
BR.0002.2.12.2020 

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2020 

z obrad XXXII SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 9 grudnia 2020 roku. 

Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

(zdalny tryb obradowania). 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina Wiesław Steinke prowadził sesję  

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

Sesja trwała od godz. 12.00 do godz. 12.30. 

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

KORYTKOWSKI, Zastępcy Prezydenta Miasta Konina Witold NOWAK i Paweł 

ADAMÓW, Skarbnik Miasta Konina Kazimierz LEBIODA, kierownicy wydziałów 

Urzędu Miejskiego. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Otwarcia XXXII sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 3 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 

wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina – radny Wiesław STEINKE. 

Wiceprzewodniczący rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Sesja odbywa się 

z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, zdalny tryb obradowania. 

W związku z tym dyskusja i głosowanie odbywać się będą poprzez system 

informatyczny.  

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. 

Obecnie dokonam sprawdzenia obecności. Proszę o potwierdzenie swojego udziału 

w zdalnych obradach.”  

Radni potwierdzili swoją obecność. 

http://www.konin.pl/
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Wiceprzewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi 

kworum do podejmowania uchwał. 

Nieobecni byli radni: Sławomir LACHOWICZ i Tadeusz WOJDYŃSKI. 

Z uwagi na zdalny tryb obrad wiceprzewodniczący rady miasta Wiesław STEINKE 

pełnił funkcję sekretarza obrad. 

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

otrzymali państwo radni ustalony porządek obrad wraz z materiałami. 

W dniu 8 grudnia Prezydent Miasta Konina zwrócił się z wnioskiem o uzupełnienie 

porządku obrad sesji o projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 

W związku z powyższym proponuję uzupełnienie porządku obrad w punkcie 3 

o projekt uchwały (druk nr 472). 

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

bezwzględną większością głosów ustawowego składu – o czym stanowi zapis 

artykułu 20 ustęp 1a i 4 ustawy o samorządzie gminnym. 

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

Do porządku obrad radni nie mieli uwag. 

Wiceprzewodniczący rady poinformował, że rada przystąpi do przegłosowania 

zmienionego porządku obrad, uzupełnionego na wniosek prezydenta o projekt 

uchwały druk nr 472. 

W wyniku głosowania: 21 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”, 0 radnych 

„wstrzymujących się” - Rada Miasta Konina uchwaliła porządek obrad. 

Wobec powyższego wiceprzewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.  

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 

Konin (nowy druk nr 460).  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

miasta Konina na lata 2020-2023 (druk nr 472).  

4. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta Konina. 

Obecnie przechodzimy do realizacji ustalonego porządku obrad. 
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2. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 

aglomeracji Konin (nowy druk nr 460). 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Przystępujemy więc do realizacji porządku obrad 

sesji nadzwyczajnej. Ten pierwszy punkt, państwo otrzymali drogą elektroniczną był 

wcześniej omawiany na komisjach – druk nr 460. Tym razem państwo otrzymali 

nowy druk, projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 

Konin. Był on omawiany, ale udzielę głosu prezydentowi miasta Piotrowi 

Korytkowskiemu, który wyjaśni powód zwołania tej sesji.” 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Tak jak pan 

wiceprzewodniczący na wstępie już powiedział, w porządku obrad poprzedniej sesji 

ten druk już się pojawił, był on omawiany przez właściwe komisje, jednakże został 

wycofany z poprzedniej sesji ze względu na to, że Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie chciało przyjrzeć się projektowi uchwały przed sesją. Oczywiście 

uwzględniliśmy to. Dwa dni po zakończonej przez nas sesji została wystawiona 

pozytywna opinia tejże instytucji, natomiast wprowadzone zostały pewne zmiany do 

tego projektu.  

Dlaczego my musimy głosować teraz na sesji nadzwyczajnej, a nie na sesji, która 

będzie za 2 tygodnie. Otóż przyczyną takiej decyzji jest to, że rada miasta musi 

przyjąć w tej chwili uchwałę, aby ona weszła w życie do końca grudnia. 

W przeciwnym wypadku będzie to naruszenie prawa. Aby mieć pewność, że przepisy 

te wejdą w życie, dlatego z wyprzedzeniem dwutygodniowym, czyli sesja zwołana 

w trybie nadzwyczajnym dzisiaj, gdyż 23 grudnia musielibyśmy też poczekać na 

opublikowanie tych przepisów w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego i tym samym przepisy nie weszłyby do końca tego roku. 

Jeżeli chodzi o szczegóły tego projektu uchwały, mogą być one omówione również 

w tej chwili przez przedstawiciela PWiK, dostępny jest prezes Szymczak. Jeżeli mają 

państwo szczegółowe pytania, dotyczące tego projektu uchwały, proszę o udzielenie 

głosu prezesowi Szymczakowi.” 

Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

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

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Konin. 

Uchwała Nr 454 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Zanim przejdziemy do kolejnego punktu porządku 

obrad, chciałbym poprosić państwa o chwilę ciszy, chciałbym się podzielić 

z państwem informacją tragiczną dla mnie, śmiercią mojego kolegi doktora 

Grzegorza Jankowskiego - ordynatora OIOM konińskiego szpitala, a więc tego, który 

dba o nasze życie tak można powiedzieć bezpośrednio, dbał o nasze życie przez 

wiele lat, znakomity fachowiec, bardzo dobry człowiek. Niestety nie ma go wśród 

nas, dane Mu było wielu ratować życie. Też w trudnych momentach musiał być 

z rodzinami informując, że takiej szansy dla ich bliskich nie było. Tak się stało, że 
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mimo usilnych prób odszedł nagle, na wieczną służbę w poniedziałek. Proszę 

uczcijmy jego pamięć minutą ciszy.” 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 (druk nr 472). 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Drugi punkt porządku obrad, o który uzupełniłem 

sesję na wniosek prezydenta, dotyczy projektu uchwały w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 - druk nr 472. 

W celu omówienia projektu uchwały udzielę głosu prezydentowi miasta Piotrowi 

Korytkowskiemu.” 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Korzystając 

z możliwości wcześniejszego uchwalenia, ale i też poniekąd jasności w budżecie, 

szczególnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, postanowiłem poprosić pana 

przewodniczącego, aby już teraz na tej sesji, a nie na następnej wprowadzić zmiany 

w WPF. Związane są one z możliwością pozyskania dodatkowych środków 

pieniężnych dla Miasta Konina, związanych z działalnością naszej spółki jaką jest 

PKS. Bardzo bym prosił panie wiceprzewodniczący, aby w pierwszej kolejności 

udzielił Pan głosu skarbnikowi, który przybliży nam projekt uchwały, natomiast jeżeli 

chodzi o szczegóły związane z porozumieniem, które zostało zawarte między 

Miastem Konin a Powiatem Konińskim, porozumienie którego skutek będzie dotyczył 

działalności naszego PKS prosiłbym, aby omówił to kierownik Oblizajek.” 

Głos zabrał skarbnik miasta Kazimierz LEBIODA, cytuję: „Projekt uchwały rady 

miasta w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023. 

W załączniku nr 2 - dodano przedsięwzięcie: „Organizacja publicznego transportu 

zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na 

obszarze powiatu konińskiego”. Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd 

Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 

400.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 400.000,00 zł. Limit zobowiązań 

400.000,00 zł. 

W załączniku nr 1 - Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w związku ze 

zmianami w budżecie miasta na 2020 rok oraz kwoty wydatków bieżących objętych 

limitem, w związku ze zmianami w Załączniku nr 2. 

Ponadto planowane dochody majątkowe w roku 2020 zwiększono o kwotę 

153.000,00 zł do kwoty 107.175.360,13 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu 

Wsparcia PSP zwiększono na dofinansowanie zadania „Zakup lekkiego samochodu 

rozpoznawczo - ratowniczego w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-COV-2 dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie”. 

Głos zabrał kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafał OBLIZAJEK, cytuję: 

„Tak jak Pan skarbnik wspomniał, zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

dotyczy zabezpieczenia środków na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem 

Konin a Powiatem Konińskim w zakresie organizacji publicznego transportu 

zbiorowego. Na to porozumienie państwo radni wyraziliście zgodę podejmując na 
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poprzedniej sesji uchwałę nr 449 o wyrażeniu zgody na zawarcie takiego właśnie 

porozumienia.  

Linie komunikacyjne, których dotyczy to porozumienie, one zabezpieczają dojazdy 

do szkół, do zakładów pracy na terenie powiatu i na terenie Konina. Z linii tych 

korzystają zarówno mieszkańcy Konina, jak i też mieszkańcy powiatu.  

Organizatorem transportu na tych liniach jest Powiat Koniński, a operatorem nasza 

spółka PKS. Linie, których dotyczy to porozumienie, one są objęte dofinansowaniem 

z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, tylko to dofinansowanie obejmuje 

tylko te części linii, które przebiegają poza miastem. Części linii przebiegające po 

mieście nie są objęte wsparciem funduszu i aby te linie w przebiegu po mieście 

mogły być objęte wsparciem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, 

konieczne jest zawarcie porozumienia z powiatem i powierzenie mu organizowania 

transportu na tych liniach i tutaj dzięki dużej życzliwości i współpracy z powiatem, 

z panem starostą Bielikiem, panem starostą Kocjanem uzgodniliśmy, że Powiat 

Koniński we wniosku do wojewody zawnioskuje o dofinansowanie obejmujące cały 

przebieg linii, także po terenie miasta. Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów 

Autobusowych za pośrednictwem wojewody trafią do operatora, czyli do naszej 

miejskiej spółki PKS.  

Powiat Koniński złożył do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wniosek 

opiewający na kwotę 2.048.000,00 zł. Właśnie udział miasta w tym przedsięwzięciu 

to jest te 400 tys. zł. To jest ta zmiana w WPF. Dzięki temu nasza miejska spółka 

PKS otrzyma z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 1.721.000,00 zł.  

Tak podsumowując chcę podkreślić, że ten Funduszu Rozwoju Przewozów 

Autobusowych ruszył w zeszłym roku, on się przez ten rok klarował, rozwijał. 

My szukaliśmy możliwości wykorzystania środków z tego funduszu. Wiemy, że on nie 

może stanowić wsparcia dla komunikacji typowo miejskiej czyli dla MZK, ale właśnie 

z analiz i rozmów, jakie w tej sprawie prowadził PKS między innymi z Polską Izbą 

Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji i przedstawicielami wojewody 

wiemy, że możliwe jest dofinansowanie tych części linii dotychczas nieobjętych 

dofinansowaniem, czyli tych, które PKS wykonuje po mieście, dlatego teraz chcemy 

tą możliwości wykorzystać.” 

Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, 

cytuję: „Jak państwo słyszeli potrzeba uzupełnienia porządku obrad jednoznaczna. 

Nie mogliśmy czekać do sesji budżetowej, która jest 23 grudnia, stąd przychyliłem 

się wnioskowi pana prezydenta, żeby zaproponować uzupełnienie porządku tej sesji 

nadzwyczajnej.” 

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

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

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

2023. 

Uchwała Nr 455 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 



6 

4. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta Konina. 

Wiceprzewodniczący rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, stąd 

też zamknął XXXII Sesję Rady Miasta Konina, dziękując wszystkim za udział 

w obradach. 

Obradom przewodniczył  

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław STEINKE 

Protokołowało: 

Biuro Rady Miasta Konina 
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