
BR.0002.2.3.2020 

PROTOKÓŁ Nr XXIII/2020 

z obrad XXIII SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 25 marca 2020 roku 

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

Sesja trwała od godz. 10.05 do godz. 10.50. 

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

Piotr KORYTKOWSKI, Skarbnik Miasta Kazimierz LEBIODA oraz kierownicy 

Wydziałów Urzędu Miejskiego w Koninie. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Otwarcia XXIII 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 12 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 

uchwał. 

Nieobecni byli radni: Z. Chojnacki, K. Jaworska, M. Kosińska, J. Kubiak, S. 

Lachowicz, K. Leśniewska, B. Musiał, T. A. Nowak, M. Ostrowski, D. Szopa, E. 

Wasielewska. 

Na sekretarza obrad sesji przewodniczący rady wyznaczył radnego Tadeusza 

PIGUŁĘ. 

Radny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad.  

Przewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Wszystkich uczestników sesji 

Rady Miasta Konina informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym - obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane 

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www.konin.pl 

Państwa uczestnictwo w obradach sesji Rady Miasta Konina jest w pełni dobrowolne. 

Podczas uczestniczenia w sesji mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, 

w tym wizerunek, na co Prezydent Miasta Konina, będący administratorem danych 

osobowych nie musi uzyskiwać Państwa zgody. 

Szanowni Państwo radni informuję, że zmarł były radny Pan Zbigniew Szubert, był 

on radnym II i III kadencji Rady Miasta Konina. Proponuję uczczenie Jego pamięci 

minutą ciszy. Proszę o powstanie.” 

Wszyscy obecni na sali uczcili minutą ciszy zmarłego Pana Zbigniewa Szuberta – 

byłego radnego Rady Miasta Konina.  

Kontynuując przewodniczący rady powiedział, cytuję: „W zawiadomieniu o zwołaniu 

dzisiejszej sesji przekazałem Państwu radnym ustalony porządek obrad wraz 
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z materiałami, ale z uwagi na to, że wprowadziliśmy dodatkowe punkty i zdjęliśmy 

punkty 5., 6., 7. i 9., wobec tego porządek obrad wymaga przegłosowania. 

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?” 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad. 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 12 radnych „za” - Rada Miasta Konina przyjęła 

proponowany porządek obrad. 

Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie protokołu XXII sesji. 

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

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 342); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 

(druk nr 343). 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania Miasta Konina 

z Powiatem Konińskim przy realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych (druk nr 341).  

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady 

Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania 

członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego (druk nr 334). 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób 

i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez 

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do 

bezpłatnych i  ulgowych przejazdów (druk nr 337). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady 

Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy Płatnego 

Parkowania na trenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz 

organizacji (druk nr 336). 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  

a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Gosławice (druk nr 

335); 
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b) przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami 

działek gruntu na rzecz ich dzierżawców (druk nr 338); 

c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Niesłusz (druk nr 339); 

d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Starówka (druk nr 340). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewodzie 

Wielkopolskiemu (druk nr 344). 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi 

na Uchwałę Nr 593 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta Konina (druk nr 345); 

b) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta 

Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu (druk nr 

346). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 162 Rady Miasta 

Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 

pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku 

Miejskim w Koninie (druk nr 347). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta 

Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie STATUTU MIASTA 

KONINA (druk nr 348). 

14. Wnioski i zapytania radnych. 

15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

16. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miasta Konina. 

Rada przystąpiła do realizacji ustalonego porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu XXII sesji. 

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

obrad XXII sesji Rady Miasta Konina. 

Sporządzony protokół został przesłany Państwu radnym drogą elektroniczną. 

Stwierdzam, iż do dnia sesji nie było uwag do protokołu obrad.   

Mam pytanie, czy Państwo radni mają uwagi, bądź zgłaszają poprawki do protokołu 

obrad XXII sesji? 
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Nie widzę 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: „Kolejny punkt porządku obrad, to jest sprawozdanie  

z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym. Treść sprawozdania 

z pracy Prezydenta Miasta Konina - Państwo radni otrzymali drogą elektroniczną 

w dniu 24 marca 2020 roku. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos?” 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Dziękuję bardzo 

Panie przewodniczący. Ja bardzo krótko zgodnie z tymi ustaleniami, które 

poczyniliśmy przed sesją. Chciałem tylko zasygnalizować pewne rzeczy dotyczące 

pracy prezydenta w okresie międzysesyjnym. Proszę Państwa, działamy 

w szczególnych okolicznościach związanych z szerzeniem się pandemii 

koronawirusa SARS-CoV-2. Od jakiegoś czasu praca samego urzędu przebiega 

w niecodziennych okolicznościach, o wszystkim tym jesteście Państwo na bieżąco 

informowani. Również i w sprawozdaniu z pracy prezydenta w okresie 

międzysesyjnym jest szczególna część tego sprawozdania, która poświęcona 

właśnie jest tym rzeczom, które zostały wykonane. Komunikujemy również naszemu 

społeczeństwu, naszym mieszkańcom co w danym momencie jest robione, 

w każdym dniu postępują pewne obostrzenia, zaostrzenia. Jesteśmy w stałym 

kontakcie ze służbami sanitarnymi i wykonujemy pewne działania. W ostatnim czasie 

pojawił się temat związany z ulgami dla przedsiębiorców, które może zaoferować 

Miasto. Mamy przygotowane propozycje, które są zawarte w trzech obszarach, 

a mianowicie w zakresie podatków lokalnych, w zakresie najmu miejskich lokali 

użytkowych oraz w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste. Jesteśmy 

przygotowani, aby zaproponować pewne rozwiązania, tak aby ulżyć 

przedsiębiorcom, szczególnie tym mikro przedsiębiorcom. Jednakże czekamy na 

rozwiązania zawarte w ustawach i rozporządzeniach tarczy antykryzysowej, które 

mają być podane w piątek, tak aby nie dublować pewnych rozwiązań, które może 

zaoferować w tym momencie rząd. Jesteśmy partnerem rządu w tym zakresie, 

oczekujemy jaka informacja popłynie z Warszawy, po prostu nie chcemy wychodzić 

przed szereg z pewnymi rozwiązaniami. O stosownych rozwiązanych będziecie 

Państwo informowani, natomiast biorąc pod uwagę to, że nie ma czasu na sesji, 

żebyśmy nie przebywali za długo, pozwolicie Państwo, że tego w tej chwili 

przedstawiać nie będę. Będzie to przedstawione w odrębnych komunikatach, które 

będą wysyłane z Urzędu Miejskiego.” 

Do sprawozdania radni nie mieli innych pytań. Przewodniczący rady stwierdził, 

że Rada Miasta Konina przyjęła sprawozdanie Prezydenta Miasta Konina z prac 

w okresie międzysesyjnym. 
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Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 342), 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na 

lata 2020-2023 (druk nr 343). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie 

projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok – druk nr 

342 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-

2023 – druk nr 343. 

Projekty uchwał oznaczone numerami druku – 342 i 343 – Państwo radni otrzymali. 

Również Państwo radni otrzymali zmienione uzasadnienie do druku nr 342 oraz 

autopoprawki do druku 342 i 343. Projekty uchwał były opiniowane przez Komisję 

Finansów i uzyskały pozytywną opinię.” 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Oprócz szeregu 

zmian w budżecie, jak i również w WPF dotyczącym normalnego funkcjonowania 

naszego samorządu, które są niezbędne, aby zostały wprowadzone. Chciałbym 

zwrócić uwagę na dwie kwestie właśnie związane z pandemią koronawirusa. Bardzo 

istotną rzeczą jest przekazanie z budżetu miasta 100.000,00 zł na zakup sprzętu dla 

konińskiego szpitala, który to zakup został uzgodniony z dyrektorami konińskiego 

szpitala przy okazji spotkania, które odbyło się w miniony piątek. Uzgodniliśmy, że za 

100.000,00 zł zostanie zakupiony samochód, który będzie służył transportowi 

pobranych próbek związanych z koronawirusem, które są transportowane do 

Poznania, bo tam jest to laboratorium. Jak i również będzie wykorzystywany do tego, 

aby w związku z tym, że jest zwiększone zapotrzebowanie na krew, transport krwi 

odbywał się samochodem z Kalisza, bo jest tam Regionalne Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa. Biorąc pod uwagę to, że ten samochód, którym szpital dysponuje 

jest już leciwym samochodem, taka prośba dyrekcji szpitala, że za kolejne pieniądze, 

a mianowicie będzie to około 45.000,00 zł będą zakupione materace 

przeciwodleżynowe, które będą wykorzystywane przez chorych, którzy będą 

hospitalizowani na Oddziale Zakaźnym, przez chorych, u których stwierdzony 

zostanie koronawirus. Takie potrzeby koniński szpital wyartykułował. 

Kolejną rzeczą jest to, że zdecydowałem o przekazaniu rezerwy 150.000,00 zł na 

bieżące zakupy na zwalczanie koronawirusa, jak i szerzenia się koronawirusa na 

terenie miasta Konina. Są to środki potrzebne do tego, aby zabezpieczać nasze 

miasto, naszych mieszkańców, miejskie służby, ale i też SANEPID i szpital 

w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i zakup urządzeń i przedmiotów, które 

będę potrzebne do zwalczania epidemii. Dziękuję bardzo.” 
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Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Panie 

Prezydencie, Wysoka Rado. Bardzo dziękuję Panu prezydentowi za inicjatywę 

przekazania wsparcia finansowego dla szpitala, włącza się w działania innych 

jednostek samorządu terytorialnego i nie tylko, bo wsparcie otrzymuje szpital ze 

strony organu prowadzącego, czyli z urzędu marszałkowskiego, od wojewody 

również. Są już w szpitalu środki finansowe przewidziane na zakup aparatury do 

wykonywania testów na koronawirusa na miejscu. Teraz tak jak Pan prezydent 

powiedział są one transportowane. Ten pojazd, który miałby być zakupiony na pewno 

przyda się do tych rzeczy, o których mówimy. Dzisiaj tak samo bardzo ważnym jest 

sprawny transport krwi do pacjentów, którzy wymagają takiej, przy operacjach, która 

takiego zabezpieczenia wymaga. Dziękuję Państwu wszystkim dzisiaj, że te nasze 

obrady, które są formą zgromadzenia, że przebiegają w ten sposób, że jesteśmy 

wszyscy zabezpieczani, chronimy siebie, chronimy innych. Ja chciałbym, żebyśmy 

w ten sposób, ponieważ transmisja się odbywa przekazali sygnał do innych, że jeśli 

takie miejsca są przez Państwa odwiedzane, to tam wszędzie powinniśmy używać 

maseczki, drugoplanowe są rękawice i jeśli używamy regularnie środków 

odkażających, to pokazujemy przykład jak inni powinni się zachowywać. Wzmożone 

środki dotyczące kwarantanny powodują, że minimalizujemy ryzyko zgromadzeń, to 

jest bardzo ważne.  

Myślę, że ważne są informacje o tym jak jest przygotowany szpital. Państwo wiecie  

o tym, że jest pierwszy przypadek wykryty na naszym terenie. To nie jest tak, że im 

więcej testów będzie wykonywanych to tych wyników będzie coraz więcej, poza tym 

to była kwestia czasu kiedy na naszym terenie się pojawi. Szpital na ten moment jest 

dość dobrze przygotowany do ewentualnie przyjęcia chorych, którzy takiej 

hospitalizacji będą wymagać, bo to nie tylko Oddział Zakaźny, ale i część Oddziału 

OIOM, który funkcjonuje w naszym szpitalu na dwóch kondygnacjach. Jedna część 

oddziału jest właśnie przeznaczona na pacjentów w ciężkim stanie, którzy będą 

wymagali oddechu wspomagającego respiratorem. Dodatkowe łózka są 

przygotowane w wolnych przestrzeniach na ulicy Szpitalnej - część Oddziału 

Ortopedycznego, która była wydzielona już dawno i cały czas jest dobrze 

wyposażona, jest na ten cel również przewidywana, jeśli będzie konieczna, będzie 

użyta. Więc myślę, że jesteśmy przygotowani, najważniejsze żebyśmy chronili siebie 

i swoich bliskich i za te dzisiejsze Państwa działania bardzo dziękuję.” 

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

DRUK Nr 342 

W jednomyślnym głosowaniu: 12 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok. 

Uchwała Nr 322 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

DRUK Nr 343 
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W jednomyślnym głosowaniu: 12 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-

2023. 

Uchwała Nr 323 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania 

Miasta Konina z Powiatem Konińskim przy realizacji zadania 

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (druk nr 341).  

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie współdziałania Miasta Konina z Powiatem Konińskim przy 

realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – druk nr 341. 

Projekt uchwały został Państwu radnym przekazany.  

Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.  

Z uwagi na to, że nie było kworum, projekt nie był opiniowany.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 12 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie współdziałania Miasta Konina z Powiatem Konińskim przy realizacji 

zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

Uchwała Nr 324 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie 

trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 

Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 334). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Następny punkt porządku obrad to rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 

września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 

działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – druk nr 334. Projekt 

uchwały Państwo radni otrzymali. 

Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i Komisji 

Rodziny i Spraw Społecznych, ale z uwagi na brak kworum nie był opiniowany.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 12 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku 

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
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Uchwała Nr 325 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za 

przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem 

zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji 

w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych 

i ulgowych przejazdów (druk nr 337). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym 

transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie 

Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów – druk nr 

337. Projekt uchwały został Państwu radnym przekazany. 

Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury – 

obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 12 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym 

transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie 

Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 

Uchwała Nr 326 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

237 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Strefy 

Płatnego Parkowania na trenie miasta Konina, wysokości stawek 

opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat 

dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji (druk nr 

336). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 

2015 roku w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, 

wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu 

ich pobierania oraz organizacji – druk nr 336. Projekt uchwały Państwo radni 

otrzymali. 

Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Infrastruktury i uzyskał pozytywną 

opinię.” 



9 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Panie 

przewodniczący, Wysoka Rado, Panie prezydencie. Przy tej okazji zawsze myślę, że 

co jakiś czas można by rozważyć kwestię tego jak modyfikować obszar objęty strefą, 

bo wszyscy przemieszczamy się po mieście, widzimy jak zmieniają się osiedla, ulice 

naszego miasta i widzimy, jakie są problemy. Myślę, że każdy może wskazać nowe 

miejsca, gdzie taka potrzeba by zaistniała, żeby taką strefę również wprowadzić. Ja 

podam pierwszy przykład z brzegu – ulica Powstańców Styczniowych tam po prostu 

jest sytuacja makabryczna, ilość mieszkańców wokół bloku jest tak duża, jeszcze 

szkół - placówek oświatowych i znalezienie miejsca parkingowego w tym miejscu 

graniczy z cudem, jest praktycznie niewykonalne, ludzie stoją wszędzie na zakazach 

i tak dalej. Państwo pewnie potrafilibyście podać inne miejsca wynikające z Waszych 

powiedzmy mechanizmów przemieszczania się i myślę, że co jakiś czas do 

weryfikacji obszaru objętego strefą trzeba by wracać. Dziękuję.” 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Te obszary 

Panie przewodniczący są rzeczywiście monitorowane co jakiś czas przez Zarząd 

Dróg Miejskich. Natomiast cała procedura związana z ustawieniem strefy jest 

procedurą, która powinna być poddana konsultacjom społecznym, dlatego jest to 

dłuższy proces. Mam nadzieję, że szybko wyjdziemy z tej epidemii tak, aby móc 

przeprowadzać konsultacje i doprowadzać do wygenerowania kolejnych stref 

parkowania na terenie miasta, pod warunkiem oczywiście, że mieszkańcy taką wolę 

wyrażą. Dziękuję bardzo.” 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 12 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na trenie miasta Konina, wysokości stawek 

opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie 

płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz 

organizacji. 

Uchwała Nr 327 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 
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9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. 

Gosławice (druk nr 335); 

b) przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność 

zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich 

dzierżawców (druk nr 338); 

c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. 

Niesłusz (druk nr 339); 

d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. 

Starówka (druk nr 340). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie 

projektów uchwał w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – 

obręb Gosławice – druk nr 335, przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność 

zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców – druk nr 338, 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości – obręb Niesłusz – druk nr 339, wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości – obręb Starówka – druk nr 340. Projekty uchwał zostały Państwu 

radnym przekazane. 

Projekty uchwał były przedmiotem obrad Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury. 

Wszystkie projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez obie komisje.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Panie prezydencie, pytanie dotyczy 

druku nr 339, bo tak szybko polecieliśmy na tej komisji. Proszę mi powiedzieć, czy 

ten obszar, który przekażemy w dzierżawę on jest zalesiony, tam rosną drzewa, czy 

te drzewa pozostaną czy też nie? Bo na pewno Pan zna już temat z portalu 

społecznościowego, dlatego chciałem dopytać.”  

Odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Panie 

radny tak oczywiście część działki, która będzie przeznaczona pod dzierżawę, 

zresztą ona składa się z trzech części, jest zalesiona. Natomiast biorąc pod uwagę 

sytuację, która miała miejsce, dotycząca zniszczenia drzewostanu na tej działce 

przez konie, które hodowane są przez właściciela tam prowadzonego biznesu, po 

kontroli Wydziału Ochrony Środowiska zostało zalecenie kompensacji za 
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uszkodzone drzewa, jak i też właściciel został zobowiązany do tego, żeby 

zabezpieczyć wszystkie pnie drzew, z którymi kontakt będą miały konie. Biorąc pod 

uwagę to, że rzeczywiście ta zamiana, która nastąpiła była bardzo istotna, po to, aby 

móc rozszerzyć obszar schroniska dla zwierząt, ten teren, który jest możliwy, aby 

w zamian przekazać przedsiębiorcy jest zalesiony. Natomiast są takie uzgodnienia, 

aby był odpowiednio zabezpieczony, aby nie dochodziło do zniszczenia 

drzewostanu.” 

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

DRUK Nr 335 

W jednomyślnym głosowaniu: 12 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Gosławice. 

Uchwała Nr 328 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

DRUK Nr 338 

Wynikiem głosowania: 11 radnych „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” od 

głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na 

rzecz ich dzierżawców. 

Uchwała Nr 329 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

DRUK Nr 339 

W jednomyślnym głosowaniu: 12 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Niesłusz. 

Uchwała Nr 330 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

DRUK Nr 340 

W jednomyślnym głosowaniu: 12 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Starówka. 

Uchwała Nr 331 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi 

Wojewodzie Wielkopolskiemu (druk nr 344). 

Przewodnicząca rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewodzie Wielkopolskiemu – druk nr 344. 

Projekt uchwały został Państwu radnym przekazany. 

Proszę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie 

wypracowanej opinii do omawianego projektu uchwały.” 
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Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „Panie przewodniczący, Szanowni 

Państwo. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na bieżąco byli informowani  

w drodze korespondencyjnej o wyjaśnieniach, które były. I w momencie, kiedy te 

wyjaśnienia zostały przez Pana prezydenta przedstawione członkom komisji jest to 

szczegółowo opisane w uzasadnieniu. Proponuję, żebyśmy przegłosowali, ażeby ta 

skarga była przekazana wojewodzie, bo to wojewoda właśnie już tą sprawą się 

zajmował i Pan prezydent wypełnił zalecenia, które były zalecone przez Pana 

wojewodę.”  

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Szanowni 

Państwo radni. To jest w ten sposób, że rzeczywiście nie można tego potraktować 

jako skargę na działalność prezydenta, bo to jest kwestia zarządzenia. Zarządzenie 

zostało wydane na podstawie zalecenia wojewody, czyli wychodzi na to, że 

praktycznie mieszkaniec, który to podnosi, kwestionuje zapisy, które my musieliśmy 

wprowadzić po zaleceniu wojewody. Natomiast jest konieczność podjęcia takiej 

uchwały, aby zakończyć bieg temu całemu procesowi, czyli przekazać uchwałę do 

wojewody.”   

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 12 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie przekazania skargi Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Uchwała Nr 332 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 593 Rady Miasta Konina 

z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie miasta Konina (druk nr 345); 

b) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do 

reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym w Poznaniu (druk nr 346). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie 

projektów uchwał w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 593 Rady Miasta Konina z dnia 

29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie miasta Konina – druk nr 345 oraz udzielenia pełnomocnictwa 

radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim 



13 

Sądem Administracyjnym w Poznaniu – druk nr 346. Projekty uchwał zostały 

Państwu przekazane. 

Informuję, że Prokurator Okręgowy w Koninie w dniu 20 marca 2020 roku wniósł 

skargę na Uchwałę Nr 593 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Konina, zarzucając jej między innymi istotne naruszenie przepisów ustawy z dnia 13 

września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2019 r., 

poz. 2010 ze zm.). 

Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności § 6 ust. 1 i 2, § 19 pkt 1 i 3, § 23 ust. 2 

oraz § 27 ust. 3, załącznika nr 1 do powyższej uchwały. 

W świetle obowiązujących przepisów przekazujemy skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu. 

Nie wiem czy Państwo radni czytali dokładnie tę skargę. Ja ją przeczytałem i można 

byłoby podyskutować, polemizować w niektórych zapisach czy było istotne 

naruszenie prawa czy nie było, bo tu chodzi w niektórych punktach tylko o powielenie 

zapisów ustawowych w naszym regulaminie. A również tam w tej skardze jest błąd 

moim zdaniem merytoryczny.  

W uzasadnieniu prokurator pisze tak: Uchwałą z dnia 29 listopada 2017 roku Nr 593 

Rada Miasta Konina wprowadziła regulamin dotyczący utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Wierzbinek. Tak to wygląda. 

Proszę radcę prawnego o krótkie wyjaśnienie.” 

Głos zabrał radca prawny Jacek IGNACZAK, cytuję: „Na tę uchwałę prokurator 

wniósł skargę i rolą rady jest przekazanie dalej do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny oceni, czy ta skarga jest 

zasadna czy nie.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

DRUK Nr 345 

W jednomyślnym głosowaniu: 12 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

skargi na Uchwałę Nr 593 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Konina. 

Uchwała Nr 333 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

DRUK Nr 346 

W jednomyślnym głosowaniu: 12 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 334 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 
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12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie (druk nr 

347). 

Przewodniczący rady, cytuję: „W następnym punkcie porządku obrad rozpatrzymy 

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 

czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie – druk nr 347. 

Projekt uchwały Państwo radni otrzymali. 

Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. 

 Z uwagi na brak kworum nie był opiniowany.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 12 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany uchwały nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty 

za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie. 

Uchwała Nr 335 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie 

STATUTU MIASTA KONINA (druk nr 348). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 

października 2018 roku w sprawie STATUTU MIASTA KONINA - druk nr 348. Ten 

projekt uchwały nie został doręczony Państwu radnym. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 

ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Miasta Konina stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 810 Rady 

Miasta Konina z dnia31 października 2018 roku w sprawie Statutu Miasta Konina 

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 8799), zmienionym Uchwałą Nr 68 z  dnia 27 

lutego 2019 roku (Dz.  Urz.  Woj. Wlkp.  z 2019 r. poz. 2907) oraz uchwałą Nr 146 

z dnia 29 maja 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 4 czerwca 2019 r. poz. 5416) 

dokonuje się następujących zmian: w § 39 dodaje się ust. 4 a w brzmieniu:  „W 

sytuacjach szczególnych zagrożeń przewodniczący rady może zarządzić 

przeprowadzenie dyskusji i głosowania drogą elektroniczną.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał radca prawny Jacek IGNACZAK, cytuję: „Szanowni Państwo warto 

zauważyć, że jest duża obawa, że zostanie stwierdzona nieważność takiej uchwały 

przez wojewodę. Generalnie jest spór, co do tego, czy w formie takiej elektronicznej 

można podejmować uchwały. Kilku wojewodów w tym zakresie się wypowiedziało, 

na przykład wojewoda zachodniopomorski, wojewoda dolnośląski – oni wskazali, że 

jeżeli zapisy w statucie dają taką możliwość, to wówczas w takim trybie można taką 

uchwałę podjąć. Natomiast nie wiem, jakie jest stanowisko wojewody 

wielkopolskiego w tym zakresie i tak naprawdę, jeśli wywołamy tę uchwałę – rada ją 

podejmie, to wówczas poznamy stanowisko Wojewody Wielkopolskiego, czy ta 

uchwała jest zasadna czy nie, tak naprawdę dowiemy się, jakie jest stanowisko 

w tym zakresie. Natomiast chciałbym Państwa poinformować, że też śledzę jak ta 

sytuacja wygląda jeśli chodzi o legislację i wiem, że w trybie pilnym trwają prace jeśli 

chodzi o nowelizację ustawy o samorządzie gminnym w tym zakresie, żeby w trybie 

takim online było to zgodnie z przepisami prawa. W ustawie było zapisane, żeby 

żadnych wątpliwości w tym zakresie nie było, czyli spodziewajmy się, że może 

w krótce taka zmiana ustawy o samorządzie gminnym nastąpi. 

Natomiast proponuję, żebyście Państwo podjęli tę uchwałę i dowiemy się czy jest 

ona zgodna z przepisami prawa w ocenie Wojewody Wielkopolskiego, czy też 

Wojewoda Wielkopolski ma w tym zakresie odmienne zdanie.” 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Wydaje mi się, 

że te wydarzenia, które mają obecnie miejsce w kraju i doświadczenie 

parlamentarne, które  

w najbliższych dniach będzie miało miejsce jest bardziej kuriozalne skoro założono, 

że dokonać zmian w regulaminie prac w Sejmie, dokona się ich właśnie w trybie 

online, podczas gdy nie jest on jeszcze obowiązujący. To tym bardziej wydaje się, że 

nasze działania są wyprzedzające, bo zanim chcemy procedować uchwały w trybie 

online, dokonujemy formalnie zmian w statucie, więc wydaje się, że my postępujemy 

lepiej niż parlament.” 

Głos zabrał radny Marek WASZKOWIAK, cytuję: „Chciałem uzupełnić tylko to, co 

powiedział Pan wiceprzewodniczący Steinke. Sytuacja jest nadzwyczajna, natomiast 

ja chciałbym zwrócić też uwagę na coś takiego, w legislacji polskiej już to ma miejsce 

– senaty uczelni mogą podejmować je online, spółki wielkie i korporacje mogą 

podejmować je online. Więc w tym momencie jest to kwestia…” 

Głos zabrał radca prawny Jacek IGNACZAK, cytuję: „W czym jest problem, 

generalnie – chodzi o jawność. Tu Państwo się spotykacie, każdy z obywateli może 

przyjść wypowiedzieć się, natomiast problem jak zagwarantować jawność 

obywatelom w takim zakresie, jeżeli to się odbywa online. Organizacja Watchdog 

w tym zakresie się wypowiadała, że w ich ocenie to ta jawność nie zostanie 

zachowana, ale to już ocena będzie wojewody.” 
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Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Powiem tak, 

ponieważ mamy jednak zobaczcie Państwo różne stany prawne, jesteśmy w stanie 

epidemii to zupełnie zmienia legislację, to jest podejście do zmian w prawie. Tak 

samo można powiedzieć jesteśmy w innym momencie, gdyby ktoś mówił o tym 6 

miesięcy temu, jestem pewien, że można by dyskutować, dzisiaj jest stan 

nadzwyczajny, chociaż nie jest formalnie ogłoszony jeszcze, ale wszelkie działania, 

które podejmuje rząd na to wskazują tak naprawdę. Ogłoszenie tego oznacza 

konsekwencje gospodarcze, więc wiadomo, dlaczego przed tą decyzją każdy się 

broni.” 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 12 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 

roku w sprawie STATUTU MIASTA KONINA. 

Uchwała Nr 336 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

14. Wnioski i zapytania radnych. 

15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.  

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

radnych. Informowałem Państwa drogą elektroniczną, jeżeli ktoś ma jakiś wniosek 

lub pytanie to proszę je zgłosić do protokołu i Prezydent Miasta Konina udzieli 

odpowiedzi. Nie będziemy zgłaszać ustnie żadnych wniosków, żeby nie przedłużać 

dzisiejszej sesji. 

W dniu 17 marca 2020 roku radna Emilia Wasielewska złożyła wniosek 

o wydłużenie naboru do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. 

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa na świecie, w tym 

również w Polsce, oraz wobec podejmowanych w naszym Mieście działań mających 

na celu ograniczenie zarażenia się ludzi, w tym ograniczenie wizyt w Urzędzie 

Miejskim czy też ograniczeniem działalności Poczty Polskiej zwracam się do Pana 

Prezydenta o wydłużenie naboru wniosków do Konińskiego Budżetu 

Obywatelskiego. Konieczną i potrzebną zmianą prawną w tym wyjątkowym okresie, 

jest umożliwienie w późniejszym terminie złożenia wniosków tym, którzy w okresie 

zagrożenia epidemicznego nie wychodzą z domu, nie mają możliwości 

wydrukowania, podpisania wniosku i dostarczenia go czy to do urzędu czy też na 

pocztę w regulaminowym terminie do 31 maja 2020 do godz. 15.30. 

W dniu 18 marca 2020 roku wpłynęła odpowiedź od Prezydenta Miasta Konina. 

W odpowiedzi na Pani wniosek, dotyczący wydłużenia naboru projektów w ramach 

„Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2021 informuję, że w zaistniałej 

sytuacji nie ma takiej możliwości. Zgodnie z zapisami ujętymi w załączniku Nr 1 do 

Uchwały Nr 319 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 roku Regulamin 

„Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” § 3 pkt. 1 - „Wnioski mogą być składane 
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w terminie od 1 do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego mają 

dotyczyć”.  

Na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, zasady realizacji budżetu 

obywatelskiego, w tym terminy składania wniosków uchwalane są przez radę 

powiatu. Obowiązywanie nowej uchwały ze zmienionym regulaminem budżetu 

obywatelskiego rozpoczęłoby się po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Tak więc zmiana regulaminu mogłaby 

jedynie dotyczyć KBO dla wyborów  

w 2021 roku. 

Przyjęcie zmiany, którą Pani proponuje, tak jak i każdej innej, wpływającej na wygląd 

regulaminu KBO zawsze poprzedzano konsultacjami. Termin pozostały do 

zakończenia składania wniosków nie pozwala nam na ich przeprowadzenie. 

Doceniając Pani inicjatywę, informuję, iż składanie wniosków jest możliwe w trzech 

formach: tradycyjnej, pocztowej oraz poprzez Internet. 

W dniu 25 marca 2020 roku radna Urszula Maciaszek złożyła wniosek 

dotyczący rozważenia sytuacji wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą w lokalach będących majątkiem miasta. 

W związku z paraliżującą sytuacją pojawienia się wirusa COVID - 19 wielu 

przedsiębiorców musiało zawiesić całkowicie swoją działalność. Część z tych 

przedsiębiorców znalazła się w sytuacji bez wyjścia. Zamrożony dochód, aktywne 

stałe wydatki i rosnące długi. 

Zwracam się z prośbą o dokonania analizy tych sytuacji i udzielenia wsparcia 

poprzez zwolnienie z kosztów wynajmów tych przedsiębiorców, którzy nie poradzą 

sobie z zaistniałą sytuacją. 

Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie i przekazana drogą elektroniczną. 

16. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miasta Konina. 

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

zamknął XXIII 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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