
BR.0002.2.17.2019 

PROTOKÓŁ Nr XX/2019 

z obrad XX SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 30 grudnia 2019 roku 

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

Sesja trwała od godz. 15.30 do godz. 15.45. 

W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Zastępca Prezydenta Miasta Konina 

Paweł ADAMÓW, Skarbnik Miasta Kazimierz LEBIODA, kierownicy wydziałów 

Urzędu Miejskiego, dyrektorzy i prezesi podległych jednostek organizacyjnych miasta 

i spółek miejskich oraz przedstawiciele lokalnych mediów. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

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

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

dokonał Przewodniczący Rady Miasta Konina – radny TADEUSZ WOJDYŃSKI. 

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 

uchwał. 

Nieobecny był radny Wiesław STEINKE. 

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

dzisiejszej sesji przekazałem Państwu radnym wniosek Prezydenta Miasta Konina 

o zwołanie sesji oraz porządek obrad wraz z materiałami. 

W dniu 27 grudnia br. na wniosek Prezydenta Miasta Konina uzupełniłem porządek 

obrad o projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok 

(druk nr 300).  

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?” 

Do porządku obrad radni nie mieli uwag.  

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, 

uzupełniony na wniosek Prezydenta w punkcie 3 o druk nr 300. 

W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. W głosowaniu nie uczestniczyły radne: 

Krystyna Leśniewska i Barbara Musiał. 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina przyjęła 

proponowany porządek obrad. 

Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (druk nr 299). 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 

2019 rok (druk nr 300). 

4. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miasta Konina. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków 

budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2019 (druk nr 299). 

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

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

2019 – druk nr 299. 

Proszę zastępcę prezydenta Pana Pawła Adamowa o przedstawienie nam projektu 

uchwały lub wyznaczenie osoby, która omówi projekt uchwały. Pan dyrektor ZDM-u 

Grzegorz Pająk jest proszony do mikrofonu.” 

Głos zabrał dyrektor ZDM Grzegorz PAJĄK, cytuję: „Taka pilna sprawa, która 

wyniknęła w toku realizacji zadania inwestycyjnego - rozbudowa ulicy Kleczewskiej. 

Zgodnie z harmonogramami, które mamy zapisane w umowie, mieliśmy jeszcze 

dokonać w tym roku płatności na kwotę ponad 5 mln zł za wykonane roboty 

budowlane, nastąpiła zmiana, już nie firma MOLEWSKI Sp. z o.o.,  firma GBW, czyli 

Grupa Budowlana Włocławek nie dopełniła wszystkich formalności, jeżeli chodzi 

o zgłoszenie tej faktury, są pewne obostrzenia, które determinują prawidłowość 

złożenia tej faktury 18 grudnia br. Natomiast dostaliśmy jeszcze dodatkowe 

zawiadomienie, że firma weszła w stan restrukturyzacji sanacyjnej, więc to też trochę 

komplikuje życie i sprawę temu zadaniu inwestycyjnemu. Ja mam nadzieję, że to 

wszystko nie wpłynie na sposób realizacji zadania i to zadanie zostanie ukończone, 

aczkolwiek taka informacja jest dostępna oficjalnie i też jestem zobowiązany 

Państwu radnym to przekazać.  

W związku z tym, że to pismo wpłynęło i na dzień dzisiejszy czekamy jeszcze na 

opinię prawną, jak dokonywać płatności tej, która jest zaległa i przyszłe, stąd nikt się 

nie odważył, aby to zadanie w tym zakresie rozliczyć i taka sytuacja dzisiaj 

nadzwyczajna. Prosimy bardzo o przesunięcie tych środków finansowych, które 

miały być wydatkowane w tym roku na przyszły rok, aby można było te płatności ze 

spokojem dokonać. To są kwoty pieniężne, które wynikają już ze zrealizowanych 

robót budowlanych, teraz jest tylko cała procedura o poprawność złożenia do faktury 

załączników.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Panie dyrektorze mam pytanie. Wymienił 

Pan tutaj – umowa była podpisywana ze spółką MOLEWSKI, a tutaj teraz wchodzi 
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inna nazwa. Czy jest to zmiana nazwy tej spółki - pierwszej, która wygrała przetarg? 

To jest pierwsze pytanie.  

Drugie pytanie. Czy wszystkie prace przy budowie ulicy Kleczewskiej przebiegają 

zgodnie z harmonogramem? Czy termin będzie dotrzymany, czyli koniec 

października, o ile się nie mylę, 2020 roku?” 

Odpowiedzi udzielił dyrektor ZDM Grzegorz PAJĄK, cytuję: „Firma zmieniła nazwę, 

też już jest zawarty stosowny aneks, to jest zmiana nazwy. Nic więcej się nie 

zmieniło, natomiast dzisiaj nie mówimy już o firmie MOLEWSKI, bo taka była 

poprzednia nazwa, dzisiaj mówimy o GBW Polska – taka jest prawidłowa dzisiaj 

nazwa firmy. 

Co do terminu i harmonogramu. Zadanie nie jest realizowane zgodnie z naszymi 

założeniami, aczkolwiek zmieniony harmonogram przedstawiony przez wykonawcę  

i zatwierdzony przez inspektorów nadzoru przewiduje już plan naprawczy tego 

zadania. Póki co  wykonawca deklaruje, że zakończy zadanie w terminie. Aczkolwiek 

ten harmonogram odbiega od tego, co zakładaliśmy pierwotnie, ponieważ już raz 

wykonywaliśmy zmiany niewygasających wydatków – nie pamiętam o jaką kwotę, 

natomiast dzisiaj możemy mówić, że zadanie jest zrealizowane w 30%. Do 

zakończenia jest jeszcze sporo robót, a chyba dobrą informacją jest to, że 

wykonawca wychodzi już z przebudów sieci, zaczynają się prace już na korpusie 

drogi, więc tam na pewno te kwoty i ten przerób będzie zdecydowanie szybko 

postępował i te prace na dzień dzisiejszy według wykonawcy i inspektorów nadzoru 

jest jeszcze niezagrożony, jeżeli chodzi o wykonawstwo.” 

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Chciałem tylko dopytać  

w uzupełnieniu. Czy zmieniła się nazwa firmy, ale również NIP, czy NIP pozostał ten 

sam?” 

Odpowiedzi udzielił dyrektor ZDM Grzegorz PAJĄK, cytuję: „Niestety nie jestem  

w stanie w tej chwili udzielić takiej odpowiedzi. Aneks do umowy, który został zawarty 

był zgodny z prawem, więc wydaje mi się, że zmieniła się tylko i wyłącznie nazwa 

firma. Ale nie chciałbym wprowadzać w błąd – sprawdzę i przekażę tę informację.” 

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

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

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

2019. 

Uchwała Nr 288 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

miasta Konina na 2019 rok (druk nr 300). 

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

projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok – druk nr 
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300. Udzielam głosu Skarbnikowi Miasta Konina Kazimierzowi Lebiodzie, który 

przedstawi nam projekt uchwały.” 

Głos zabrał Skarbnik Miasta Konina Kazimierz LEBIODA, cytuję: „Projekt uchwały  

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok – w budżecie gminy 

zmniejsza się plan dochodów o kwotę 829.912,00 zł. W dziale 600 – Transport 

i łączność, to jest dotacja celowa w ramach projektu Stworzenie Zintegrowanego 

Systemu Komunikacji Publicznej na terenie  

K OSI, finansowanego w ramach WRPO w latach 2014 – 2020 realizowanego przez 

Urząd Miejski w Koninie, o tą samą kwotę zwiększa się plan wydatków w tym samym 

dziale. 

Wpłynęło więcej pieniędzy niż przewidywaliśmy, w związku z tym te pieniądze 

musimy wprowadzić na dochody – wydatek to będzie przekazanie tych środków do 

gmin w ramach partnerstwa przy realizacji tego projektu.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Ja mam takie konkretne pytanie. Plan 

wydatków 829.912,00 zł. Na co te pieniądze będą konkretnie wydatkowane, czy to 

jest kwota przeznaczona na jakieś projekty miękkie, czy jakieś szkolenia, 

konsultacje, jakieś programy? Czy jest to kwota przeznaczona na środki twarde, czyli 

na przykład wykonanie nowych przystanków, na jakieś praktyczniejsze rzeczy?” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Proszę kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Rafała Oblizajka o udzielenie odpowiedzi z upoważnienia prezydenta miasta.” 

Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafał OBLIZAJEK, 

cytuję: „To jest projekt K OSI, który był realizowany od października 2017 roku do 

połowy grudnia 2018 roku, praktycznie w całości były to inwestycje twarde – to był 

zakup 8 autobusów dla MZK, było 15 punktów przesiadkowych typu bike and ride 

oraz było zrobionych 31,6 km dróg rowerowych na terenie miasta Konina oraz na 

terenie gmin partnerskich. Te środki, o które pyta Pan radny, one zostaną 

przekazane do naszych partnerów, czyli one idą do gminy Golina, Kazimierz Biskupi, 

Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin.” 

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

W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.  

W wyniku głosowania – 14 „za”, 0 „przeciw” i 8 „wstrzymujących się”  - Rada Miasta 

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

Uchwała Nr 289 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

4. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miasta Konina. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Są prośby, żeby sesję styczniową zwołać wcześniej  

o tydzień i do tej prośby się przychylam. Nie widzę tutaj przeszkód, żeby wcześniej 
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była sesja, a nie w okresie ferii. Takie są wnioski ze strony radnych, wpłynęły 

w międzyczasie do mnie telefony. Ja się przychylam i nie widzę przeszkód, 

i zwołamy tą sesję tydzień wcześniej, żeby nie kolidowało to z feriami zimowymi. 22 

stycznia będzie sesja, tak że Państwo radni Waszą prośbę spełniłem.” 

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

zamknął XX 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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