyjnej?”  

Innego wniosku nie było. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek 

dotyczący trzyosobowego składu Komisji Skrutacyjnej.  

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina 

zaakceptowała propozycję trzyosobowego składu Komisji Skrutacyjnej.  

Przewodniczący rady poprosił o przedstawienie kandydatów na członków Komisji 

Skrutacyjnej. Zaproponował po jednej osobie z każdego Klubu Radnych.  

Przewodniczący rady zaproponował zgodnie z wolą radnego kandydaturę Macieja 

Ostrowskiego. 

Przewodniczący Klubu Radnych KO radny Sławomir LOREK zgłosił kandydaturę 

radnej Moniki Lis.  

Przewodniczący Klubu Radnych PIS radny Dominik SZOPA zgłosił kandydaturę 

radnej Krystyny Leśniewskiej. 

Radni: M. Ostrowski, M. Lis i K. Leśniewska wyrazili zgodę na udział w pracach 

Komisji Skrutacyjnej.  

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący składu Komisji 

Skrutacyjnej w osobach: radny M. Ostrowski, radna M. Lis i radna K. Leśniewska.  

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina 

pozytywnie zaopiniowała skład Komisji Skrutacyjnej.  
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Przewodniczący rady poprosił Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się. 

Poinformował, że radni otrzymali projekt regulaminu głosowania przy wyborze 

ławników do sądu okręgowego.  

Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do regulaminu głosowania. 

Regulamin głosowania nr 

przy wyborze ławników 

 

Głosowanie jest tajne. 

Radny głosuje na „KARCIE DO GŁOSOWANIA” opatrzoną pieczęcią Rady Miasta 

Konina. 

Radny otrzymuje jedną kartę do głosowania. 

Na karcie umieszczono liczbę wybieranych ławników. 

Karta zawiera również nazwiska zgłoszonych kandydatów ułożone 

w porządku alfabetycznym. 

KARTA DO GŁOSOWANIA do wyboru ławników do SĄDU OKRĘGOWEGO 

w KONINIE. 

1. Głos „za” oznacza postawienie znaku „x” w kratce na karcie do głosowania 

przy nazwisku danego kandydata na ławnika. 

2. Postawienie na karcie do głosowania mniej znaków „x” niż wynosi liczba 

wybieranych ławników – oznacza głos ważny. 

3. Niepostawienie na karcie do głosowania żadnego znaku „x” przy nazwisku 

kandydata na ławnika - oznacza głos nieważny. 

4. Wybór ławników następuje zwykłą większością głosów. 

Do regulaminu głosowania radni nie mieli uwag. 

W głosowaniu nie uczestniczyli radni: K. Majewski i W. Steinke. 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21 radnych „za” – Rada Miasta Konina 

przyjęła regulamin głosowania przy wyborze ławników. 

Przewodniczący rady poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart 

i przeprowadzenie głosowania zgodnie z listą obecności. 

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej radny Maciej Ostrowski wyczytywał radnych zgodnie z listą obecności. 

Po wyczytaniu radni wrzucali karty do urny. 

Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów na 

kandydatów na ławników. 

Przewodniczący rady zarządził przerwę. 
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Po przerwie głos zabrał Maciej OSTROWSKI – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, 

cytuję: „Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Sesji Rady Miasta Konina w dniu 

27 listopada 2019 roku z przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru 

trzech ławników do Sądu Okręgowego w Koninie. Komisja Skrutacyjna w składzie: 

przewodniczący - radny Maciej Ostrowski, członkowie: radna Monika Lis i radna 

Krystyna Leśniewska stwierdza, że na stan 23 radnych Rady Miasta Konina, w sesji 

wzięło udział 22 radnych, którzy w głosowaniu tajnym oddali 22 karty do głosowania, 

w tym 22 kart ważnych i 0 kart nieważnych. 

Zaproponowani kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Michalak Anna 

Małgorzata – 22 głosy, Pakulska-Gęsikiewicz Barbara – 21 głosów, Socha Maria 

Jolanta – 22 głosy. 

Komisja stwierdza, że Rada Miasta Konina, zwykłą większością głosów wybrała 

następujące osoby na ławników do Sądu Okręgowego w Koninie: Michalak Anna 

Małgorzata, Pakulska-Gęsikiewicz Barbara, Socha Maria Jolanta.  

Uchwała Nr 270 oraz protokół Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki do 

niniejszego protokołu. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 z dnia 5 

grudnia 2019 roku Rady Miasta Konina w sprawie wyboru 

przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Konina 

(druk nr 246). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 z dnia 5 grudnia 2019 roku Rady Miasta Konina 

w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Konina - druk nr 

246. 

Wynika to z tego, że po objęciu funkcji przewodniczącego, pełniłbym dwie funkcje - 

przewodniczącego Komisji Finansów i przewodniczącego rady miasta, dlatego 

zrezygnowałem z funkcji przewodniczącego Komisji Finansów, i z tego powodu 

zachodzi potrzeba wyboru nowego przewodniczącego. W tej chwili jest taki układ 

w radzie, że Klub Prawa i Sprawiedliwości ma trzy komisje tj. Komisję Infrastruktury, 

Komisję Rewizyjną i Komisję Rodziny i Spraw Społecznych. Klub Lewicy ma jedną 

komisję tj. Komisję Edukacji, Kultury i Sportu. Radni niezrzeszeni mają jedną komisję 

– Komisję Praworządności i Klub Koalicji Obywatelskiej ma jedną komisję tj. Komisję 

Skarg, Wniosków i Petycji, więc wypada, żeby to oni zgłosili kandydata na 

przewodniczącego Komisji Finansów i to będzie równowaga, bo tak Klub Prawa 

i Sprawiedliwości ma najwięcej przewodniczących komisji.  

Proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji.” 

Głos zabrał przewodniczący Kluby Koalicji Obywatelskiej Sławomir LOREK, cytuję: 

„W tym momencie, tak naprawdę, to każdy z klubów może zgłosić, ale dziękuję za to 

wprowadzenie i pokazanie, jaka jest struktura stanowisk przewodniczących w radzie 

miasta. W imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej chciałbym zgłosić kandydata na 
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przewodniczącego komisji Pana radnego Marka Cieślaka. Jak Państwo wiecie, Pan 

Marek Cieślak jest radnym Rady Miasta Konina już czwartą kadencję. Od początku 

swojej pracy w radzie zasiadał w Komisji Finansów i w Komisji Infrastruktury. Jest 

bardzo skutecznym radnym, nie tylko zgłasza wiele pomysłów, ale również bierze 

aktywny udział w rozwiązywaniu tych zadań, które są w ramach działalności rady 

miasta, tak że taka jest kandydatura ze strony Klubu Koalicji Obywatelskiej.” 

Radny Marek Cieślak wyraził zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatur nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę 

radnego Marka Cieślaka na przewodniczącego Komisji Finansów i tym samym 

uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Rady Miasta Konina z dnia 5 grudnia 2018 

roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Konina. 

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Rady Miasta Konina z dnia 5 grudnia 2018 roku 

w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Konina – 

wybierając radnego Marka Cieślaka na przewodniczącego Komisji Finansów. 

Uchwała Nr 271 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Jestem pod 

wrażeniem. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim radnym. Nie spodziewałem 

się takiego wyniku i dziękuję za zaufanie. Zapraszam wszystkich do współpracy. 

Myślę, że będzie ona owocna.” 

25. Wnioski i zapytania radnych. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to wnioski i zapytania 

radnych. 

Informuję, że drogą elektroniczną przekazałem Państwu treść odpowiedzi na 

interpelacje: radnego Jakuba Eltmana w sprawie braku porządku na ulicach oraz 

kosztów i wydatków związanych z powstaniem i działaniem Wydziału Strategii 

i Marketingu. 

Informuję, że zgodnie z § 23 pkt. 7 Statutu Miasta Konina nad odpowiedzią 

na interpelację może być przeprowadzona krótka dyskusja. 

Nie było innych interpelacji radnych, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym. 

Przechodzimy do wniosków i zapytań radnych. 

Przypominam, iż zgodnie z § 21 ust. 6 Statutu Miasta Konina - wnioski i zapytania 

Radni formułują również pisemnie. 

Jeżeli na zgłoszony wniosek lub zadane pytanie będzie konieczność udzielenia 

odpowiedzi na bieżąco, wówczas będę udzielał głosu Prezydentowi Miasta Konina. 

Na pozostałe wnioski i zapytania będą udzielone odpowiedzi w punkcie 26 porządku 

obrad lub w terminie 14 dni, zgodnie z zapisem § 24 punkt 4 Statutu Miasta Konina. 
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Udzielam głosu Państwu radnym w kolejności zgłoszeń.” 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Informuję zawsze 

Państwa o ważnych ruchach kadrowych, które miały miejsce czy to w urzędzie, czy 

w spółkach, czy innych jednostkach organizacyjnych miasta. Takim ostatnim ruchem 

kadrowym, który miał miejsce 8 listopada, jest powołanie nowego prezesa MZK. 

Chciałem przedstawić Państwu Panią prezes Magdalenę Przybyła, która od 8 

listopada pełni tę funkcję, życząc jednoczenie Pani prezes samych owoców, takich, 

które będą służyły mieszkańcom oraz gościom, jeżeli chodzi o Państwa działalność. 

Te brawa są na miejscu, bo rzeczywiście prezesowanie tej spółce, jest to bardzo 

duże wyzwanie.” 

Głos zabrał radny Maciej OSTROWSKI, cytuję: „Od razu pierwsze pytanie i prośba 

do Panów i Pani z MZK. Bardzo proszę o rozważenie zmiany trasy linii 65, żeby 

włączyć Międzylesie do obsługi tej trasy. 

Drugie moje pytanie kieruję do Panów prezydentów. Chciałem kupić flagi z herbem 

Konina. Nigdzie nie mogę ich znaleźć, a jako mieszkańcy osiedla Zatorze czujemy 

się również mieszkańcami miasta i chcielibyśmy kilka takich flag u siebie mieć, żeby 

w ważnych dniach dla miasta i państwa, takie flagi móc u nas wywiesić.” 

Głos zabrał radny Dominik SZOPA, cytuję: „Z tego co wiem, w miesiącach 

wakacyjnych MZK w związku z brakami w taborze poszukiwał autobusów do 

wynajęcia i z tego, co słyszałem, zostały w ostatnim czasie wynajęte autobusy. Mam 

w związku z tym pytanie, czy te autobusy, które zostały w ostatnim czasie wynajęte 

przez MZK w Koninie, zgodnie z tymi wytycznymi z lipca, czy one spełniają normy 

emisji Euro 5 i czy posiadają filtry cząstek stałych dlatego, że takie z tego co 

pamiętam były wymagania i czy się udało takie autobusy w tej normie emisyjnej 

znaleźć.” 

Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Mam takie pytania, czy Miasto 

partycypuje w programie Senior +? Fundusze z tego programu są przeznaczone na 

bardzo potrzebne rzeczy, na funkcjonowanie albo na utworzenie nowych miejsc, 

domów i klubów seniora. Wiemy, że w Koninie jest bardzo duże zapotrzebowanie na 

taką formę dziennego pobytu i aktywizacji seniorów.  

Drugie podobne, ponieważ 29 listopada mija termin składania wniosków 

o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Czy Miasto 

korzysta z tej formy, aby uruchomić zlikwidowane linie. 

W ostatnim czasie przez kilka dni wyłączona była sygnalizacja świetlna na 

skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Przyjaźni. Nie wiem, czy to było przez uszkodzenie 

czy to właśnie było to celowe, żeby założyć monitoring. Chcę powiedzieć, że właśnie 

to wyłączenie spowodowało dużą płynność ruchu, bo w godzinach szczytowych, 

zwłaszcza porannych, korek na ul. Wyszyńskiego rozpoczyna się już od ronda ks. 

Popiełuszki, więc może byłoby zasadne wprowadzenie np. 2 do 1, jeśli chodzi 

o tempo zmiany sygnalizacji. Na plus dla ul. Wyszyńskiego w stosunku do ul. 

Przyjaźni, czy wyjazdu z amfiteatru.  
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Też podobna sytuacja ma miejsce, jeśli chodzi o korkowanie się i torowanie się ulicy 

11 Listopada na wysokości bazaru. Tam w znacznym stopniu ruch blokują piesi 

przechodzący w godzinach rannych, zwłaszcza licealiści do szkół. Czy może nie 

byłoby też jakimś rozwiązaniem, kiedyś byli tacy Panowie, ja ich nazywam 

przeprowadzacze, pan stopek potocznie. Gdyby w tych godzinach 7.30 – 9.30 

wstrzymywali na jakiś czas pieszych, żeby ich grupować, bo teraz jest tak, że 

przechodzi jeden, za chwilę dwóch, trzech, jeden i samochody się zatrzymują 

automatycznie. Gdyby piesi poczekali te 2-3 minuty dłużej, zbiorą się w grupę i byłby 

ruch ruszany. Myślę, że musimy obserwować tempo i jakąś specyfikę życia 

i wydarzeń w mieście. Tak jak właśnie nieraz piesi wyznaczają chodząc przez 

trawnik, wydeptują nam miejsca poruszania się, tak samo właśnie może takie rzeczy 

byłyby dla nas dobre i odkorkowałyby te dwa newralgiczne miejsca w godzinach 

szczytowych w Koninie.” 

Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Chciałem skierować na Pana ręce, ale 

nie tylko Pana ręce, ale też z apelem do mieszkańców naszego miasta. W dniu 

dzisiejszym wydarzyła się naprawdę ogromna tragedia w naszym sąsiednim mieście 

w Turku. Jak Państwo wiecie, uległ zniszczeniu całkowicie zakład pracy, jeden 

z największych w tym regionie. Ludzie zostali pozbawieni pracy i perspektyw. Myślę, 

że powinniśmy się włączyć w jakikolwiek sposób samorządem czy z ludźmi, których 

ta tragedia spotkała, z jakąkolwiek pomocą.  

Chciałbym przypomnieć, że dwa lata temu został zamknięty jeden z większych 

zakładów Elektrownia Adamów. To spowodowało duże bezrobocie w tym regionie. 

Teraz to już jest katastrofa, bo z tego co słyszę, to ten zakład był największy w tym 

mieście.” 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Chciałbym prosić o obejrzenie 

przez ZDM skrzyżowania ul. Wodnej i Gwoździarskiej, bo tam się robi takie 

zapadlisko i są takie dziury, które trzeba by zalepić, ale tam chyba trochę więcej 

trzeba zrobić, bo tam wcześniej był naprawiany wyjazd z ul. Gwoździarskiej na ul. 

Grunwaldzką, ale to jest na bieżąco, bo jak tutaj dzisiaj szedłem, to zostałem przez 

mieszkańców poproszony. 

Proszę o przegląd kostki brukowej na Starówce, bo w wielu miejscach jest wyrwana 

albo naruszona i warto może przed typową zimą przejrzeć i w niektórych miejscach 

uzupełnić, bo po zimie może być o wiele gorzej, a auta, które parkują, często 

oponami wyrywają tę kostkę i warto by było naprawić.” 

Głos zabrała radna Krystyna LEŚNIEWSKA, cytuję: „Korzystając z obecności Pani 

prezes MZK, jako przedstawicielka Rady Seniora, mam taką ogromną prośbę, 

ponieważ na ostatnich spotkaniach proszono mnie o zasygnalizowanie takich spraw, 

między innymi chodzi o uwzględnienie osoby starszej i żeby rozkłady jazdy były 

w miarę powiększone, większe cyfry, że marzyliby o podświetleniu tego nie będę 

mówiła, ale jeżdżą starsi ludzie, teraz szybko jest ciemno. Stoją na tych 

przystankach, nie potrafią sobie podświetlić, zobaczyć, a nie wszyscy mają okulary, 

żeby te cyfry małe zobaczyć. Gdybym mogła poprosić o uwzględnienie naszych 

seniorów w tej kwestii.  
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Jak również chciałabym prosić o pomoc, o taką współpracę MZK z nami, jeżeli będą 

jakieś ważne sprawy, informacje do przekazania ludziom starszym, gdzie mogą się 

kontaktować w różnych sprawach. Tam różne inne decyzje, czy moglibyśmy liczyć 

na pomoc, ponieważ jest to miejsce, przystanki autobusowe najbardziej uczęszczane 

przez osoby starsze, nie wszyscy mają Internet i inne rzeczy. Czy można by było 

korzystać bezpłatnie z zawieszania informacji dla osób starszych, właśnie na 

przystankach MZK? To jest takie miejsce, gdzie te osoby najłatwiej mogą się 

dowiedzieć.” 

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Zanim zadam pytanie, mam 

Pytanie do Pana prezydenta, czy mogę odpowiedzieć radnemu Ostrowskiemu, gdzie 

może nabyć flagi?  

Na ul. Mickiewicza 6 jest firma, która szyje. Tam proszę się zgłosić, przypuszczam, 

że temat rozwiążą.  

Pytanie moje jest następujące. Przeglądałem bilans za 2018 rok spółki PWiK i na 

stronie 7 jest taki zapis, koszty zarządu w 2017 roku były 400 tys. zł, w 2018 roku 1.4 

mln zł. Mam prośbę, żeby mi objaśnić, co pod tą pozycją się znajduje. Co to są za 

koszty.” 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Dziękuję za obszerną odpowiedź, 

związaną z przejściem na ul. Okólnej. Mówiłem o tym w czerwcu, odpowiedź jest 

z lipca, w tej chwili to przejście funkcjonuje. Jak będzie dalej to nie wiadomo z tym, 

że wtedy również prosiłem Pana o wyznaczenie terminu spotkania, gdyż mam pewną 

propozycję wykonania pewnego skrótu i prosiłem o to, aby również na tym spotkaniu 

była Pani Emilia Wasielewska. Jest to skrót, który w jakiś sposób pomógłby, a byłoby 

to wszystko legalnie do momentu ewentualnego wybudowania jakiegoś konkretnego 

przejścia po zamknięciu tego przejścia tymczasowego przez tory, które jest obecnie.  

Druga rzecz Panie prezydencie to jest taka rzecz poważniejsza. Swego czasu, kiedy 

prezydentem Warszawy była Pani Hanna Gronkiewicz Waltz bardzo dużo słyszałem 

na temat tego, iż bardzo wielu mieszkańców, osób pracuje w Warszawie, mieszka 

w Warszawie, a podatki płaci gdzie indziej. Nie wiem, jak ten temat się zakończył 

w Warszawie, są pewne uregulowania prawne. Dlaczego o tym mówię. Ja na ten 

temat już się zastanowiłem w tamtej kadencji, jak można by to zrobić. Poprosiłem 

o takie dane, mówiące o zatrudnieniu w mieście Koninie (wyświetlono zdjęcia). 

Pierwsza tabela, to liczba zatrudnionych zameldowanych i zamieszkałych w Koninie. 

Tabela druga, to liczba zatrudnionych niezameldowanych i niezamieszkałych 

w Koninie.  Musiałem nanieść pewne poprawki z uwagi na to, że nie jest to zgodne 

z tym, co otrzymałem, chociażby w tych cyfrach. Tutaj wszystko jest podzielone na 

spółki, na placówki, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe. 695 to jest liczba osób 

zameldowanych i zamieszkałych w Koninie, po środku jest to liczba osób 

niezameldowanych i niezamieszkałych w Koninie, ale pracujących w Koninie.  

Ostatnio Panie prezydencie mówił Pan o liczbie osób zatrudnionych w Urzędzie 

Miejskim. Była podana liczba 370 osób. I tutaj mamy Urząd Miejski 375 po stronie 

osób zameldowanych i zamieszkałych, niezameldowanych i niezamieszkałych 

zostało odjęte zamiast dodać, tak jak to było wcześniej, nie wiem dlaczego. Podobnie 
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jest przy Straży Miejskiej. Powinna być liczba 60, a została podana 6. To są dwie 

pierwsze rubryki. Trzecia to podsumowanie. Liczba osób 5001 zameldowanych, 

zamieszkałych. 1814 poza miastem Konin.  

Dlaczego o tym mówię, bo w tym artykule padło również pytanie, zadane przez Pana 

redaktora: „Panie prezydencie, wrócę do słynnej listy 120 polskich miast średniej 

wielkości, którym grozi regres społeczno-gospodarczy. Są włodarze, którzy 

polemizują z tą listą mówiąc, że ich miastu wprawdzie ubywa mieszkańców, ale nie 

ubywa ich w obrębie aglomeracji tego miasta. Mamy do czynienia z suburbanizacją, 

a nie podupadaniem tych miast. Odpowiedź Pana prezydenta: „Moim zdaniem 

prawda leży po środku, choć w Koninie sytuacja jest podobna. Mieszkańcy naszego 

miasta wyprowadzając się z niego, zazwyczaj osiedlają się poza Koninem, nadal 

korzystając z oferty naszego miasta.” 

Następne pytanie: „Ale już gdzieś indziej płacą podatki. Co Państwo mogą z tym 

zrobić?” Odpowiadając Pan prezydent: „Apelujemy do tych osób, aby nadal płaciły 

podatek dochodowy w Koninie.” Tutaj jest dalsza część wypowiedzi i teraz moje 

pytanie Panie prezydencie, co rzeczywiście jest Pan w stanie zrobić, aby ta liczba, 

dość pokaźna liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim czy w spółkach Miasta 

Konin, a przypomnę jest to 1814 osób, zostawiała jednak ten podatek w mieście 

Koninie, korzystając z naszej substancji, jaką mamy jeżeli chodzi o kulturę, a przede 

wszystkim z miejsc pracy.” 

Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Mam takie zapytanie, ponieważ nasze 

spotkanie ostatnie z Klubem PiS, Pan prezydent się zobowiązał, że sprawdzi i te 

rzeczy w radach nadzorczych ureguluje. Do tej pory tego nie widzę i mam pytanie, 

kiedy Pan zakończy przegląd rad nadzorczych w spółkach.” 

Głos zabrał radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Długo zastanowiłem się czy ten głos 

zabrać, chodzi o pewien anonim, pewnie ten anonim dotarł do Państwa, bo tak 

sprawdzałem, niektórzy z Państwa otrzymali, myślę o liście skarżącym się na sposób 

traktowania pracowników w jednej z naszych spółek. Świadomie nie podaje w tym 

momencie nazwy tego przedsiębiorstwa, bo myślę, że sprawę trzeba sprawdzić, 

wiadomo, że anonim jest anonimem, natomiast taka delikatna prośba, żeby Pan 

prezydent zainteresował się, czy rzeczywiście są podstawy, aby niepokoić się tym, 

co w anonimie jest zawarte, czy jest to jakiś zbiór nieporozumień. 

Jeśli nie ma Pan dostępu do tego anonimu, to oczywiście służymy, bo wiem, że radni 

Klubu PiS również otrzymali. Prosiłbym o sprawdzenie, czy mamy podstawy do 

niepokoju, czy raczej nie.” 

26. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Może zacznę od końca. 

Opowiadając Panu wiceprzewodniczącemu Zenonowi Chojnackiemu. Ja po pierwsze 

nie znam treść anonimu, a po drugie nie będę odnosił się do anonimów, ani na nie 

odpowiadał. Jeżeli ktoś nie ma cywilnej odwagi podpisać się własnym imieniem 

i nazwiskiem trudno odpowiadać, bo też po pierwsze nie wiadomo komu 
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odpowiedzieć, a trudno rzucać powiedzmy tą informację do wszystkich skoro nie 

wszystkich to dotyczy. Jeżeli będę znał treść anonimu będę to analizował, natomiast 

jest mi dzisiaj absolutnie trudno odnieść się do czegoś, czego na oczy nie widziałem. 

Odpowiadając Panu radnemu Jarosławowi Sidorowi. Co zrobić Ja nie mogę nikogo 

przymusić Panie radny do tego, aby zdeklarował, że miejscem płacenia podatku jest 

Miasto Konin. Mogę tylko apelować i dokładnie Pan przytoczył wypowiedź, dziękuję 

bardzo – moją i powtórzę ją również swoimi ustami tutaj. Apeluję do wszystkich, 

którzy korzystają z tego co miasto oferuje, a płacą podatki w innym miejscu do tego, 

aby wskazać jako miejsce płacenia podatku Miasto Konin. Spowoduje to, że będą 

przyczyniać się do rozwoju miasta, będą kładli również w jakiejś tam część 

oczywiście na jego utrzymanie i utrzymanie tych wszystkich instytucji z zasobów, 

z których korzystają. 

Pan radny Jacek Kubiak – jeszcze ten proces trwa. 

Jeżeli chodzi o radnego Sławomira Lachowicza - bilans PWiK. Będzie tutaj udzielona 

informacja piśmienna, bo jest to szczegółowe pytanie i musimy zasięgnąć informacji 

u źródła, czyli w PWiK-u. 

Pani radna Krystyna Leśniewska – rozkłady jazdy, większe litery, podświetlenie tych 

rozkładów jazdy. Myślę, że to jest rzeczywiście słuszna uwaga, bo osoby starsze 

niekiedy mają trudności z dostrzeżeniem odpowiednim zapisów rozkładów jazdy. 

Będziemy przypatrywać się temu i sukcesywnie zmieniać. Myślę, że tutaj pomocną 

będzie również nowa Pani prezes MZK. 

Jeżeli chodzi o używanie, wykorzystywanie przestrzeni przystanku autobusowego, 

czy też samych autobusów do ogłoszeń drobnych. Ja Pani radna tego nie widzę, 

absolutnie. My raczej będziemy mieli odwrotną tendencję, porządkowania przestrzeni 

miasta i również dbania o to, żeby nie zaśmiecać miejsca, są wyznaczone miejsca 

do tego, aby ogłoszenia drobne wieszać, jest to chociażby tablica w Urzędzie 

Miejskim, gdzie takowe można, ale i też miasto dysponuje nośnikami w postaci 

słupów reklamowych. 

Pan radny Tomasz Nowak, pozwoli Pan, Panie radny, że zostanie udzielona 

informacja pisemnie. 

Jeżeli chodzi o pytanie Pana Marka Cieślaka dotyczące tragedii, która wydarzyła się 

w Turku. Musimy się przyjrzeć sytuacji jaka jest możliwość pomocy, a przede 

wszystkim jakie są oczekiwania od sąsiedniego samorządu, czy osób zamieszkałych 

czy pracujących w tym zakładanie – musimy po prostu mieć informację. Ale nie 

wykluczam, że być może coś zostanie zorganizowane. Dziękuję za zainspirowanie 

nas do tego, aby pomyśleć o tym. 

Pani radna Katarzyna Jaworska, jeżeli chodzi o odpowiedź dotyczącą programu 

Senior Plus. Odpowiedź zostanie udzielona przez Pana prezydenta Witolda Nowaka, 

oczywiście to co jest możliwe w tej chwili, ale i również pisemnie otrzyma Pani 

odpowiedź.  Jeżeli chodzi o autobusy PKS odpowiedź udzieli Pan prezydent Paweł 

Adamów. 
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Płynność ruchu myślę, że też – na ulicy Wyszyńskiego i na ulicy 11 Listopada, 

bo tutaj mamy taką większą informację dotyczącą badania ruchu, które się właśnie 

odbyło na tych ulicach i to co jest wynikiem tego badania ruchu będzie powodowało 

to, że pewne rozwiązania będą dla tamtego terenu poczynione. Ale to jeszcze 

chwileczkę jak to przeanalizujemy, ale myślę, że Pan prezydent Paweł Adamów 

bardziej szczegółowo się do tego ustosunkuje. 

Pan radny Dominik Szopa, jeżeli chodzi o MZK i wynajęte autobusy – na to pytanie 

odpowie Pan prezydent Paweł Adamów. 

Jeżeli chodzi o flagi z herbem Konina, jest to pytanie Pana radnego Maciej 

Ostrowskiego. Dziękuje bardzo, odpowiedź została udzielona, nawet nie wiem, że 

taka firma oferuje flagi miasta – Pan radny Lachowicz udzielił odpowiedzi. 

Rzeczywiście warto by było wypracować taki sposób w mieście, czy w jednej 

z jednostek naszego miasta takie flagi byłby do zakupienia, bo przecież mieszkańcy 

mogą chcieć kupić, a niekoniecznie zamawiać wydruk i uszycie tej flagi. 

Proszę Panie przewodniczący o udzielenie w pierwszej kolejności głosu Panu 

prezydentowi Pawłowi Adamowowi.” 

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

odpowiadając Panu radnemu Dominikowi Szopie odnośnie autobusów MZK, to 

rzeczywiście oprócz tego, że MZK zamierza zakupić 13 autobusów 7 elektrycznych 

i 6 hybrydowych, w tym roku zostało wynajętych 6 autobusów rocznik 2011, po to, 

aby zanim przyjdą te nowe autobusy ten tabor trochę odświeżyć, bo jego stan był 

kiepski. Autobusy zostały wynajęte na 2 lata, norma Euro 5, mimo, że jest to rocznik 

2011 mają przejechane 500 tys. km nie więcej to są to naprawdę nowoczesne 

autobusy wyróżniają się w tym naszym taborze, mieszkańcy są zadowoleni, to są 

autobusy 12 metrowe, pojemność do 80 pasażerów i praktycznie od razu zastąpiły te 

autobusy, które wypadły z taboru. 

Jeżeli chodzi o fundusz PKS-owski on został bardzo szybko uruchomiony przez 

wojewodów i bardzo krótkie terminy były odnośnie dysponowania tymi dotacjami. My 

jako Miasto Konin nie możemy aplikować z tego funduszu, bo miasta nie mogą 

aplikować na swoje własne komunikacje. Pytanie też właśnie, czy nie powinno to 

ulec zmianie? Bo z tego co wiem to wszystkie środki z tego funduszu nie są 

wykorzystywane, więc może warto byłoby dopuścić komunikacje miejskie do tego,  

żeby też jakieś środki pozyskiwać. Natomiast my bardzo mocno współpracowaliśmy 

z powiatami sąsiednimi, z powiatem słupeckim, kolskim, konińskim, ponieważ to my 

byliśmy organizatorem transportu w przypadku PKS-u, dlatego musieliśmy bardzo 

szybko pozmieniać podpisane umowy pomiędzy tymi powiatami i gminami właśnie 

z PKS-em i to już powiaty i gminy sobie aplikują bezpośrednio wnioski do Pana 

wojewody o ten fundusz. Tak, że my to co mogliśmy to zrobiłyśmy, cieszymy się, że 

nasza spółka korzysta na tym, że gminy mają dodatkowe dotacje, wprawdzie to jest 

80 gr od wozokilometra, ale widać, że wpływa to pozytywnie na wynik spółki, która 

obsługuje sąsiednie powiaty, sąsiednie gminy, ale też Miasto Konin. 

Jeżeli chodzi o zakorkowanie na ulicy Wyszyńskiego i na ulicy 11 Listopada, to Pan 

dyrektor pewnie szczegółowo może też jeszcze odpowiedzieć, ale 
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przeprowadzaliśmy w ostatnich dniach badanie ruchu właśnie na tych ulicach, bo 

szczególnie na ulicy Wyszyńskiego zidentyfikowaliśmy, że tam rzeczywiście tworzą 

się ogromne korki i to też wpływa na funkcjonowanie MZK i na rozkłady, gdzie ten 

rozkład często jest sparaliżowany właśnie tym, że te autobusy utykają w korkach. 

I zidentyfikowaliśmy, że taki główny problem to są przejścia dla pieszych, gdzie Pan 

dyrektor wskazał, że nawet podczas 1 godziny 421 osób przechodzi przez przejście 

dla pieszych, często przechodząc w taki sposób, że samochód ma naprawdę 

problem z przejechaniem, a za chwile ma kolejne przejście. I to jest właśnie powód 

korkowania się ulicy Wyszyńskiego i na ulicy 11 Listopada, gdzie często jest też skręt 

w lewo. Myślę, że analizujemy to teraz, ale rozwiązaniem pewnie mogłoby być 

uruchomienie świateł na przejściach dla pieszych, co mogłoby w tamtym miejscu 

upłynnić mocno ten ruch dla samochodów, ale także dla autobusów MZK.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: 

„Szanowna Pani radna od dawna współpracowaliśmy nawet w projektach 

senioralnych, ale odnosząc się już bezpośrednio do Pani pytania i dziękując za nie 

chcę powiedzieć, że przyglądamy się i czekamy na ogłoszenie kolejnego Seniora 

Plus. Byłem także w naszym Klubie Seniora przy ulicy Południowej, po to by 

poszerzyć liczbę miejsc, przeanalizować najpierw czy takie poszerzenie jest możliwe. 

Czekamy na ogłoszenie konkursy, poprzedni był ogłoszony na koniec listopada 

ubiegłego roku, nie było wtedy przygotowanego i przeanalizowanego tematu, więcej 

Miasto Konin nie skorzystało z tego ogłoszenia. Natomiast jesteśmy żywo 

zainteresowani tym, by we wszelkich projektach senioralnych, tam gdzie jest taka 

możliwość pozyskania środków na działania senioralne, uczestniczyć i myślimy 

o poszerzeniu liczby miejsc dziennego Klubu Seniora przy ulicy Południowej. 

Chociaż nie zamykamy się też na inne miejsca, wszystko oczywiście rozbija się też 

o wkład własny, o lokal, który trzeba przeznaczyć, o te możliwości, które mamy, ale 

na bieżąco staramy się patrzeć wszędzie tam gdzie te środki są możliwe by te 

działania realizować. 

Jeszcze chciałbym się odnieść do flag i Panu przewodniczącemu Maciejowi 

Ostrowskiemu odpowiedzieć na temat flag. Nie wiem jaką dużą ilość Pan potrzebuje, 

ale jeśli było by to kilka.” 

Odpowiedział radny Maciej OSTROWSKI, cytuję: „50 flag.” 

Zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „50 to może nie mamy, 

ale gdyby potrzeba było kilka to na pewno w Wydziale Kultury takie flagi są. Gdyby 

Pan przewodniczący potrzebował to zapraszam, akurat bezpłatnie w tym przypadku, 

natomiast 50 nie jesteśmy w stanie wydać. Natomiast już tu po kilku rozmowach 

wewnętrznych spróbujemy to zorganizować tak, żeby rzeczywiście była możliwość 

zakupu, chociaż miasto poprzez urząd nie może sprzedawać, ani przez Centrum 

Informacji Turystycznej, także nie może, bo ta jednostka, czyli lokalna organizacja 

turystyczna również nie prowadzi działalność gospodarczej. Więc tutaj mamy kłopot 

również z gadżetami i jeśli przedsiębiorcy, bądź może jakaś jednostka czy spółka 

nasza nie wesprze nas tutaj, ale zorganizujemy i będziemy starali się to tak 

zorganizować, żeby rzeczywiście flagi były dostępne, także dla podmiotów, bądź 

indywidualnie dla mieszkańców, którzy takie flagi chcieliby nabyć.” 
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Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Ponieważ dobre słowo jest 

zawsze w cenie i zawsze wskazane, ja wnioskowałam kiedyś na sesji o postawienie 

słupa ogłoszeniowego na osiedlu Grójec – jest, stoi, jest szybszy dostęp do 

informacji. Dlatego chciałam bardzo podziękować za szybką i skuteczną interwencję 

Panu prezydentowi, Panu prezydentowi Nowakowi, Panu prezydentowi Adamowowi 

i Panu kierownikowi Oblizajkowi.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: 

„Dziękujemy za te miłe słowa, Pani radna rzeczy możliwe załatwiamy od ręki, na 

cuda trzeba poczekać. Taka rzecz jak słup była do załatwienia, tak że cieszę się, że 

mieszkańcy skorzystają.”  

27. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miasta Konina. 

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

zamknął XVIII 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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