
BR.0002.2.5.2020 

PROTOKÓŁ Nr XXV/2020 

z obrad XXV SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 27 maja 2020 roku. 

Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

(zdalny tryb obradowania).  

Przewodniczący Rady Miasta Konina Tadeusz Wojdyński prowadził sesję  

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

Sesja trwała od godz. 10.05 do godz. 11.35. 

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

KORYTKOWSKI, Zastępcy Prezydenta Miasta Konina Witold NOWAK i Paweł 

ADAMÓW, Skarbnik Miasta Kazimierz LEBIODA, kierownicy wydziałów Urzędu 

Miejskiego oraz przedstawiciele lokalnych mediów. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Otwarcia XXV sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 

marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - dokonał Przewodniczący Rady Miasta 

Konina – radny TADEUSZ WOJDYŃSKI. 

Przewodniczący rady, cytuję: „27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze całkowicie 

wolne wybory do rad gmin. Były one efektem uchwalonej 8 marca 1990 roku ustawy 

o samorządzie terytorialnym. Ustawa została przygotowana przez Senat RP, 

wyłoniony w wyborach 4 czerwca 1989 roku. 

Data 27 maja 1990 roku to bardzo ważna data w historii Polski, bo wtedy zaczęła się 

budowa III Rzeczypospolitej. Polacy otrzymali możliwość wyboru swoich 

przedstawicieli do rad gmin, do samorządu, który jest najbliższy ludziom. Wybory 

były demokratyczne, wolne, sprawiedliwe i dobrze zorganizowane. Uczestniczyłem 

w ich przeprowadzeniu. Frekwencja nie była zbyt wysoka, nieco ponad 42%, ale 

szliśmy do głosowania z nadzieją na zmianę na lepsze, mieliśmy świadomość, że 

uczestniczymy w przełomowym wydarzeniu. Rozpoczął się proces reformowania 

samorządu terytorialnego.  

Dziś można jednoznacznie stwierdzić, że była to najlepiej przeprowadzona reforma 

po 1989 roku. Nastąpił dynamiczny rozwój Polski, dzięki samorządom, które najlepiej 

potrafiły rozwiązywać problemy lokalnej społeczności.  

Dziś demokracja w Polsce opiera się na silnym samorządzie gminnym 

i wojewódzkim, występują jednak zagrożenia dla samorządu. Od lat zauważalny jest 

postępujący proces centralizacji państwa i ograniczania kompetencji samorządu.  
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Naszym obowiązkiem jest przeciwstawiać się takim pokusom. Nie wolno psuć 

samorządności. 

Dziś przypada 30-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego. Nie możemy 

uroczyście świętować z uwagi na pandemię koronawirusa, ale pamiętamy o tym 

doniosłym wydarzeniu. Wszystkim samorządowcom - pracownikom i radnym życzę 

dalszej owocnej pracy na rzecz samorządowej wspólnoty. 

O zabranie głosu proszę Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego.” 

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

przewodniczący, państwo radni, urzędnicy i wszyscy państwo, którzy nas słuchają. 

Dokładnie 30 lat temu, 27 maja 1990 roku Polacy wzięli udział w wyborach do rad 

gmin. Były to pierwsze wolne wybory w powojennej Polsce, które rozpoczęły proces 

kształtowania samorządu terytorialnego w naszym kraju. W ciągu ostatnich 30 lat 

doszło do dynamicznego rozwoju Polski. Ten skok cywilizacyjny nie byłby możliwy 

bez samorządów. Decentralizacja pozwoliła na diagnozowanie i rozwiązywania 

najbardziej palących problemów lokalnych społeczności. Ostatnie 30 lat to rozwój 

polskiej demokracji, która dziś opiera się właśnie na silnym samorządzie 

terytorialnym. 

Jako koniński samorząd planowaliśmy upamiętnienie i podkreślenie niezwykłej wagi 

tego historycznego wydarzenia poprzez organizację uroczystej gali w dniu 27 maja, 

niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała nasze plany. Jednakże dzisiaj 

kameralnie na pamiątkę wydarzeń sprzed 30 lat zasadziliśmy dąb na skwerze przy 

pomniku Kardynała Wyszyńskiego na konińskiej Glince. Ten teren zapoczątkował 

burzliwy rozwój naszego miasta, to właśnie tam rozpoczęła działalność Kopalnia 

Węgla Brunatnego, która była motorem napędowym i rozwojowym całego naszego 

miasta. 

Proszę państwa. Dąb, to drzewo pasujące do samorządów, to szczególnie 

w obecnych czasach jest to symbol trwałości, symbol solidności, długowieczności. 

Mam nadzieję, że tak jak symbolem właśnie jest ten dąb, to i nasz samorząd, 

samorządy które są na terenie naszego kraju od 30 lat przetrwają burzliwe czasy. 

Z okazji dzisiejszego święta życzę wszystkim państwu radnym, urzędnikom 

samorządowym oraz wszystkim mieszkańcom, abyście państwo mieli powód do 

tego, aby być dumnym z samorządu, który jest ostoją demokracji i praworządności. 

Dziękuję bardzo, życzę wszystkim państwu miłego świętowania.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu prezydentowi. O zabranie głosu proszę 

pana Marka Waszkowiaka pierwszego prezydenta odnowionego samorządu 

w Koninie.” 

Głos zabrał radny Marek WASZKOWIAK, cytuję: „Proszę państwa. Nie mogę 

odmówić sobie przyjemności, żeby zabrać głos w tym ważnym momencie. To był 

początek zupełnie nowej przygody życiowej dla mnie, ale i dla wielu również ludzi. 

Pamiętam plakat wyborczy Miejskiego Komitetu Obywatelskiego, którym wówczas 

kierowałem, przygotowanym przez pana Piotra Dąbrowskiego nauczyciela plastyki 
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z II Liceum, który z biało-czerwonej urny wyprowadzał dom. Przepiękny symbol tego 

czym tak naprawę zajęliśmy się jako samorząd. 

Proszę państwa chciałbym dzisiaj wspomnieć o ludziach, bo nie ma samorządu bez 

ludzi, bez ludzi aktywnych, bez ludzi, którzy się włączyli wówczas w działania. Chcę 

wspomnieć pana Jurka Jarzyńskiego pierwszego przewodniczącego rady miasta, 

wiceprzewodniczących Wojtka Chojnackiego i Andrzeja Krzyżańskiego, moich 

zastępców Karola Błaszczyka i Bronka Różyckiego. Ale chciałem również wspomnieć 

koleżanki i kolegów, którzy już odeszli Wojtek Chojnacki, Rysiek Stachowiak, Leszek 

Nowakowski, Marian Mencel, Kaziu Witowski, Janek Sobczak, Zbyszek Ładosz, 

Bogdan Janiszewski. Chcę wspomnieć kolegów z różnych klubów: Lewicy, OK”S”, 

chcę również wspomnieć tych, którzy wówczas startowali w wyborach, a nie dostali 

się do rady, nieżyjących już Stanisław Skrobania, Wincenty Plecka, i tych którzy 

w następnych kadencjach potem do tej rady weszli, to Piotrek Florek, Krzysiu 

Wiatrowski. Proszę państwa pewna grupa ludzi, która jest aktywna do dzisiaj, 

większość ma chyba bardziej siwe włosy ode mnie, bardziej siwe brody ode mnie, 

ale w dalszym ciągu gdzieś pracują na obrzeżach samorządu. Chciałbym, żebyśmy 

o tych wszystkich ludziach pamiętali, o tych koleżankach i kolegach, którzy przez te 

30 lat byli aktywni w samorządzie. 

Proszę państwa my również dzisiaj przechodzimy do historii, jesteśmy kolejną 

kadencję i chciałbym, żeby ci którzy będą szli po nas mieli dobre wzorce tego, co 

zrobiliśmy dla naszego miasta. Chciałbym przede wszystkim kolegom z własnego 

klubu Miejskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, ale z OK”S” i z SLD 

podziękować za tamte 4 lata pracy, bo to była kadencja autentycznej przygody, 

autentycznej działalności z wyobraźnią, to jest to coś co ukształtowało moje życie, 

ale też wielu ludziom, którzy ze mną pracowali, dziękuję im wszystkim za to.” 

Przewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Sesja odbywa się  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - zdalny tryb 

obradowania. W związku z tym dyskusja i głosowanie odbywać się będą poprzez 

system informatyczny. Przypominam, że chęć zabrania głosu w dyskusji zgłaszać 

będą państwo poprzez wpisanie takiej woli na czacie. W taki sam sposób będą 

przeprowadzane głosowania.  

Transmisja sesji online odbywa się na dotychczasowych zasadach. 

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.  

http://www.konin.pl/
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Obecnie wyczytam nazwiska państwa radnych według listy obecności. Proszę  

o potwierdzenie swojego udziału w zdalnych obradach.” 

Przewodniczący Rady Miasta Konina Tadeusz WOJDYŃSKI wyczytał radnych 

według listy obecności. 

Radni potwierdzili swoją obecność. 

Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi 

kworum do podejmowania uchwał. 

Nieobecny był radny Sławomir LACHOWICZ. 

Z uwagi na zdalny tryb obrad przewodniczący Rady Miasta Tadeusz WOJDYŃSKI 

pełnił funkcję sekretarza obrad. 

Przewodniczący rady, cytuję: „W zawiadomieniu o zwołaniu dzisiejszej sesji 

przekazałem państwu radnym ustalony porządek obrad wraz z materiałami. 

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.  

Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

1. Przyjęcie protokołu obrad XXIV sesji. 

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

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

pn.: „e-Kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia 

uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” (druk nr 374). 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego (druk nr 375). 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 376); 

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

(druk nr 377). 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru 

i oceny punktowej wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych 

w nowo budowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Koninie, na 

działce nr 1060 obręb Starówka – Etap II i III (druk nr 368). 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 114 Rady 

Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2019-2023 

(druk nr 369). 
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8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zbycia nieruchomości (obręb 

Przydziałki - druk nr 370; obręb Międzylesie - druk nr 371; obręb Glinka - druk 

nr 372; obręb Maliniec - druk nr 373). 

9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  

a) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego  

nr KN-I.4131.1.180.2020.2 z dnia 1 kwietnia 2020 r. (druk nr 366); 

b) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta 

Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu (druk nr 

367). 

11. Wnioski i zapytania radnych. 

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

13. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miasta Konina 

14. Rada przystąpiła do realizacji ustalonego porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu obrad XXIV sesji. 

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

obrad XXIV sesji. 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 XXIV sesji? Ewentualne uwagi można również wpisać na czacie. 

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.  

Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? 

Nie było zgłoszeń i uwag do sprawozdania. 

Wobec tego przewodniczący rady poinformował, że rada przyjęła sprawozdanie  

z pracy Prezydenta Miasta Konina. 
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Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji projektu pn.: „e-Kopernik – wiedza i umiejętności pewnym 

wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. 

Kopernika w Koninie” (druk nr 374). 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „e-Kopernik – wiedza  

i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS 

im. M. Kopernika w Koninie” – druk nr 374. Projekt uchwały został państwu radnym 

przekazany. 

Proszę przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o przedstawienie 

wypracowanej opinii.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „Komisja Edukacji, Kultury i Sportu po omówieniu projektu uchwały 

przez panią kierownik Wydziału Oświaty, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie - 

13 radnych głosowało „za”. 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 zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „e-Kopernik – wiedza 

i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS 

im. M. Kopernika w Koninie”. 

Uchwała Nr 355 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego (druk nr 375). 

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

uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – druk nr 375. 

Proszę przewodniczącego Komisji Finansów o przedstawienie wypracowanej opinii.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 

uchwały – druk nr 375 omawiała Komisja Finansów. Projekt uchwały omówił 

Skarbnik Miasta Konina Kazimierz Lebioda. Pan skarbnik poinformował komisję, że 

w poprzedniej uchwale wystąpił błąd, w związku z tym musimy ponownie podjąć tę 

uchwałę. Zmiana dotyczy zapisu, zapis ten brzmi - z przeznaczeniem na 

finansowanie planowanego deficytu – wkład własny na realizację projektów 

współfinansowanych ze środków unijnych oraz podstawy prawnej.  
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Radni nie mieli pytań. W wyniku głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, przy 

4 „wstrzymujących się” - Komisja Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały poddał pod 

głosowanie. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art. 58 ust. 2 uchwały gminy dotyczące 

zobowiązań finansowych zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co 

najmniej połowy ustawowego składu rady. 

Wynikiem głosowania – 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 7 głosów 

„wstrzymujących się” Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego. 

Uchwała Nr 356 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 376); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na 

lata 2020-2023 (druk nr 377). 

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

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

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

2023 – druk nr 377. Otrzymali również państwo autopoprawkę do druku nr 376. 

Proszę przewodniczącego Komisji Finansów Marka Cieślaka o przedstawienie 

wypracowanej opinii do omawianych projektów uchwał.” 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekty 

uchwał – druk nr 376 dotyczący zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok oraz 

druk nr 377 dotyczący zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na 

lata 2020-2023 omawiała Komisja Finansów.  

Projekt uchwały na posiedzeniu komisji omówił Skarbnik Miasta Konina pan 

Kazimierz Lebioda. Na pytania udzielał odpowiedzi zastępca prezydenta miasta pan 

Paweł Adamów. 

W wyniku głosowania projekt uchwały – druk nr 376 otrzymał pozytywną opinię 

komisji – 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 4 głosach „wstrzymujących się”. 
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Natomiast projekt uchwały – druk nr 377 w wyniku głosowania – 7 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” przy 4 głosach „wstrzymujących się” Komisja Finansów 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Jest autopoprawka do projektu uchwały w sprawie 

zmian w budżecie miasta Konina na rok 2020. Ta autopoprawka była prezentowana 

na posiedzeniu Komisji Finansów, omówiona była przez skarbnika miasta pana 

Kazimierza Lebiodę. Proszę Skarbnika Miasta Konina o przedstawienie tej 

autopoprawki.” 

Głos zabrał Skarbnik Miasta Konina Kazimierz LEBIODA, cytuję: „Panie 

przewodniczący autopoprawka była już przedstawiona na dwóch komisjach 

połączonych – przeze mnie na posiedzeniu komisji Finansów i Komisji Infrastruktury, 

a przez mojego zastępcę na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji 

Rodziny i Spraw Społecznych i Komisji Praworządności, niemniej ja mogę przeczytać 

ją dzisiaj jeszcze raz.  

Autopoprawka Prezydenta Miasta Konina.  

Budżet gminy - dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: 

- z „Dotacja celowa dla Wielkopolskiego Oddziału PCK w Poznaniu na wkład własny  

w ramach projektu "Bądź bezpieczny - przebudowa budynku Noclegowni 

i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie", 

- na „Dotacja celowa na wkład własny w ramach przebudowy budynku Noclegowni  

i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie". 

Budżet powiatu: 

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 95.000 zł w dz.758 – Różne rozliczenia 

– rezerwa celowa inwestycyjna. 

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.000 zł w dz.801 – Oświata 

i wychowanie na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dachu starej 

części budynku I LO  

w Koninie”. 

 Ponadto zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Opracowanie 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej - modernizacja dachu starej części 

budynku I LO w Koninie” na „Modernizacja dachu starej części budynku I LO 

w Koninie”. 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

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

DRUK Nr 376 

Wynikiem głosowania – 14 radnych „za”, 0 „przeciw” i 8 „wstrzymujących się” od 

głosowania Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie 

miasta Konina na 2020 rok. 
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Uchwała Nr 357 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

DRUK Nr 377 

Wynikiem głosowania – 13 radnych „za”, 0 „przeciw” i 9 „wstrzymujących się” od 

głosowania Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 

Uchwała Nr 358 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad 

przeprowadzenia naboru i oceny punktowej wniosków o zawarcie 

umowy najmu lokali mieszkalnych w nowo budowanych budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych w Koninie, na działce nr 1060 obręb 

Starówka – Etap II i III (druk nr 368). 

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

uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru i oceny punktowej wniosków 

o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w nowo budowanych budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka – Etap 

II i III – druk nr 368. Projekt uchwały został państwu radnym przekazany. 

Proszę przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie 

wypracowanej opinii do omawianego projektu uchwały.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 

uchwały – druk nr 368 omawiały dwie komisje: Komisja Finansów i Komisja 

Infrastruktury. Projekt uchwały przedstawiła pani kierownik Wydziału Spraw 

Lokalowych Maria Radoch, która przedstawiła nam zasady, jakie przeprowadza się 

przy naborze i ocenie punktów wniosków przy najmie lokali mieszkaniowych. 

W wyniku głosowania – 11 głosami „za” Komisja Finansów, jak i Komisja 

Infrastruktury zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zasad 

przeprowadzenia naboru i oceny punktowej wniosków o zawarcie umowy najmu 

lokali mieszkalnych w nowo budowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 

w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka – Etap II i III. Dziękuję.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Wysoka rado, 

szanowni państwo. Chciałem poinformować w tym punkcie, który dotyczy już 

ostatniego etapu budowy mieszkań w byłej bazie PKS, chciałem państwa 

poinformować, że dzisiaj o godzinie 12 odbędzie się wmurowanie kamienia 

węgielnego już pod ostatni etap budowy mieszkań. Dla przypomnienia powiem, że 

budowanych będzie 100 mieszkań na byłej bazie PKS, będzie to już zamknięcie całej 

budowy, która odmienia oblicze tejże części starego Konina. Będziemy mieli już 

wtedy odhaczoną niejako całość inwestycji, która spowoduje, że będą osiedleni nowi 

mieszkańcy na Starówce, ale i też zmieni się wygląd tejże części miasta. 
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Przypomnę, że koszt budowy tego ostatniego etapu to 28,5 mln zł. Jeżeli ktoś 

z Państwa będzie chciał się pojawić na tej symbolicznej i ograniczonej jednak 

uroczystości zapraszam na byłą bazę PKS na teren budowy na wmurowanie 

kamienia węgielnego. Dziękuję bardzo.” 

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

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

w sprawie zasad przeprowadzenia naboru i oceny punktowej wniosków o zawarcie 

umowy najmu lokali mieszkalnych w nowo budowanych budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka – Etap II i III. 

Uchwała Nr 359 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 

114 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Miasta Konina na lata 2019-2023 (druk nr 369). 

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

uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 114 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Miasta Konina na lata 2019-2023 – druk nr 369. Projekt uchwały został państwu 

radnym przekazany. Proszę przewodniczących Komisji Finansów i Komisji 

Infrastruktury o przedstawienie wypracowanej opinii do omawianego projektu 

uchwały.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Omawiany 

projekt uchwały – druk nr 369 omówił na komisji zastępca prezydenta Paweł 

Adamów. 

W wyniku głosowania – 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 1 głosie 

„wstrzymującym się” Komisja Finansów, jak i Komisja Infrastruktury zaopiniowały 

pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 114 Rady Miasta Konina 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2019-2023.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

Wynikiem głosowania – 21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący 

się” Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 114 Rady 

Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2019-2023. 

Uchwała Nr 360 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 
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9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zbycia 

nieruchomości (obręb Przydziałki - druk nr 370; obręb Międzylesie - 

druk nr 371; obręb Glinka - druk nr 372; obręb Maliniec - druk nr 

373). 

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

projektów uchwał w sprawie zbycia nieruchomości obręb Przydziałki – druk nr 370, 

obręb Międzylesie –druk nr 371, obręb Glinka – druk nr 372 oraz obręb Maliniec – 

druk nr 373. Projekty uchwał zostały państwu radnym przekazane. Otrzymali również 

państwo dodatkowe mapki. Proszę przewodniczących Komisji Finansów i Komisji 

Infrastruktury o przedstawienie wypracowanej opinii do omawianego projektu 

uchwały.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Komisja 

omawiała projekty uchwał, jest to cały blok projektów: druk nr 370 dotyczący zbycia 

nieruchomości - obręb Przydziałki, druk nr 371 - obręb Międzylesie, druk nr 371 - 

obręb Glinka i druk nr 373 - obręb Maliniec. Te projekty uchwał na posiedzeniu 

komisji omawiał kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz 

Jakubek. Po dyskusji komisja przystąpiła do głosowania. 

W wyniku głosowania poszczególne projekty uchwał otrzymały następującą liczbę 

głosów: druk nr 370 – w jednomyślnym głosowaniu: 11 radnych „za” komisje 

zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości obręb 

Przydziałki, druk nr 371 – w jednomyślnym głosowaniu: 11 radnych „za” komisje 

zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości obręb 

Międzylesie, druk nr 372 – w jednomyślnym głosowaniu: 11 radnych „za” komisje 

zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości obręb 

Glinka oraz druk nr 373 – w jednomyślnym głosowaniu:  

11 radnych „za” komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w sprawie zbycia 

nieruchomości obręb Maliniec.” 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

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

DRUK Nr 370 

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

w sprawie zbycia nieruchomości obręb Przydziałki. 

Uchwała Nr 361 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

DRUK Nr 371 

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

w sprawie zbycia nieruchomości obręb Międzylesie. 

Uchwała Nr 362 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

DRUK Nr 372 
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W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zbycia nieruchomości obręb Glinka. 

Uchwała Nr 363 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

DRUK Nr 373 

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

w sprawie zbycia nieruchomości obręb Maliniec. 

Uchwała Nr 364 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu 

Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za rok 2019. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku to sprawozdanie z realizacji 

Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z Organizacjami Pozarządowymi 

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

publicznego i o wolontariacie za rok 2019. 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie - organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany 

przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz 

opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy za rok poprzedni. 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019 Prezydent 

Miasta Konina przedkłada Radzie Miasta Konina. Sprawozdanie państwo radni 

otrzymali. 

Proszę przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych o przedstawienie 

wypracowanej opinii.” 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI 

poinformował, że Komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała 

sprawozdanie - 9 głosami „za”.  

Przewodniczący rady otworzył dyskusję. 

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

Miasta Konina rozpatrzyła i przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 

Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
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wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie za rok 2019. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  

a) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.180.2020.2 z dnia 1 kwietnia 

2020 r. (druk nr 366); 

b) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do 

reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym w Poznaniu (druk nr 367). 

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

projektów uchwał w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.180.2020.2 z dnia 1 kwietnia 2020 r. – 

druk 366 oraz udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady 

Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu – druk 

367. Projekty uchwał zostały państwu radnym przekazane. Proszę 

przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie 

wypracowanej opinii do omawianego projektu uchwały.” 

Przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Omawiane projekty 

uchwał – druk nr 366 i druk nr 367 na komisji omówił zastępca dyrektora Zarządu 

Dróg Miejskich w Koninie pan Andrzej Szczepański.  

W jednomyślnym głosowaniu: 11 radnych „za” komisje zaopiniowały pozytywnie 

projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.180.2020.2 z dnia 1 kwietnia 2020 r.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do 

reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym  

w Poznaniu komisje zaopiniowały pozytywnie – w jednomyślnym głosowaniu: 11 

radnych „za”.” 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

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

DRUK Nr 366 

Wynikiem głosowania – 20 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i przy 2 głosach 

„wstrzymujących się” Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie wniesienia 

skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-

I.4131.1.180.2020.2 z dnia 1 kwietnia 2020 r. 
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Uchwała Nr 365 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

DRUK Nr 367 

Wynikiem głosowania – 20 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i przy 2 głosach 

„wstrzymujących się” Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Konina przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu. 

Uchwała Nr 366 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

12. Wnioski i zapytania radnych. 

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

radnych. Informuję, że drogą elektroniczną przekazałem państwu treść interpelacji 

oraz odpowiedź Prezydenta Miasta Konina na interpelacje: 

- radnego Zenona Chojnackiego - odpowiedź na interpelację dotyczącą opłat za 

wywóz odpadów z Rodzinnych Ogródków Działkowych ponoszonych przez ich 

właścicieli, 

- radnej Katarzyny Jaworskiej dotyczące funkcjonowania DPS w Koninie w okresie 

pandemii oraz przeprowadzenia sesji Rady Miasta Konina poza salą sesyjną, 

- radnego Sławomira Lachowicza dotycząca zagospodarowania komunalnych 

ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni PWiK Sp. z o. o. w Koninie, 

- radnej Emilii Wasielewskiej dotyczące oczyszczaczy powietrza w żłobkach, 

przedszkolach i szkołach oraz informowania mieszkańców Konina o planowanych 

wycinkach drzew. 

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

interpelację może być przeprowadzona krótka dyskusja. 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. 

Wpłynęły dwa wnioski pisemne: 

- radnego Zenona Chojnackiego dotyczący rozpatrzenia możliwości budowy instalacji 

gazowej na osiedlu Międzylesie: 

W imieniu mieszkańców dzielnicy Międzylesie zwracam się z wnioskiem  

o rozpatrzenie możliwości budowy instalacji gazowej wzdłuż ulicy Kleczewskiej. Na 

łączniku ulicy Polnej i Kleczewskiej znajduje się już gotowy węzeł gazowy. 

W obecnej chwili prowadzone są przy ulicy Kleczewskiej prace ziemne i mieszkańcy, 

chcąc uniknąć w przyszłości perturbacji związanych z kolejnymi inwestycjami, 

wnoszą by niejako „przy okazji” obecnie wykonywanych prac, zrealizować budowę 

gazociągu. 

Jednocześnie mieszkańcy deklarują wykorzystanie gazu ziemnego do celów 

grzewczych, co niewątpliwie będzie miało bardzo korzystny wpływ na środowisko. 
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- radnej Katarzyny Jaworskiej dotyczący braku utwardzonego parkingu przy 

cmentarzu parafialnym przy ulicy Staromorzysławskiej. Pani radna przesłała również 

zdjęcie, które widzę, że zostały wykonane po opadach deszczu, bo są kałuże. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Radny Jarosław Sidor otrzymał odpowiedź prezydenta 

na wcześniej zgłoszony wniosek i prosi o zabranie głosu. Bardzo proszę.” 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Radny powiedział, cytuję: „Panie 

przewodniczący Tadeuszu Wojdyński, ja może nie będę się w tej chwili 

ustosunkowywał do odpowiedzi na ten mój wniosek w związku z przebudową ulicy 

Leśnej. Ja muszę w związku z tą odpowiedzią dwie rzeczy jeszcze sprawdzić, 

dlatego pozwolę sobie o pewne konkretne wypowiedzi na sesji stacjonarnej, co mam 

nadzieję będzie w najbliższym czasie.  

Chciałbym tylko ustosunkować się do innej rzeczy, do jednego wniosku, który 

złożyłem na ostatniej Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury w związku z wykupami 

gruntów. Poruszyłem tutaj temat właścicieli gruntów od strony zachodniej linii 

kolejowej E20 przy obecnie budowanym połączniu ulicy Wyzwolenia z ulicą 

Paderewskiego. Temat bardzo krótko omówiłem na Komisji Finansów. Temat znam 

bardzo dokładnie od 16 grudnia po spotkaniu  

z mieszkańcami, którzy posiadają większość tego gruntu, jak również z innymi 

osobami. Ja chciałbym do tego wniosku tylko prosić o dodatkową odpowiedź. 

O jakiej kwocie jest mowa, jeżeli chodzi o uregulowanie spraw z zapłatą za tych 

kilkadziesiąt arów, które Miasto już przejęło decyzją wojewody. 

A mój drugi wniosek, który chciałbym teraz złożyć, to jest zapytanie Panie 

przewodniczący. Trwa przebudowa ulicy Kleczewskiej od ubiegłego roku. Widzę co 

tam się dzieje, wiele osób z Międzylesia do mnie przychodzi, z wieloma osobami 

rozmawiałem osobiście. Panie prezydencie czy przebudowa ulicy Kleczewskiej jest 

zagrożona, jeżeli chodzi o termin oddania tej inwestycji do użytkowania? 

A przypomnę, z tego co pamiętam, jest to koniec października tego roku. Jeżeli jest 

zagrożone oddanie tej inwestycji, to o jaki długi okres może się to przesunąć? To 

tylko tyle jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. O zabranie głosu prosi pan 

radny Tomasz Andrzej Nowak. Udzielam głosu.” 

Radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja chciałbym powrócić do takiego tematu, 

który jest znany, ale szeroko tutaj na takim oficjalnym forum był tylko przeze mnie 

zasygnalizowany w lutym, kiedy złożyłem wniosek o inne uregulowanie niż jest 

obecnie sprawy handlu piwa na giełdzie towarowo-samochodowej i ta sprawa 

utknęła. Ja w odpowiedzi dostałem informację, że jest jeszcze konsultowana. 

Natomiast nie dostałem takiej ostatecznej odpowiedzi. Otrzymałem taką informację - 

prosiłem o to opinię MOSiR-u na temat Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Koninie. Przez tę pandemię, którą obecnie mamy sprawa wydaje mi 

się, że została załatwiona dosyć powierzchownie. Chciałbym prosić, ponieważ to 
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dotyczy sprawy trzech przedsiębiorców, którzy ponoszą różnego typu koszty  

w związku z tymi zmianami, a teraz jeszcze dodatkowo ponoszą z powodu braku 

obrotów, żeby na przykład spotkać się w terenie w szerszym gronie i ten temat raz 

na zawsze załatwić.  

Ja wiem, że obowiązują ustawy i one są prawem nadrzędnym dla nas, ale na 

przykład w regulaminie MOSiR-u na tę chwilę nie ma zakazu sprzedaży alkoholu i to 

można sobie sprawdzić w internecie w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego.  

Ja zwracałem na to uwagę w styczniu, a teraz mamy już maj i tam cały czas nie ma. 

W starym regulaminie poprzednim w § 3 był zapis, że przedmiotem handlu na 

targowisku mogą być artykuły spożywcze i przemysłowe z wyłączeniem napojów 

alkoholowych za wyjątkiem piwa. A teraz w ogóle w regulaminie nie ma zakazu 

sprzedaży alkoholu, więc to tak troszeczkę dziwnie wszystko wygląda. Dlatego 

chciałbym wnioskować o spotkanie się odpowiedniej merytorycznie komisji i może 

też przy udziale Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, żebyśmy coś 

tutaj ustalili, bo z tego co widzę w odpowiedzi MOSiR, to do końca nie jest tak jak to 

wygląda. A po za tym giełda w momencie, kiedy na obiekcie nie odbywają się żadne 

imprezy sportowe jest tylko giełdą, zmienia swój charakter ze sportowego na 

handlowy od godziny 6 do 14. A wiadomo, że gdyby tam były jakieś imprezy, to 

wtedy przedsiębiorcy byli informowani o tym, że tego i tego dnia na przykład nie będą 

mogli być w tym i w tym miejscu. Tak jak mówię, nie winię tutaj nikogo, ale myślę że 

ta pandemia i ten dystans, który nas dzielił i telekonferencje, telesesje spowodowały, 

że ten temat nie jest do końca dobrze rozwiązany i chciałbym prosić panie 

przewodniczący, żeby tutaj zaplanować jakąś komisję, dotyczy to przedsiębiorców. 

Z jednej strony moja Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, ale z drugiej strony nie wiem, 

która komisja, może Pan przewodniczący mi doradzi w tej sprawie. Dlatego 

chciałbym w sprawie sprzedaży piwa na MOSiR zwołać komisję i spróbować jeszcze 

raz ten temat rozpatrzeć. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Udzielam głosu pani radnej 

Katarzynie Jaworskiej.” 

Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Ja po raz trzeci zgłaszam ten 

problem, ale jak mówią „kropla drąży skałę”. Wniosek mój dotyczy utwardzenia 

parkingów przy ulicy Staromorzysławskiej. Wczoraj z racji Dnia Matki konińskie 

cmentarze były odwiedzane przez ogromną liczbę mieszkańców Konina, ci którzy 

udawali się na cmentarz komunalny mijali wielkie podeszczowe rozlewiska przy ulicy 

Staromorzysławskiej, a ci mieszkańcy, którzy nawiedzali groby przy cmentarzu 

parafialnym niestety byli zmuszani, aby wjeżdżać w te kałuże lub je przeskakiwać. Ta 

ulica już od lat prosi się o remont, ale wiemy wszyscy, że remont tej ulicy nie jest 

uwzględniony w wydatkowaniu budżetowym w tym roku i pewnie w następnym roku 

też będzie duży problem, aby ta ulica została wyremontowana. Dlatego ja proszę 

pana prezydenta, aby nie zostawiać tak tego miejsca w takim stanie i proszę 

o utwardzenie być może tam jedna wywrotka tłucznia rozwiązałaby na jakiś czas 

problem. Dziękuję bardzo.” 
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13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie pana 

radnego Jarosława Sidora zastępcę prezydenta pana Pawła Adamowa. Wyznaczył 

do odpowiedzi pana, pan prezydent. Udzielam głosu.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Paweł ADAMÓW, cytuję: 

„Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Sidora dotyczące ulicy Kleczewskiej, to 

rzeczywiście jest to temat, który monitorujemy już od kilku miesięcy na bieżąco, bo 

pewne opóźnienia są zauważalne i my z panem prezesem Molewskim mamy 

regularne spotkanie, gdzie monitujemy zarówno kwestie związane ze stopniem 

zaawansowania prac na ulicy Kleczewskiej, jak i co dla nas też bardzo ważne 

zapłatą należności dla podwykonawców, bo tych podwykonawców jest tam sporo 

ponad 30-stu, zresztą z podwykonawcami też odbywaliśmy spotkania i w tym 

zakresie firma monitowana jest przez nas od kilku miesięcy w międzyczasie popadła  

w restrukturyzację to też skomplikowało kwestię. Jesteśmy też w kontakcie 

z instytucją zarządzającą, czyli z marszałkiem, z departamentem wdrażania, gdzie 

też na bieżąco informujemy o postępie prac i o problemach, które są na inwestycji. 

Tak że tutaj musimy też się liczyć, że mamy do czynienia z dotacją w związku z czym 

marszałka też musimy informować. Rzeczywiście termin jest do końca października, 

na firmę został nałożony plan naprawczy w pewnym momencie, który miał 

doprowadzić do nadrobienia tego harmonogramu. Na dzień dzisiejszy firma 

MOLEWSKI Sp. z o.o. odbiega też od tego harmonogramu naprawczego powołując 

się na tematy związane z pandemią i koronawirusem, bo rzeczywiście znaczna 

część podwykonawców zawiesiła swoje działania na tej inwestycji właśnie powołując 

się na pandemię. Jest to rzeczywiście podstawa prawna, na którą firma ma 

możliwość się dzisiaj powołać. Natomiast w praktyce deklaracje i informacje ze 

strony generalnego wykonawcy są takie, że może to być termin grudniowy, czyli to 

dwu miesięczne opóźnienie mamy odnotowane na ulicy Kleczewskiej. Cały czas 

sygnalizujemy, że jest to inwestycja, która bardzo mocno wchodzi w tkankę miasta, 

że tam się odbywa ruch, że też mamy inne inwestycje w mieście, które przebiegają 

szybciej. Natomiast ta inwestycja wyróżnia się też trochę takim tempem wolniejszym. 

Natomiast jest to projekt na pewno bardzo trudny, Bo jest to projekt rozciągnięty, 

jeżeli chodzi o długość. Też na wiele rzeczy wykonawca poszedł nam na rękę, bo na 

przykład w planie było zamknięcie w ogóle ulicy Kleczewskiej w zakresie przebudowy 

mediów, chociażby gazu, natomiast udało się to tak zorganizować, że ulica 

Kleczewska nie została zamknięta i ten ruch się obywał, tak że są też plusy tej 

inwestycji.  

Tak że w skrócie odpowiadając jest opóźnienie dwumiesięczne. Podstawą na jaką 

powołuje się inwestor, to jest koronawirus, w związku z czym ryzykowne było by 

wypowiadanie umowy w tym zakresie. Zresztą nie chcemy tego robić, bo 

wypowiedzenie umowy byłoby najgorszą możliwą rzeczą, którą można byłoby w tej 

kwestii dopuścić. 
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Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą ulicy Wyzwolenia z ulicą Paderewskiego, to tam 

rzeczywiście ten temat też był poruszony na komisji. My odpowiemy na to pytanie już 

dokładnie, jeżeli chodzi o wyliczenie. Natomiast 22 maja była wydana decyzja 

prezydenta miasta o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, na mocy której 

przejęte zostały 53 działki gruntowe, które znalazły się w liniach rozgraniczających 

pas drogowy. Została wydana decyzja o przystąpieniu do czynności związanych 

z ustaleniem odszkodowania 12 lipca 2019 roku, następnie zostali wybrani 

rzeczoznawcy i zostały podpisane umowy na wykonanie operatów szacunkowych. 

W tych decyzjach był termin maksymalnie załatwienia spraw do 31 maja 2020 roku. 

Do 15 marca zakończono i wypłacono odszkodowania dotyczące 17-stu postępowań 

administracyjnych, czyli do dnia ogłoszenia pandemii. Zgodnie z ustawą 

o szczególnych rozwiązaniach, czyli tarczą antykryzysową pewne postępowania 

w tym zakresie zostały zawieszone. Przewrócenie terminów, tym samym możliwość 

podjęcia działań nastąpiło z dniem 15 maja. Tak że kwestia tych wszystkich 

odszkodowań ruszyła na nowo i te tematy są analizowane. To tak ogólnie, natomiast 

prześlemy panu radnemu na piśmie też wyliczenia w tym zakresie. 

Jak jestem jeszcze przy głosie, to chciałem odnieść się jeszcze do jednego wniosku, 

który też był tutaj wskazany. Mianowicie pana wiceprzewodniczącego Chojnackiego  

w zakresie gazu na Międzylesiu, bo my cały poprzedni rok bardzo dużo zabiegaliśmy 

o gaz właśnie dla Konina, nie tylko o Międzylesie, ale i też Łężyn. Odbywaliśmy 

spotkanie w spółce gazowej w Poznaniu z panem prezesem Różańskim, był z nami 

też pan radny Marek Cieślak. I cały problem sprowadza się do tego, że spółka nie 

chce na razie dokonywać inwestycji gazowych w Koninie, ponieważ przez następne 

3 lata nie ma fizycznie tak dużej liczby gazu, aby zaspokoić potrzeby czy Łężyna czy 

Międzylesia, czy chociażby naszych inwestorów, którzy też szukają tego 

zapotrzebowania na gaz. Niejeden inwestor uciekł z Konina, a rozważył taką 

lokalizację z tego powodu, że nie było deklaracji spółki gazowej na to, że ten gaz 

będzie na przestrzeni roku czy dwóch lat, bo najwcześniej w 2023 roku odpowiednia 

ilość gazu do Konina spłynie, w związku z czym ten temat Międzylesie i Łężyna jest 

znany spółce gazowej. Spółka gazowa z Poznania przysłała techników, którzy 

zmierzyli potencjalnie przyszłą tą sieć gazową, zarówno na terenie Międzylesia, jak 

i Łężna i ten temat jest przygotowany. Jest tylko kwestia odblokowania tej grubej 

rury, którą popłynie gaz do Konina. Bardzo dziękuję.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Pan radny Sidor prosi o odpowiedź pisemną, ale tu już 

deklaracja ze strony zastępcy pana prezydenta padła. Na pytania pana radnego 

Nowaka i pani radnej Jaworskiej odpowie pan prezydent Korytkowski.” 

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

na pytanie pani radnej Jaworskiej po krótkiej, ale pozytywnej konsultacji z panem 

dyrektorem Pająkiem, który jest obecny na sali sesyjnej, mam zapewnienie 

następujące, że doraźnie zostaną wykonane prace związane z wysypaniem jakiegoś 

destruktu, który by umożliwił nie tworzenie się rozlewisk na tym terenie. Natomiast 

niestety wszystko rozbija się o pieniądze związane  

z jakimś docelowym remontem tejże ulicy, o której rzeczywiście pani mówi już od 
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dawna. Jest taka potrzeba, żeby rzeczywiście to zrobić. Natomiast mam deklarację, 

że na 1 listopada ten teren będzie inaczej wyglądał, tak że zobowiązuję pana 

dyrektora do tego, aby to co pani sugeruje, aby to zostało zrobione i będzie zrobione 

na 1 listopada. 

Natomiast odpowiadając na pytanie, dłuższą wypowiedź pana radnego Nowaka 

dotyczącą możliwości handlowania napojami alkoholowymi, a bądź, co bądź na 

obiekcie sportowym jakim jest obiekt stadionu. Panie radny wszyscy wiemy, że na 

obiektach sportowych handlować alkoholem nie można. I nie jest do końca prawdą, 

że wtedy kiedy odbywa się giełda, wtedy kiedy jest handel samochodami i innymi 

towarami, ja nie mówię o tych za płotem, w obrębie sensu stricte obiektu jakim jest 

stadion nie odbywają się zajęcia sportowe. Otóż niejednokrotnie wtedy, kiedy 

odbywa się giełda, takowe zajęcia odbywają się na płycie stadionu, dlatego też takie 

decyzje i taka odpowiedź MOSiR-u jaką Pan przytaczał. Nie wiem czy jest 

konieczność odbywania jakiejś specjalnej komisji, by jednemu z przedsiębiorców 

umożliwić handel na terenie stadionu. Wystarczy kilka metrów poza bramę przenieść 

punkt związany z handlem alkoholem i ten handel może w dalszym ciągu odbywać 

się podczas odbywanej giełdy. Dlatego też, aby być w zgodzie z polskim prawem 

dotyczącym zakazu handlu alkoholem na obiektach sportowych nie widzę 

możliwości, aby takowy handel przywrócić w obrębie stadionu miejskiego podczas 

giełdy.  

Natomiast, co do samej giełdy, oczywiście ona w tej chwili nie odbywa się ze 

względu na pandemię koronawirsa. Natomiast przyglądamy się sytuacji związanej 

z możliwością odmrożenia jak gdyby tej sytuacji związanej z organizacją giełdy. 

Jeszcze może nie w tę niedzielę, ale może na kolejną niedzielę takowa decyzja 

nastąpi. Oczywiście ona nastąpi po ścisłej konsultacji ze służbami sanitarno-

epidemiologicznymi. Natomiast biorąc pod uwagę to, że powolutku gospodarka się 

odmraża, ale musimy mimo wszystko robić z rozwagą przewiduję, że takowa giełda 

odbędzie się nie w tą niedzielę, tylko w następną.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Wiceprzewodniczący Chojnacki prosi, żeby udzielić 

odpowiedzi na jego wniosek na piśmie.” 

Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Tak oczywiście udzielimy na 

piśmie odpowiedzi dla wiceprzewodniczącego Chojnackiego.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Jeszcze o głos prosi pan radny Tomasz Andrzej 

Nowak. Udzielam panu radnemu głosu.” 

Ad vocem głos zabrał Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Panie prezydencie ja nie 

chciałbym się tutaj jakoś spierać, chodzi o trzech przedsiębiorców. A tak naprawdę 

komisja nas nic nie kosztuje, a jako radni też jesteśmy po to, żeby się zbierać 

w takich sytuacjach. Jeżeli chodzi o trzech przedsiębiorców, którzy u nas płacą 

podatki, wydaje mi się, że warto. Ja w każdym razie tak czy siak się spotkam, bo tam 

nawet dochodzi do sytuacji takiej, że mają pretensje o mierzenia odległości, więc 

dlatego chciałem, żeby to było właśnie w taki sposób, żeby było nas większe grono, 

żeby wszyscy zobaczyli. Jeżeli zobaczymy, że rzeczywiście racja jest jakoś tam po 
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stronie MOSiR-u, to ja nie będę protestował. Chodzi o to, żebyśmy sprawę 

naświetlić, ponieważ ci przedsiębiorcy przez te zmiany, które też wprowadziliśmy, to 

muszą kupić za kilkanaście tysięcy złotych, każdy z nich musi zainwestować w nowy 

sprzęt do handlowania, to w sytuacji kiedy teraz mają spadek obrotu to właściwie 

stawia ich to bardzo mocno pod ścianą. Ale jeszcze powiem tak, bo w tym momencie 

ja też nie jestem do końca zorientowany. Na tę chwilę po tym ustawieniu w jakim oni 

teraz są, to dzieci grają w piłkę na boiskach jeszcze bliżej od nich, więc właśnie 

w niedzielę kiedy trwa giełda, więc tu naprawdę jest temat skomplikowany. Więc ja 

myślę panie prezydencie, że jak byśmy zrobili komisje, to byłoby to definitywne takie 

zamknięcie tematu i mówię – ja nigdy nie idę w zaparte, jeżeli ktoś ma rację to ja 

przyznam, ale nie chciałbym, żeby to było tak że ja i kilkoro jeszcze innych radnych 

się tam wybierze i my coś stwierdzimy, a innych nie będzie i będą takie po prostu 

korowody trwały kilka miesięcy. Spotkalibyśmy się na komisji i temat, że tak powiem 

na miejscu zbadali i go zakończyli. Tak że panie prezydencie, jeśli można to 

prosiłbym jeszcze raz o przemyślenie tego.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Jeżeli temat jest taki ważny, to pan rady może 

zorganizować posiedzenie komisji, ja nie widzę problemu.”  

Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Panie radny to jest 

absolutnie nieskomplikowane. Ja myślę, że więcej komplikacji wynika z pańskiej 

wypowiedzi dotyczącej konieczność handlu akurat koło obiektu sportowego, jakim 

jest stadion miejski w Koninie. Jest taka możliwość, aby handel ten odbywał się za 

płotem, parędziesiąt metrów dalej i jeżeli ktoś będzie chciał skosztować piwa jest 

możliwość przemieszczenia się poza ogrodzenie i będzie wszystko w porządku. Nie 

chciałbym narażać w żaden sposób naszej jednostki organizacyjnej, jaką jest Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji na zarzuty związane ze złamaniem prawa, ale oczywiście 

komisja takowa, którą może pan zorganizować, może się odbyć. Natomiast co 

stwierdzi, stwierdzi to na miejscu, że albo będzie się odbywało, albo nie będzie się 

obywało, albo będziemy łamali prawo, albo nie będziemy łamali prawa. Ja 

przynajmniej nie widzę możliwości handlu w obrębie obiektu sportowego napojami 

alkoholowymi.” 

14. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miasta Konina. 

Przewodniczący rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany. 

Powiedział, że termin kolejnej sesji zależy od tego kiedy Komisja Rewizyjna skończy 

prace związane z wnioskiem o absolutorium i otrzymamy opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o tym wniosku. Przewodniczący rady powiedział również, że sesja 

będzie w czerwcu, ale prawo również dopuszcza przesunięcie terminu nawet o 2 

miesiące, ale to będzie uzgodnione z panem prezydentem i wtedy z odpowiednim 

wyprzedzeniem państwo radni zostaną powiadomieni. 

Przewodniczący rady zamknął XXV Sesję Rady Miasta Konina, dziękując wszystkim 

za udział w obradach. 
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Protokołowało: 

Biuro Rady Miasta Konina 
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