
BR.0002.2.13.2020 

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2020 

z obrad XXXIII SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 23 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. 9.00 do godz. 12.10. 

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 XXXIII 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 

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 

http://www.konin.pl/
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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. 

Wiceprzewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 22 radnych, 

co stanowi kworum do podejmowania uchwał. 

Nieobecny był radny: Maciej Ostrowski. 

Z uwagi na zdalny tryb obrad wiceprzewodniczący rady miasta Wiesław STEINKE 

pełnił funkcję sekretarza obrad. 

Wiceprzewodniczący 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.  

W wyniku prac na posiedzeniu Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury 

pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie ustanowienia 

pomnika przyrody „Aleja lipowa im. Edwarda Reymonda” w dniu 22 grudnia 

wycofał inicjatywę. Odczytam ją państwu: 

„W związku z dyskusją przeprowadzoną nad projektem uchwały na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury Rady Miasta Konina w dniu 

21 grudnia roku działając na podstawie Uchwały Nr 67 Rady Miasta Konina z dnia 

27 lutego 2019 roku, § 9, ust. 1 zawiadamiam o wycofaniu projektu uchwały 

dotyczący nadania statusu pomnika przyrody alei lip przy ul. Wojska Polskiego 

w Koninie i nadania jej imienia Edwarda Ludwika Reymonda.  

Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej podjął powyższą decyzję w obliczu 

niewystąpienia przez organy samorządu gminnego o uzgodnienie uchwały 

z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu, a co za tym idzie 

brakiem możliwości uchwalenia projektu uchwały oraz jednoczesną 

niemożnością procedowania projektu uchwały w terminie późniejszym niż 

wykazany w § 5, ust. 1 ww. uchwały Rady Miasta Konina. Członkowie Komitetu, 

mając na uwadze deklarację Zastępcy Prezydenta Pana Pawła Adamowa 

udzieloną na posiedzeniu komisji, liczą na wypracowanie alternatywnego 

sposobu realizacji postulatów zawartych w projekcie uchwały złożonym 

w ramach inicjatywy uchwałodawczej.  
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W związku z powyższym zdejmuję z porządku obrad punkt 15.  

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

Do porządku obrad radni nie mieli innych uwag.  

Wiceprzewodniczący rady poinformował, że rada przystąpi do przegłosowania 

zmienionego porządku obrad, z wycofanym projektem uchwały druk nr 485. 

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

porządek obrad. 

Wobec powyższego wiceprzewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie protokołów obrad XXXI i XXXII sesji. 

3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie 

międzysesyjnym. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

pn.: „Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu 

w mieście Konin” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 

Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. 

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 

dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 

przepustowościach” (druk nr 473). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (druk nr 482).  

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 483); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 

2020-2023 (druk nr 484). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Konina (druk nr 474). 

8. Podjęcie 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 475). 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego miasta Konina na lata 2021-2030” 

(druk nr 476). 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk nr 480). 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Koninie na lata 2021 – 2023 (druk nr 477). 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

terenie Miasta Konina na lata 2021-2025 (druk nr 478).  

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2021 – 2023 (druk nr 479). 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji 

i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030 

(druk nr 481).  

15.  Podjęcie uchwały w sprawie:  

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024 

(druk nr 462); 

b) budżetu miasta Konina na 2021 rok, w tym: 

1. odczytanie opinii Komisji Finansów, 

2. odczytanie opinii pozostałych stałych komisji Rady, 

3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,  

4. przedstawienie ewentualnych autopoprawek Prezydenta Miasta 

Konina do projektu uchwały budżetowej, 

5. dyskusja nad autopoprawkami Prezydenta i pozostałymi wnioskami 

oraz ich przegłosowanie,  

6. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej miasta Konina na 

2021 rok (druk nr 463).  

16.  Wnioski i zapytania radnych.  

17.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.  

18.  Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Konina. 
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Rada przystąpiła do realizacji ustalonego porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołów obrad XXXI i XXXII sesji. 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie 

protokołów obrad XXXI i XXXII sesji. 

Sporządzone protokoły zostały przesłane 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 XXXI i XXXII sesji.   

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

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

Statutu Miasta Konina.  

Przypominam również państwu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 

protokoły obrad są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.” 

3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie 

międzysesyjnym. 

Wiceprzewodniczący 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?”  

Do sprawozdania radni nie mieli pytań. Wiceprzewodniczący rady stwierdził, 

że Rada Miasta Konina przyjęła sprawozdanie Prezydenta Miasta Konina z prac 

w okresie międzysesyjnym. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn.: „Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do 

Internetu w mieście Konin” w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do 

szybkiego Internetu”. Działanie 1.1 „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
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szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” 

(druk nr 473). 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „W kolejnym punkcie porządku obrad 

rozpatrzymy projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

pn.: „Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście 

Konin” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 1 

„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działanie 1.1 „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu 

o wysokich przepustowościach” - druk nr 473. Proszę przewodniczących Komisji 

Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie wypracowanej opinii.” 

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

uchwały – druk nr 473 był tematem obrad Komisji Finansów i Komisji 

Infrastruktury. Ten projekt przedstawił radnym kierownik Wydziału Informatyki 

Dariusz Ryś. Po omówieniu Komisja Finansów jak i Komisja Infrastruktury projekt 

uchwały jednogłośnie 10 głosami „za” zaopiniowały pozytywnie.” 

Wiceprzewodniczący 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.: „Rozbudowa sieci 

publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin” w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny 

dostęp do szybkiego Internetu”. Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 

przepustowościach”.   

Uchwała Nr 456 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (druk nr 482). 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „W kolejnym punkcie porządku obrad 

rozpatrzymy projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2020 - druk nr 482. Otrzymali państwo 

autopoprawki do druku nr  482. 

Proszę przewodniczącego Komisji Finansów o przedstawienie 

wypracowanej opinii z posiedzenia dwóch komisji.” 
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Przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt uchwały 

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020 - druk nr 482 przestawił szczegółowo i omówił wraz 

z autopoprawkami skarbnik miasta Kazimierz Lebioda. Nie wniesiono znaczących 

uwag. Komisja Finansów projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 8 głosami 

„za”, 0 głosów „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.” 

Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja mam pytanie, ponieważ 

w niewygasających wydatkach znajdowała się ulica Gimnastyczna i jej tutaj nie 

ma. Z tego, co pamiętam z rozmów, to wkład pieniężny na tę ulicę Gimnastyczną 

został przeniesiony, ponieważ musieliśmy jako miasto zrobić wkład pieniężny na 

przebudowę Domu Zemełki i tej ulicy Gimnastycznej, a tutaj nie ma. Więc 

chciałbym tutaj prosić o jakieś wyjaśnienie i stanowisko, co dalej?” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Paweł 

ADAMÓW, cytuję: „Powiem tylko tyle, że jak będziemy mieć wyniki przetargu 

i będziemy mieć dokładny koszt realizacji tej inwestycji, to będziemy wtedy 

dokonywać już odpowiednich zmian w budżecie. Na razie nie wiadomo, jaki 

będzie ostatni koszt realizacji, w związku z czym poczekajmy z tym tematem na 

odpowiedni moment i na odpowiednie zmiany w budżecie.”  

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

Wynikiem głosowania – 21 radnych „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” od 

głosowania Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie wydatków 

budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.  

Uchwała Nr 457 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 483), 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina 

na lata 2020-2023 (druk nr 484). 

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

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

druk nr 483 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na 
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lata 2020-2023 – druk nr 484. Otrzymali również Państwo autopoprawki do 

druków nr 483 i 484. Proszę przewodniczącego Komisji Finansów 

o przedstawienie wypracowanej opinii do omawianych projektów uchwał.” 

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

uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 – druk nr 483 jak 

i dotyczący zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 

2020-2023 – druk nr 484 z autopoprawkami omówił na Komisji Finansów dość 

szczegółowo skarbnik miasta Kazimierz Lebioda. Po dyskusji Komisja Finansów 

zaopiniowała projekt uchwały druk nr 483 pozytywnie 6 głosami „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 4 radnych „wstrzymało się” od głosowania. Natomiast druk nr 484 

dotyczący zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina Komisja 

Finansów również zaopiniowała pozytywnie 6 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 

radnych „wstrzymało się” od głosu.” 

Wiceprzewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

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

DRUK Nr 483   

W wyniku głosowania – 12 „za”, 0 „przeciw” i 10 „wstrzymujących się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Konina 

na 2020 rok.  

Uchwała Nr 458 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 484 

W wyniku głosowania – 12 „za”, 1 „przeciw” i 10 „wstrzymujących się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023.   

Uchwała Nr 459 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina (druk 

nr 474). 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie 

uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Konina - druk nr 474. Proszę o przedstawienie opinii 

przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury.” 
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Przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta Konina – druk nr 474 przedstawił komisji kierownik Wydziału Gospodarki 

Komunalnej Rafał Oblizajek. Omówił, jakie zmiany w tym regulaminie zaszły. 

Po dyskusji Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury zaopiniowały ten projekt 

uchwały pozytywnie – 8 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” przy 2 głosach 

„wstrzymujących się”.” 

Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Panie przewodniczący, ja mam pytanie 

w związku z tą uchwałą, dlaczego? Przeczytam tutaj § 6. chodzi o mycie 

samochodów  § 6.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, z wyjątkiem 

samochodów ciężarowych, może odbywać się na terenie nieruchomości pod 

warunkiem, że powstające ścieki odprowadzana – tutaj powinno być 

„odprowadzane”, a nie „odprowadzana” są do kanalizacji sanitarnej, 

ogólnospławnej lub zbiornika bezodpływowego i tutaj dalsza część umożliwiającego 

ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do 

kanalizacji deszczowej oraz do środowiska gruntowo-wodnego.  

Dlaczego to czytam? Panie przewodniczący właśnie chodzi o ten system 

kanalizacji ogólnospławnej, ja dopytywałem pana prezydenta. W Koninie mamy 

praktycznie podział, jeżeli chodzi o kanalizację deszczową, którą zajmuje się 

Zarząd Dróg Miejskich, jak również kanalizacją sanitarną, którą zajmuje się 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. I teraz tak, według Wód 

Polskich pojęcie systemu, pojęcie kanalizacji otwartej lub zamkniętej funkcjonuje 

na gruncie ustawy Prawo wodne, należy rozumieć, jako zespół urządzeń służących 

do odprowadzania z danego obszaru wód opadowych i roztopowych, którymi mogą 

być zarówno urządzenia kanalizacji deszczowej jak i ogólnospławnej. I teraz jest 

właśnie moje pytanie – jeżeli nie można odprowadzać ścieków po myciu 

samochodów do kanalizacji deszczowej, a kanalizacja ogólnospławna wlicza się 

w system kanalizacji deszczowej, a niżej mamy, że również nie powinniśmy 

odprowadzać do kanalizacji deszczowej, to jest po prostu coś nie tak. Uważam, 

że tutaj zapisu o odprowadzaniu ścieków z mycia samochodów do kanalizacji 

ogólnospławnej nie powinno być. Ten zapis, to słowo powinno być usunięte. 

Nie wiem, jak na to ustosunkują się prawnicy, ewentualnie pan prezydent 

Adamów, który zabierał wtedy na komisji głos.” 
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Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Mam informację od pana prezydenta, że pan 

kierownik Rafał Oblizajek będzie odpowiadał w tej sprawie. Bardzo proszę, 

udzielam panu głosu.” 

Odpowiedzi udzielił kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafał OBLIZAJEK, 

cytuję: „Szanowni państwo. Ten paragraf dotyczący mycia pojazdów jest dosyć 

specyficznym paragrafem. Po zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach dość często był powodem interwencji wojewody i powodem uchylania 

regulaminów. Po tym, jak wojewoda w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym nam 

ten regulamin w tym punkcie uchylił, zasięgaliśmy tutaj pomocy Wydziału 

Prawnego i Zamówień Publicznych. Pan mecenas nas obsługujący analizował 

wszystkie uchwały, które pojawiały się po tych nowych zmianach uchwały i to jest 

zapis prawidłowy. Co do tego zapisu, do tej pory nie było żadnych tutaj uwag 

służb wojewody, dlatego w tym kształcie pojawił się w naszym regulaminie.” 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu kierownikowi za to wyjaśnienie. 

Czy podtrzymujemy panie prezydencie ten zapis, że analiza prawna już się 

odbyła?”  

Ponownie głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Dziękuję panie kierowniku, 

dziękuję panie przewodniczący, to w związku z powyższym mam takie pytanie, 

w związku z uchwałami podjętymi na poprzedniej sesji Rady Miasta Konina 

o kanalizacji deszczowej, odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do 

kanalizacji deszczowej i tylko była mowa o kanalizacji deszczowej, takie wody 

opadowe czy roztopowe można odprowadzać również do kanalizacji 

ogólnospławnej. I w związku z tym, co mówiłem wcześniej, jeżeli można 

odprowadzać również ścieki po umyciu samochodów. Czy ktoś mi może na ten 

temat odpowiedzieć i tutaj ciąg dalszy, jakie tutaj mogą być konsekwencje, jeżeli 

chodzi o koszty związane na przykład z tymi uchwałami wcześniejszymi, bo tutaj 

rodzi się wiele pytań w związku tym zapisem, jeżeli chodzi o kanalizację 

ogólnospławną.” 

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

radny myślę, że te pytania, to rodzą się u pana tylko. Myślę, że wszystko jest 

jasne. A oczywistą rzeczą jest to, co mówiliśmy i uchwaliliśmy na poprzedniej 

sesji, że odprowadzanie wód opadowych, czy też wód powstałych z roztopów 

śnieżnych odprowadzać można do kanalizacji do tego dostosowanej, czyli 

będącej własnością miasta. Natomiast oczywistą rzeczą jest, że nie można 

odprowadzać wód roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej i na ten temat 

rozmawialiśmy.  
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Myślę, że wszystko, co zostało zawarte w tych przepisach, które uchwalaliśmy na 

poprzedniej sesji, jak i na dzisiejszej w regulaminie jest czyste i klarowne. 

Przynajmniej nie słyszałem o innych wątpliwościach, które mogłyby powstać na 

przykład na komisji. Tak, że bardzo bym prosił o przyjęcie tego projektu uchwały 

w takiej formie, w jakiej został przedstawiony.” 

Ad vocem Jarosław SIDOR, cytuję: „Przepraszam, ale muszę się odnieść do tego 

panie prezydencie, panie przewodniczący. Przeczytam jeszcze raz definicję, która 

jest uznawana według Wód Polskich i Prawa wodnego. Pojęcie systemu kanalizacji 

otwartej lub zamkniętej funkcjonujące na gruncie ustawy prawo wodne należy 

rozumieć jako zestaw urządzeń służących do odprowadzania z danego obszaru wód 

opadowych i roztopowych, którymi mogą być zarówno urządzenia kanalizacji 

deszczowej jak i ogólnospławnej. Nie tylko deszczowej, dlatego tutaj takie moje 

drążenie tego tematu. Jeżeli pan prezydent tak uważa i uważają to prawnicy, to 

trudno, ja zostaję przy swoim stanowisku, że tutaj ten zapis powinien być 

troszeczkę inny.”  

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

Wynikiem głosowania – 19 radnych „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” od 

głosowania Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina. 

Uchwała Nr 460 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

8. Podjęcie 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 475). 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie 

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 475. Proszę o przedstawienie opinii 

przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury.” 

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

Finansów i Komisja Infrastruktury omawiała projekt uchwały – druk nr 475, który 
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przedstawił nam i omówił kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafał 

Oblizajek. Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię 10 głosami „za”.” 

Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

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

uchwałę w sprawie ustalenia 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 461 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

miasta Konina na lata 2021-2030 (druk nr 476). 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego miasta Konina na lata 2021-2030 – druk nr 476. Proszę 

o przedstawienie opinii przewodniczących Komisji Finansów i Komisji 

Infrastruktury.” 

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

uchwały – druk nr 476 na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów i Komisji 

Infrastruktury omawiał kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafał 

Oblizajek, ale też plan zrównoważonego rozwoju był szerzej przedstawiony, była 

zaprezentowana przez panią Paulinę Sapoń z firmy IMS Kraków prezentacja. Po 

zapoznaniu się z prezentacją i przedstawieniem przez pana kierownika założeń 

do tego planu Komisja Finansów jak i Komisja Infrastruktury projekt ten 

zaopiniowały pozytywnie 9 głosami „za”.” 

Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W głosowaniu nie uczestniczył radny Marek Waszkowiak. 

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

uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego miasta Konina na lata 2021-2030”. 
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Uchwała Nr 462 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (druk nr 480). 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „W kolejnym punkcie porządku obrad 

rozpatrzymy projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego - druk nr 480 wraz z autopoprawkę 

do załącznika. Proszę o przedstawienie wypracowanej opinii z posiedzenia 

Komisji Infrastruktury.” 

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

uchwały – druk nr 480 był tematem obrad Komisji Infrastruktury. Pani Joanna 

Olczak kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury przedstawiła nam 

informację na temat danych i uaktualniania Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, aby ten dokument, który jest w tej chwili 

omawiany był jak najbardziej aktualny, który niedługo będziemy zatwierdzać 

i wyprzedzająco te działania zostały podjęte wraz z tak jak pan przewodniczący 

wspomniał autopoprawką do załącznika. Komisja Infrastruktury projekt ten 

zaopiniowała pozytywnie - 9 głosami „za”.” 

Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrała radna Emilia WASIELEWSKA, cytuję: „Ja chciałam się zapytać tylko, 

jeżeli chodzi punkt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

w części Konin – Starówka. Chciałam się zapytać, jak miasto skorzysta na tej 

zmianie, jeżeli chodzi o studium uwarunkowań? Na komisji pani kierownik 

wspomniała o potencjalnym inwestorze, dlatego też chciałam się zapytać – kim 

jest ten potencjalny inwestor? Jaki charakter prawdopodobnie będzie miała 

inwestycja oraz czy zmiana będzie miała wpływ na lokalny plan rewitalizacji?” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Paweł 

ADAMÓW, cytuję: „Tutaj odpowiadając na pytanie pani radnej, te kierunki zmiany 

planów zagospodarowania przestrzennego na Starówce, które 

zaprezentowaliśmy na komisji, one mają dotyczyć kilku obszarów, ale mają 

dotyczyć przede wszystkim obszaru po zakładach Polmosu, gdzie chcemy 

wprowadzić funkcje mieszkaniowe. Jest to szczególnie istotny dla nas kierunek, 

aby rzeczywiście na Starówce uruchamiać kolejne funkcje mieszkaniowe. To jest 
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podstawowy instrument walki z depopulacją, jeżeli chodzi o nasze miasto, 

a także podstawowy instrument rewitalizacji Starówki, który też jest zapisany 

w naszych programach, jeżeli chodzi o rewitalizację. Każdy nowy mieszkaniec na 

terenie Starówki jest szczególnie istotny właśnie z punktu widzenia rewitalizacji, 

pod względem społecznym i infrastrukturalnym, ale też pani kierownik Olczak 

mówiła o tym, że z analiz, które zostały przeprowadzone podczas prac nad 

studium, pokazywany jest trend, że mieszkańcy coraz chętniej migrują 

z północnych części miasta i osiedlają się w kierunku południowym, często nawet 

dążą w kierunku autostrady. Myślę, że uruchamianie kolejnych funkcji 

mieszkaniowych właśnie w tej pożądanej przez mieszkańców części jest także 

bardzo ważne, aby tych mieszkańców zatrzymać na teranie naszego miasta, żeby 

nie migrowali jeszcze dalej na południe, bo jest to obszar cieszący się dużym 

zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Tak, że przede wszystkim funkcje 

mieszkaniowe, wpisuje się to w naszą strategię dotyczącą rewitalizacji.” 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja przy tej okazji chciałbym 

powiedzieć, że jest jeszcze jeden teren, ja w styczniu złożyłem taki wniosek na 

zmianę planu zagospodarowania przestrzennego narożnika ulicy Kościuszki 

i ulicy Dmowskiego, ponieważ ten teren jak się okazuje w poprzednich 

kadencjach został przeznaczony na budownictwo wielorodzinne, a tam się 

znajduje zaplecze parku, lasu, mini zoo i ogólnie zieleni w mieście, którą się 

zajmuje PGKiM w Koninie, więc złożyłem taki wniosek kompromisowy, ustalony 

z panami prezydentami, że część tej działki będzie też wykorzystana na rekreację 

i na parking, który jest przy parku potrzebny i mam nadzieję, że tutaj też się to 

znajdzie. Myślę, że to jest bardzo potrzebne, bo to zaplecze tej zieleni, tego 

największego zielonego kompleksu w naszym mieście jest tam po prostu można 

powiedzieć od zawsze. Ten park ma już 180 lat i to jest bardzo ważne, żeby tam 

ten teren był w taki sposób wykorzystany plus jakaś rekreacja, może trochę 

edukacji i parking przy parku Chopina.” 

Odpowiedzi udzieliła kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury Joanna 

OLCZAK, cytuję: „Szanowni państwo, odpowiadam na pytania jedno i drugie. Jeśli 

chodzi o kwartały na Starówce, to celem takim przewodnim przy opracowywaniu 

wyników ocen aktualności studium i planów miejscowych mieliśmy na celu 

analizy i diagnozy, które na Komisji Infrastruktury również się pojawiły przy 

planie zrównoważonego transportu i tam oczywiście pani z Katowic opowiedziała 

nam o demografii miasta, o tym, jak ilość samochodów zwiększa się w mieście 

i to się potwierdziło również z naszymi badaniami urzędowymi Wydziału 

Urbanistyki i Architektury, które mówią, że w 2013 roku wiek powyżej 65 lat 

będzie obejmował 20% naszej populacji tutaj w mieście i celem dogęszczenia 
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jednostek mieszkaniowych centralnej części historycznego miasta, właśnie było 

skierowane na te, które mają największy potencjał, potencjał przy targu miejskim, 

potencjał przy takim bazarze, który się pojawia we wtorki i w piątki.  

Oczywiście również ta część transportowa nie została tutaj pominięta, 

przewidziano w analizie również i miejsca postojowe, jakiś parking 

wielopoziomowy. Na razie są to nasze plany tylko, które są w opracowaniu. 

To jest ta część tutaj, cały kwartał przy targu miejskim i również ta część przy 

Polmosie, dlatego, że pojawił się deweloper, który jest zainteresowany, w związku 

z tym jakby umożliwiamy mu proces inwestycyjny. 

Natomiast jeśli chodzi o pytania pana radnego, co do parku miejskiego tego 

historycznego - części parku Chopina, to jest to element większej całości 

w związku z powyższym jego wniosek został uwzględniony, tutaj potwierdzam. 

Sama ta baza jakby wypoczynkowa miejska, która jest tutaj dla nas bardzo 

istotna, park historyczny, park leśny i park edukacyjny, który ewentualnie miałby 

się pojawić na tym terenie objęty wnioskiem pana radnego ma dla nas taki 

potencjał dosyć edukacyjny, ekologiczny. Wiem, że są plany, żeby tę salę, która 

jest przy tym parku zaadaptować, jako salę przyrodniczą, to też jest część ale jest 

to element większej całości, która w mieście tutaj jest projektowana, połączona 

ze ścieżkami miejskimi. Już kiedyś państwu opowiadałam o tych bazach, które 

w Koninie zostały wyznaczone takie, wokół których się poruszamy. To właśnie 

pierwsze to jest park Chopina, później hałdy Zatorza, które obecnie też 

zagospodarowuje grupa lokalna rowerzystów i następnie Łężyn enklawa 

przyrodnicza i te bazy nasze są połączone jakby w takim krwioobiegu miejskim, 

tak, by bezpiecznie można było się poruszać pieszo i rowerowo, a przy okazji 

uatrakcyjnić ten teren tak, aby mieszkańcy mogli z niego swobodnie korzystać.” 

Ponownie głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję; „Panie 

przewodniczący bardzo się cieszę na te słowa, które pani kierownik powiedziała, 

jeśli chodzi o tego inwestora i ten parking wielopoziomowy. Ja w tamtej kadencji 

składałem wniosek na parking wielopoziomowy, na parking przy ulicy 

Grunwaldzkiej, ponieważ rzeczywiście jest tam bardzo mało miejsca dla 

parkujących i ta liczba samochodów nam wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat 

o około 6 tysięcy w mieście, ale oczywiście nie będziemy miasta nie wiadomo jak 

dopasowywać tylko dlatego, że ktoś sobie kupił drugi albo trzeci samochód, ale 

wielopoziomowy parking na Starówce jak najbardziej właśnie w tym rejonie by 

się przydał, bardzo się cieszę taki wniosek składałem.  

Podobnie jak się cieszę, bo powoli do mnie dociera ostatecznie, że na Placu 

Zamkowym również pojawi się jakaś część rekreacyjna, może jakiś mały miejski 
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plac zabaw dla dzieci też taki wniosek składałem, tak że bardzo się cieszę, że te 

zmiany idą właśnie w takim przyjaznym dla mieszkańców Starówki kierunku.” 

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

W głosowaniu nie brał udziału radny Wiesław Wanjas. 

Wynikiem głosowania – 20 radnych „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie aktualności Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

Uchwała Nr 463 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny w Koninie na lata 2021 - 2023 (druk nr 477). 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie 

uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Koninie na lata 

2021 - 2023 – druk nr 477. Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego 

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon 

CHOJNACKI, cytuję: „Komisja Rodziny i Spraw Społecznych zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Koninie na lata 

2021 - 2023 jednogłośnie 8 głosami „za”.”. 

Wiceprzewodniczący 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 Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Koninie na lata 

2021 - 2023. 

Uchwała Nr 464 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
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Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Konina na lata 2021-2025 

(druk nr 478). 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Konina na lata 2021-

2025 - druk nr 478. Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji 

Rodziny i Spraw Społecznych.”  

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon 

CHOJNACKI, cytuję: „Jak w poprzednim przypadku tutaj również Komisja Rodziny 

i Spraw Społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na terenie miasta Konina na lata 2021-2025 zaopiniowała jednogłośnie 8 głosami 

„za”.”.    

Wiceprzewodniczący 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 przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Konina na lata 2021-

2025.   

Uchwała Nr 465 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla miasta Konina na lata 

2021-2023 (druk nr 479). 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

dla miasta Konina na lata 2021-2023 - druk nr 479. Proszę o przedstawienie 

opinii przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.”   

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon 

CHOJNACKI, cytuję: „Komisja Rodziny i Spraw Społecznych również projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

dla miasta Konina na lata 2021-2023 zaopiniowała jednogłośnie 8 głosami „za”.” 

Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
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Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

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

uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

dla miasta Konina na lata 2021-2023). 

Uchwała Nr 466 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia procesu 

aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 

2020-2030 (druk nr 481). 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie 

uchwały w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii 

Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030 - druk nr 481. Proszę o przedstawienie 

opinii przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury.” 

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

uchwały w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii 

Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030 - druk nr 481 na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury obszernie przedstawiona była 

prezentacja przez panią Katarzynę Rejniak – z-cę kierownika Wydziału Rozwoju 

Gospodarczego. Dokument ten dla miasta Konina jest szczególnie ważnym 

dokumentem i to, co zostało zaprezentowane na komisji, idzie uważam w bardzo 

dobrym kierunku, ponieważ ten dokument, który strategicznie dla miasta jest 

jednym z najważniejszych dokumentów, bo jest to dokument planistyczny 

naszego rozwoju, zastępuje nam tak naprawdę dokument, który od 13 lat 

funkcjonuje w mieście - Wieloletni Plan Inwestycyjny. Zdaje się po prezentacji, 

pokazywać dokument znacznie lepszy, który pokazuje możliwości tego 

dokumentu, możliwości monitorowania, planowania tak że dajmy mu szansę 

życia, rozwoju. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku z takim dokumentem. 

Dobrze, że służby pana prezydenta i Wydział Rozwoju Gospodarczego 

opracowały taki dokument, bo będzie on na pewno twórczym dokumentem. 

Oczywiście w dyskusji zawarte były uwagi, przede wszystkim dokument ten, żeby 

był żywy, musi być wspierany przez środki. Brak ich, wiemy wszyscy, że tego 

rozwoju nie będzie, jeżeli nie będzie on wspomagany i pozyskiwane środki na 

zadania, które tam są zawarte. Szanowni państwo dokument otrzymał od Komisji 

Finansów i Komisji Infrastruktury opinię pozytywną jednogłośnie 8 głosów „za”.” 

Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
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Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

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

uchwałę w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii 

Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030.   

Uchwała Nr 467 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie:  

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 

2021-2024 (druk nr 462), 

b) budżetu miasta Konina na 2021 rok, w tym: 

1. odczytanie opinii Komisji Finansów, 

2. odczytanie opinii pozostałych komisji rady, 

3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

4. przedstawienie ewentualnych autopoprawek Prezydenta 

Miasta Konina do projektu uchwały budżetowej, 

5. dyskusja nad autopoprawkami prezydenta i pozostałymi 

wnioskami oraz ich przegłosowanie, 

6. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej miasta 

Konina na 2021 rok (druk nr 463). 

Wiceprzewodniczący rady Wiesław STEINKE powiedział, cytuję: „Kolejny punkt 

porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024, następnie rozpatrzenie 

projektu budżetu miasta Konina na 2021 rok, w tym:  

1. odczytanie opinii Komisji Finansów, 
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2. odczytanie opinii pozostałych stałych komisji Rady, 

3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,  

4. przedstawienie ewentualnych autopoprawek Prezydenta Miasta Konina 

do projektu uchwały budżetowej, 

5. dyskusja nad autopoprawkami prezydenta i pozostałymi wnioskami oraz 

ich przegłosowanie,  

6. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej miasta Konina na 2021 

rok.  

Informuję, że przekazałem państwu Uchwałę Nr SO-0957/43/5/Ko/2020 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2020 roku 

wyrażającą opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Konina projekcie 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024. (Uchwała RIO stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu).  

Otrzymali również państwo autopoprawkę do projektu uchwały. 

Udzielę najpierw głosu Prezydentowi Miasta Konina, który będzie wypowiadał się 

o Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie. Jak mówię w pierwszej części 

skupimy się na Wieloletniej Prognozie Finansowej, żebyśmy mogli zamknąć ten 

temat, a więc będę prosił o wypowiedź komisji wiodącej w sprawie WPF. Tę część 

debaty zamkniemy i potem będą opinie komisji stałych w sprawie projektu 

uchwały budżetowej.” 

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

który będzie dotyczył jednego jak i drugiego punktu, dotyczący uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i samego projektu budżetu na rok 2021 

powinien na samym początku wybrzmieć, gdyż w mojej wypowiedzi będą 

zawarte tematy jednego jak i drugiego dokumentu. 

Szanowni państwo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Powiedzieć o budżecie 

na rok 2021, że jest trudny, to jakby nic nie powiedzieć. Chciałbym powtórzyć 

swoje słowa sprzed roku, że mieliśmy trudności ze spięciem budżetu, ale 

trudności były zawsze. Dziś natomiast stajemy w obliczu czegoś znacznie 

poważniejszego - ogólnokrajowej zapaści finansowej samorządów. Samorządy 

w całym kraju odnotowują niebywały wzrost wydatków bieżących na realizację 

zadań oraz dramatyczne niedofinansowanie oświaty.  

Ubiegłoroczne zmiany w podatku PIT zapoczątkowały systematyczny spadek 

wpływów do budżetu. Biorąc pod uwagę rosnące koszty utrzymania usług 

publicznych na odpowiednim poziomie, rozwijania infrastruktury technicznej, 
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wzrost wydatków na oświatę, to mamy gotową odpowiedź na pytanie – co 

sprawia, że inwestowanie w rozwój lokalny jest coraz trudniejsze?  

Miasto Konin w wyniku zmian w zakresie podatku PIT straciło w bieżącym roku 

około 2,2 mln zł. Będzie przekładało się to na utratę dochodów w kolejnych 

latach o coraz wyższe kwoty - w 2021 roku około 2,5 mln zł, w 2022 roku 2,9 mln 

zł, w 2023 roku około 3,3 mln zł, w 2024 roku 3,7 mln zł.  Są to ogromne straty dla 

naszego miasta. Teraz można zsumować sobie te kwoty i pokazać, że 

rzeczywiście w ciągu 5 lat tracimy ponad 14 mln zł. A to przecież samorząd ma 

stwarzać warunki dla rozwoju społeczno-gospodarczego, do realizowania 

potrzeb życiowych swoich mieszkańców.  

Na przestrzeni lat spada dofinansowanie do oświaty. Podejmowane przez rząd 

RP decyzje, bez konsultacji z samorządem, w postaci „rządowych” podwyżek 

wynagrodzeń, wzrostu minimalnej płacy niestety nie zostały zrekompensowane 

wzrostem subwencji. Wydatki, jakie ponosi Miasto Konin corocznie na edukację 

z własnych środków to: w 2016 roku 26 mln zł i odpowiednio w kolejnych latach: 

2017 - 32,7 mln zł, 2018 - około 39 mln zł, 2019 -  38 mln zł, natomiast w roku 

2020 przewidujemy, że dołożymy do oświaty, Szanowni państwo, około 46 mln zł. 

Tak drastycznie rosnące obciążenie budżetu miasta wydatkami na zadania 

oświatowe, powoduje spadek środków przeznaczonych na inne zadania, 

a w najbliższym czasie może nawet spowodować problemy z bieżącym 

wynagradzaniem nauczycieli. 

Jako władze samorządowe podjęliśmy wiele działań, aby obniżyć koszty 

funkcjonowania. Zredukowaliśmy zatrudnienie zarówno w Urzędzie Miejskim 

w Koninie, jak i w jednostkach organizacyjnych. Zlikwidowaliśmy kilkadziesiąt 

etatów w sferze oświatowej. Łącznie dało to ponad 140 etatów mniej 

w strukturach miejskich. Szanowni państwo, niestety to nie koniec. Nadal trwają 

prace restrukturyzacyjne. Będziemy zmuszeni podejmować trudne decyzje 

polegające na łączeniu, a być może likwidacji niektórych jednostek 

organizacyjnych. Nie chcemy tego robić. Zawsze podkreślałem, że zmiany muszą 

następować ewolucyjnie i nie ma mojej zgody na ludzkie tragedie, związane 

z bezrobociem. Dlatego każdą decyzję, jaką podejmę odnośnie zmian w zakresie 

polityki kadrowej będę rozpatrywał rozważnie - z uwzględnieniem nie tylko 

czynnika ekonomicznego, ale przede wszystkim mając na uwadze pracowników. 

Na domiar złego w tym trudnym dla samorządu czasie doszła walka z pandemią 

COVID-19. Szacunkowa kwota, jaką Konin stracił w dochodach z powodu 

pandemii w 2020 roku to około 15 mln zł. Skutki tych ubytków będą odczuwalne 
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również w latach następnych, a wszystko wskazuje na to, że rok 2021 niestety nie 

będzie lepszy. 

Szanowni Państwo, powtarzam to jak mantrę i powtarzał będę – jeśli nie będzie 

systemowych zmian finansowania samorządów, jeśli rząd nie weźmie 

współodpowiedzialności za los samorządów - czeka nas finansowy dramat 

i ogólnopolska stagnacja. Mamy podstawy, by tego oczekiwać. Art. 167 

Konstytucji RP gwarantuje samorządom m.in. udział w dochodach publicznych 

odpowiednio do przypadających im zadań, a także to, żeby zmiany w zakresie 

zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego musiały następować 

jednocześnie z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych. 

Czy możemy dziś mówić o przestrzeganiu fundamentalnych praw publicznych, 

czy możemy dziś mówić o przestrzeganiu fundamentalnych praw samorządu 

terytorialnego w Polsce? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam pod rozwagę 

Wysokiej Radzie i mieszkańcom naszego miasta. 

Wysoka Rado, jesteśmy współodpowiedzialni za nasze miasto i jego budżet. 

Pozwolę sobie na krótkie sprawozdanie i przytoczę najważniejsze wartości 

liczbowe.  

Projekt budżetu miasta na rok 2021 zakłada dochody w wysokości 

552.699.416,48 zł, warto to podkreślić - daje to nam tylko 94,36 % wielkości 

budżetu uchwalonego na rok 2020. Wydatki wynoszą natomiast 554.613.562,54 

zł. Dochody gminy wyniosą blisko 399 mln zł, a powiatu blisko 154 mln zł. 

Po stronie wydatków budżet jest zdeterminowany przez 3 pozycje, na które 

przeznaczamy następujące kwoty: 

1. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - ponad 211 mln zł w tym: 

39 mln zł rocznie kosztuje miasto wychowanie przedszkolne (będące 

oczywiście zadaniem własnym gminy).  To aż o 14 mln zł więcej niż w roku 

2020.  

2. Pomoc społeczna i rodzina - blisko 131 mln zł, w tym między innymi: 

 świadczenie wychowawcze 500+ (5,2 mln zł), 

 świadczenia wychowawcze (56,7 mln zł), 

 świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tysiąca zł miesięcznie na 

dziecko  dodatkowo wypłacane przez rok czasu w przypadku matki 

bezrobotnej. W roku 2020  wsparcie uzyskało ponad 270  matek 

bezrobotnych. Szacunkowo daje to ponad 3,5 mln zł, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. 
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Punktem kolejnym w naszym budżecie, najbardziej nas obciążającym, to 

transport i łączność. To blisko 50 mln zł, w tym 14 mln zł to wydatki majątkowe 

na drogi w mieście. 

Na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego przeznaczymy 

blisko 19 mln zł. Na kulturę fizyczną zaplanowano blisko 15,5 mln zł. 

Kolejne znaczące wydatki to również: 

 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 29,5 mln zł,  

 - Gospodarka mieszkaniowa - ponad 17 mln zł,   

 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 15 mln zł, 

 - Plan zadań przyjętych do wykonania w ramach Konińskiego Budżetu 

Obywatelskiego, to ponad 3,3 mln zł. 

Wydatki majątkowe na rok 2021 zaplanowano na łączną kwotę 33 mln zł 

i stanowią jedynie 5,96% ogólnych wydatków Miasta Konina. W 2021 roku 

będziemy kontynuować realizację bardzo ważnych zadań inwestycyjnych, w tym 

między innymi: 

 Budowa połączenia ul. Ignacego Paderewskiego z ul. Wyzwolenia 

w  Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 - to kwota 

9.909.421,50 zł, 

 Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz 

zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” - 9.169.367,41 zł, 

 Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną 

w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - etap II i III - 2.460.834,60 zł, 

 Budowa skrzyżowania typu rondo na drodze wojewódzkiej nr 264 

w Koninie (kontynuacja zadania związanego z budową drogi jako łącznik 

od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)  - 1.733.952 zł, 

 Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie -

1.624.562,25 zł, 

 Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego – to 

1.184.074,37 zł, 

 Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych  

przy ul. Bydgoskiej 2A w Koninie - to 900.000 zł. 
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Natomiast na nabycie nieruchomości gruntowych planujemy wydać kwotę 

506.860,47 zł.  

Wpływ na tworzenie przyszłorocznego budżetu mają również jednostki 

organizacyjne, ich realne możliwości dochodowe oraz planowane w mieście 

stawki podatkowe. Proponowany budżet jest kompromisem między potrzebami 

mieszkańców a możliwościami finansowymi miasta. Pragnę zaznaczyć, 

że przygotowany na 2021 rok projekt budżetu, jak i Wieloletnia Prognoza 

Finansowa uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej uzyskały opinię 

pozytywną.  

Chciałbym podziękować państwu radnym za powstrzymanie się w zgłaszaniu na 

komisjach swoich wniosków dotyczących realizacji nowych, niezawartych 

w projekcie budżetu zadań. Dziękuję również za to, że ze zrozumieniem 

przyjęliście brak uwzględnienia wcześniej składanych indywidualnych wniosków, 

zgłaszanych w ramach procedury uchwalania budżetu na 2021 rok.  

Szanowni państwo, przy opracowaniu projektu budżetu Miasta Konina na 2021 

rok wzięliśmy pod uwagę różne aspekty. Pomimo trudu z jakim przyszło nam 

zbudować ten budżet jestem przekonany, że jest on w pełni realny i rozsądny. 

Pozwala na kontynuację inwestycji i zadań, jakie przed sobą postawiliśmy.  

Chciałbym do przedstawionych dokumentów wnieść autopoprawki 

i jednocześnie proszę państwa o przyjęcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina na lata 2021-2024.  

Szanowni państwo, to wszystko, co powiedziałem jest ważne, zarówno 

w procedurze uchwalania budżetu, jak i rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina na lata 2021-2024 z uwagi na to, 

że to są komplementarne, dwa ważne projekty uchwał, które zazębiają się ze 

sobą.  

Dziękuję bardzo panie przewodzący, dziękuję bardzo Wysoka Rado.”  

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu prezydentowi za wprowadzenie 

do debaty budżetowej, dotyczącej budżetu na rok przyszły. Wypowiedź pana 

prezydenta skupiała się zarówno w sprawie projektu budżetu jak i zahaczała 

o Wieloletnią Prognozę Finansową. Myślę, że państwa wypowiedzi, w tym opinie 

komisji stałych też tak będą przebiegały.  

Debata budżetowa przewiduje w kolejnym punkcie zapoznanie się z opiniami 

stałych komisji rady miasta i będę prosił państwa przewodniczących o to, ażeby 
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zabierając głos wypowiadali się, czy jest to opinia jednej komisji w sprawie 

projektu budżetu czy jest to opinia ze wspólnego posiedzenia. 

Proszę przewodniczącego Komisji Finansów o przedstawienie wypracowanej 

opinii do omawianego projektu uchwały.” 

Podpunkt 1 - odczytanie opinii Komisji Finansów, która dotyczy projektu 

budżetu miasta Konina na 2021 rok. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: 

„Obradowaliśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Komisji 

Finansów i jest to wspólna opinia.  

Tak jak wspomniał pan przewodniczący na wstępie, na posiedzeniu Komisji 

Finansów i Komisji Infrastruktury 21 grudnia 2020 roku pan skarbnik przedstawił 

członkom komisji autopoprawki, które pan prezydent złożył do projektu budżetu 

na 2021 rok. One były przedstawione, ale tak, jak przewiduje dzisiejszy program 

sesji, będą omówione i głosowane.  

W tej chwili chciałbym przedstawić wypracowaną opinię na posiedzeniu w dniu 

30 listopada, gdzie obradowały dwie komisje nad projektem budżetu miasta 

Konina na 2021 rok. Chciałem zwrócić uwagę, że autopoprawki nie są 

uwzględnione w tej opinii. One będą dopiero teraz dyskutowane i dlatego 

nadmieniam, żeby nie wprowadzać w błąd, bo ta opinia będzie dotyczyła dnia 

30 listopada, gdzie pracowaliśmy nad złożonym projektem budżetu i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. 

Wysoka Rado tak jak wspomniałem, w dniu 30 listopada 2020 roku Komisja 

Finansów oraz Komisja Infrastruktury rozpatrywały projekt budżetu Miasta 

Konina na 2021 rok, jak również nad Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 

2021-2024.   

Prezydent Miasta Konina w dniu 15 listopada 2020 roku przekazał Radzie Miasta 

Konina projekt uchwały budżetowej na 2021 rok i projekt uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2021-2024. Przedłożony 

projekt odpowiada wymogom ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 

2009 roku. Zachowana została procedura określona w uchwale Rady Miasta 

Konina nr 687 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem 

budżetu miasta. 

Za podstawę kształtowania planu dochodów własnych i wydatków były założenia 

przyjęte na podstawie danych wskaźników makroekonomicznych, przyjętych 

przez Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na rok 2021. 
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Za podstawę oszacowania dochodów w projekcie budżetu przyjęto: 

- informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach subwencji 

ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach 

z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, 

- informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacji na zadania z zakresu 

administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych oraz kwotach 

dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 

- informację Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego o dochodach z opłaty za korzystanie ze 

środowiska na zadania związane z ochroną środowiska, 

- uchwały podatkowe podjęte na sesji rady miasta w dniu 28 października 

2020 roku,  

- informację z Urzędu Skarbowego w Koninie oraz przewidywane wykonanie 

budżetu miasta za 2020 rok. 

Plan dochodów miasta sporządzono według źródeł powstawania w podziale na 

część gminną i powiatową z wyodrębnieniem dochodów majątkowych. 

Do projektu budżetu włączony został wykaz zadań majątkowych do realizacji 

w ramach projektów Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. 

Dochody miasta w projekcie budżetu zostały ustalone na kwotę 552.699.416 zł, 

w tym dochody bieżące 526.199.451 zł tj. o kwotę ok. 26 mln zł mniejszą, aniżeli 

planowaną w 2020 roku. 

W projekcie budżetu przewiduje się większe wpływy w stosunku do wykonania 

planu za 2020 rok z podatku od osób fizycznych o 12,7%, podatku od osób 

prawnych 62,7%, podatku od nieruchomości 2,8%, opłaty skarbowej 7,14%.  

Wpływy na poziomie wykonania za 2020 rok zaplanowano z podatku od spadku 

i darowizn, posiadania psów, czynności cywilnoprawnych. 

Natomiast wpływy poniżej planów dochodowych w stosunku do 2020 roku 

planuje się z podatku od środków transportowych, opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości, wpływy ze środków z ochrony środowiska. 

Zaplanowano wyższą subwencję ogólną państwa, w tym subwencję oświatową 

o 5%, niestety trzeba zauważyć i to, co powiedział pan prezydent, subwencja 

oświatowa w znacznym stopniu nie pokrywa realnych kosztów funkcjonowania 

oświaty w mieście i tak jak powiedział pan prezydent jest praktycznie w kwocie 46 
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mln zł pokrywana z własnych dochodów podatkowych miasta. Jest to ogromne 

obciążenie dla naszego budżetu.  

Plan dochodów budżetowych miasta na 2021 rok stanowi 88,5% planu 

dochodów za 2020 rok. 

W strukturze dochodów miasta na 2021: 

        2021   2020 

- podatki i opłaty stanowią   39%   37% 

- subwencja ogólna    27%   18% 

- dochody majątkowe    5%   11% 

- dotacje celowe    23%   21% 

- dochody jednostek organizacyjnych 4%   4% 

- pozostałe wpływy    1%   1% 

Należy zwrócić uwagę na znaczący spadek dochodów majątkowych w gminie 

o 66,4% w stosunku do 2020 roku tj. kwota 18.241.450 zł, w tym 13.025.367 zł ze 

sprzedaży składników majątkowych miasta tj. między innymi nieruchomość na ul. 

Błaszaka oraz sieci infrastruktury przesyłowej. W powiecie to jest kwota 

8.258.514 zł, co jest spadkiem do 83,9% w stosunku do planu z 2020 roku. Są to 

kwoty obejmujące generalnie dotacje dla miasta Konina. 

W trakcie dyskusji członkowie nie wnieśli uwag mających na celu podważenie 

poprawności oszacowania przyszłych dochodów do budżetu miasta. Po 

wysłuchaniu wyjaśnień w tym temacie z-cy prezydenta Pawła Adamowa należy 

uznać, że dochody zostały zaplanowane z należytą ostrożnością i są realnie 

możliwe do wykonania. 

Ważną pozycją w budżecie miasta są wydatki bieżące jak i majątkowe, które 

zostały zaplanowane w budżecie na kwotę 554.613.652 zł, w tym wydatki bieżące 

521.559.275 zł.  

Kwoty te przeznaczone są na realizację zadań własnych gminy, zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej i innych zadań wynikających z odrębnych ustaw, 

porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.  

Wydatki majątkowe do realizacji 2021 roku, to przede wszystkim kontynuacja 

zadań rozpoczętych oraz zadań, na które zaciągnięto zobowiązania i na które 

otrzymano dotacje.  
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Wydatki majątkowe objęte są również zadaniami, które zwyciężyły w głosowaniu 

w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Struktura planowanych wydatków budżetu Konina na 2021 rok przedstawia się 

następująco: 

2021  2020 

- oświata i wychowanie    35%  30% 

- gospodarka mieszkaniowa    3%  3% 

- transport i łączność     9%  22% 

- rodzina       18%  16% 

- kultura fizyczna     3%  2% 

- gosp. kom i ochr. środowiska   5%  5% 

- edukacyjna opieka wychowawcza   3%  2% 

- pomoc społeczna     6%  5% 

- administracja publiczna    8%  7% 

- kultura i ochrona dziedzictwa   3%  2% 

- bezpieczeństwo publiczne i ochr ppoż  3%  2% 

Z planowanych dochodów i wydatków na 2021 rok wynika deficyt w kwocie 

1.914.146 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami na rachunkach 

bankowych. 

Spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniesie w 2021 roku 19.374.516 zł. 

W tej kwocie kwota 13.174.516 zł stanowi spłatę rat kapitałowych, co stanowi 

3,51% dochodów budżetu miasta. 

Spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek, kredytów 

i wyemitowanych obligacji z należnymi odsetkami nie przekroczą dopuszczalnego 

limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

W tej kwestii komisje nie wniosły zastrzeżeń, co do proponowanego poziomu 

zadłużenia oraz spłaty zobowiązań. 

W projekcie budżetu miasta na wydatki majątkowe proponuje się przeznaczyć 

znacząco niższą kwotę niż w roku 2020, która była w historii miasta rekordową 

kwotą, a mianowicie 110.751.105 zł, a teraz jest to kwota 33.054.287 zł.  
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W kwocie wydatków majątkowych uwzględniono również kwotę 2.814.147 zł dla 

Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta utworzono 

rezerwę celową i ogólną na nieprzewidywalne wydatki w trakcie realizacji 

budżetu. 

Rezerwa ogólna zawarta w części gminnej to kwota 619.946 zł, a powiatowa 

400.000 zł, co stanowi zaledwie 0,18% wydatków budżetowych (dopuszczalna jest 

1% nie mniej jak 0,1%).  Rezerwę celową ustalono na kwotę 3.000.000 zł, co 

stanowi 0,54% wydatków ogólnych - dopuszczalne 5%. 

Jak widać poziom rezerwy finansowej w budżecie jest zabezpieczony 

w wartościach minimalnych i nie stanowi dużego marginesu bezpieczeństwa 

wykonania bezpiecznie wydatków budżetowych. 

Następnym elementem, który budzi niepokój w budżecie, to wysokość kwoty 

4.640.176 zł jedynie z nadwyżki w dochodach bieżących miasta nad wydatkami 

bieżącymi. To wszystko powoduje, że realizacja planowanych wydatków 

w budżecie miasta na 2021 będzie wymagała od służb dużej dozy dyscypliny 

i odpowiedzialności.  

Mając na uwadze przedstawione informacje o projekcie budżetu miasta Konina 

na 2021 rok oraz projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 

Komisja Finansów oraz Komisja Infrastruktury zaopiniowały dwa dokumenty 

pozytywnie: 

- Komisja Finansów przyjęła dwa projekty uchwał: 6 głosami „za”, 0 głosów 

„przeciw” oraz 4 głosy „wstrzymujące się”. 

- Komisja Infrastruktury przyjęła dwa projekty uchwał: 6 głosami „za”, 0 głosów 

„przeciw” oraz 4 głosy „wstrzymujące się”. 

Członkowie Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury biorąc pod uwagę apel, jaki 

wygłosił w czasie prac komisji radny Wiesław Wanjas oraz z-ca prezydenta miasta 

Paweł Adamów, aby w tym trudnym czasie i bardzo napiętych wydatkach 

budżetowych na 2021 rok radni zaniechali składania swoich wniosków do planu 

budżetu na 2021 rok.  

Członkowie komisji kierując się dużą odpowiedzialnością za przyszłość budżetu 

miasta nie złożyli żadnego wniosku, mogącego dodatkowo obciążyć wydatki 

miasta, wobec czego Komisja Finansów i Komisja infrastruktury nie zgłosiły 

wniosków do projektu budżetu Miasta Konina na rok 2021.” 



30 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu przewodniczącemu Cieślakowi, 

który przedstawił opinię dwóch komisji tj. Komisji Infrastruktury i Komisji 

Finansów w sprawie projektu budżetu na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

Głos zabierze przewodniczący Tomasz Andrzej Nowak. Proszę o to, aby na 

wstępie powiedział, czy jest to opinia jednej komisji, czy opinia ze wspólnego 

posiedzenia kilku komisji.” 

Podpunkt 2 - odczytanie opinii pozostałych stałych komisji rady 

dotyczących projektu budżetu miasta Konina na 2021 rok. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „Będzie to stanowisko połączonego posiedzenia Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu, Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisji 

Praworządności, które odbyło się 26 listopada 2020 roku.  

Również jako komisja, biorąc pod uwagę sugestie w sprawie budżetu, mimo 

takich zamiarów, członek żadnej z komisji nie złożył własnych wniosków. Byłoby 

ich tylko właściwie kilka i muszę uczciwie powiedzieć, że przewodniczący Zenon 

Chojnacki chciał złożyć wniosek w sprawie instalacji elektrycznej w Zespole Szkół 

Górniczo-Energetycznych, ja natomiast chciałem złożyć wniosek w sprawie 

kontynuacji naprawy toalet w Szkole Podstawowej nr 15. Myślę, że te pieniądze 

i tak się znajdą, ponieważ są to takie rzeczy, które są potrzebne, eksploatacyjne, 

dlatego zrezygnowaliśmy z nich także po wezwaniu radnego Jacka Kubiaka 

i zgodziliśmy się wszyscy, że dla nas jako komisji i tych osób obecnych na 

posiedzeniu, remont boiska stadionu przy ul. Dmowskiego jest bardzo ważną 

inwestycją. Nie zdecydowaliśmy się złożyć żadnych wniosków.  

Podam więc wyniki głosowania.  

- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 

Konina na 2021 rok 9 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”. Komisja 

Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024 7 głosami „za”, 0 głosów 

„przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 

- Komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 

7 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”. Komisja Edukacji, Kultury 

i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Konina na lata 2021-2024 9 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 

głosach „wstrzymujących się”. 
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- Komisja Praworządności, którą prowadził pod nieobecność przewodniczącego 

Macieja Ostrowskiego wiceprzewodniczący Jacek Kubiak pozytywnie 

zaopiniowała projekt budżetu na 2021 rok 3 głosami „za”, przy 2 głosach 

„wstrzymujących się”. Komisja Praworządności pozytywnie zaopiniowała projekt 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024 3 głosami 

„za”, 0 głosów „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.” 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Jak słyszeliśmy była to opinia ze wspólnego 

posiedzenia trzech komisji: Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rodziny 

i Spraw Społecznych oraz Komisji Praworządności. W ten sposób zapoznaliśmy 

się z opinią wszystkich komisji stałych Rady Miasta Konina w sprawie projektu 

budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina.”  

Podpunkt 3 - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „W kolejnym punkcie debaty budżetowej 

przewidujemy zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tę opinię 

państwo radni otrzymali. Jest to opinia z 15 grudnia 2020 roku w sprawie 

przedłożonego projektu budżetu na rok 2021, a także otrzymali państwo uchwałę 

RIO wyrażającą opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta 

Konina przedstawionego w projekcie budżetu na 2021 rok. Nie będziemy jej więc 

odczytywać, otrzymali ją państwo drogą elektroniczną i mogli się z nią zapoznać. 

(Uchwała Nr SO-0952/43/5/Ko/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 

grudnia 2020 roku wyrażająca opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta 

Konina projekcie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2021 rok oraz Uchwała 

Nr SO-0951/32/D/5/Ko/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 

2020 roku wyrażająca opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 

Miasta Konina przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Konina na 2021 rok 

stanowią załącznik do protokołu.)” 

Podpunkt 4 - przedstawienie ewentualnych autopoprawek Prezydenta 

Miasta Konina do projektu uchwały budżetowej. 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „W kolejnym punkcie autopoprawki prezydenta 

do projektu budżetu przedstawi skarbnik Kazimierz Lebioda.” 

Głos zabrał skarbnik miasta Kazimierz LEBIODA, cytuję: „Autopoprawka 

Prezydenta Miasta Konina do druku nr 463 - projekt budżetu miasta Konina na 

2021 rok. 

Budżet gminy 
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1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.132.005 zł w dz.700 – Gospodarka 

mieszkaniowa z tytułu wpływów ze sprzedaży sieci gazowej, wodno – 

kanalizacyjnej i elektroenergetycznej na terenach inwestycyjnych miasta (zmiana 

klasyfikacji budżetowej z § 0770 na § 0870). 

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.519.724,06 zł, w tym: 

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 6.132.005 zł z tytułu wpływów ze 

sprzedaży sieci gazowej, wodno – kanalizacyjnej i elektroenergetycznej na 

terenach inwestycyjnych miasta (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 0770 na  

§ 0870). 

-dz.750 – Administracja publiczna o 64.368 zł – dotacja celowa na realizację 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu 

„Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin”.  

-dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

o 400.000 zł z tytułu wpływu dywidendy. 

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 2.923.351,06 zł z tytułu 

dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

projektu „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie 

oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie”. 

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.000 zł w dz.750 – Administracja 

publiczna – wydatki bieżące UM. 

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.377.114 zł, w tym: 

-dz. 750 – Administracja publiczna o 214.368 zł, w tym: 

* wydatki majątkowe 150.000 zł na zadanie „Doposażenie techniczne Urzędu”.  

* wydatki majątkowe 64.368 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu „Rozbudowa sieci publicznych 

punktów dostępu do Internetu w mieście Konin” realizowanego przez Urząd 

Miejski. 

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 4.622.586 zł – wydatki 

majątkowe na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

projektu „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie 

oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” realizowanego 
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przez Urząd Miejski (1.699.234,94 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych). 

-dz. 926 – Kultura fizyczna o 540.160 zł – wydatki majątkowe MOSiR na zadanie 

„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” (środki  

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). 

Budżet powiatu 

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.073.386,98 zł, w tym: 

-dz.600 – Transport i łączność o 7.631.313,70 zł, w tym z tytułu: 

* dotacji celowej na realizację finansowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektu 

pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd Dróg 

Miejskich 4.864.061,84 zł. 

* wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania 

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie”  

2.767.251,86 zł. 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 442.073,28 zł z tytułu dotacji celowych, w tym: 

* na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektów: 

- „Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ” 278.411,14 zł 

- „TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu”  

124.662,14 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące 

im. K.K. Baczyńskiego. 

* na zadanie „Za życiem” realizowane przez Przedszkole nr 32 - 39.000 zł 

(porozumienia z organami administracji rządowej). 

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.900 zł w dz.755 – Wymiar 

sprawiedliwości – wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji 

rządowej. 

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.479.286,98 zł, w tym: 

-dz.600 – Transport i łączność o 8.031.313,70 zł, w tym na: 

* wydatki bieżące 400.000 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego 

(porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego). 
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* wydatki majątkowe 4.864.061,84 zł na realizację w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu „Rozbudowa 

ulicy Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich.   

* wydatki majątkowe na realizację zadania „Przebudowa obiektu mostowego 

w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie” 2.767.251,86 zł. 

-dz.755 – Wymiar sprawiedliwości o 5.900 zł – wydatki bieżące UM na zadania  

z zakresu administracji rządowej. 

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 442.073,28 zł, w tym: 

* na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektów: 

- „Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ” 278.411,14 zł. 

- „TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu”  

124.662,14 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące 

im. K.K. Baczyńskiego. 

* na zadanie „Za życiem” realizowane przez Przedszkole nr 32 - 39.000 zł 

(porozumienia z organami administracji rządowej). 

W Załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej obejmującym „Plan 

przychodów i rozchodów miasta Konina na 2021 rok” zwiększa się plan 

przychodów o kwotę 2.239.394,94 zł z tytułu niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów 

i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 

Autopoprawka Prezydenta Miasta Konina do druku nr 462 - Projekt WPF na lata 

2021-2024. 

W Załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024 dokonuje się 

zmian zgodnie z załączonym Zestawieniem. 

W Załączniku nr 2 dokonuje się zmian na przedsięwzięciach: 

pkt. 1.1.1. – wydatki bieżące 

„Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu” Program Edukacyjny Erasmus+ 

Akcja 1 Mobilność edukacyjna (jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa 

i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie) zmniejsza 

się: 
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- łączne nakłady finansowe o kwotę 2.380,77 zł do kwoty 657.646,70 zł, 

- limit wydatków w 2022 roku o kwotę 2.380,77 zł do kwoty 323.165,70 zł, 

- limit zobowiązań o kwotę 2.380,77 zł do kwoty 657.646,70 zł. 

pkt. 1.1.2. – wydatki majątkowe 

„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz 

zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” (jednostka 

realizująca Urząd Miejski w Koninie): 

- zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 4.622,586,00 zł do kwoty 

13.791.953,41 zł, 

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 6.565,344,00 zł do kwoty 2.604.023,41 

zł. 

pkt. 1.3.1. – wydatki bieżące 

„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2020-2021” 

(jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) zmniejsza się: 

- łączne nakłady finansowe o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 3.040.000,00 zł. 

„Za życiem” (jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami 

integracyjnymi w Koninie) zwiększa się: 

- łączne nakłady finansowe o kwotę 52.000,00 zł do kwoty 801.400,00 zł, 

- limit wydatków w 2021 roku o kwotę 39.000,00 zł do kwoty 273.000,00 zł, 

- limit zobowiązań o kwotę 39.000,00 zł do kwoty 39.000,00 zł. 

„Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na 

terenie miasta Konina” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) 

zwiększa się: 

- łączne nakłady finansowe o kwotę 1.095,00 zł do kwoty 1.091.095,00 zł, 

- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1.095,00 zł do kwoty 541.095,00 zł, 

- limit zobowiązań o kwotę 1.095,00 zł do kwoty 1.091.095,00 zł. 

„Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek 

organizacyjnych na lata 2021-2024” (jednostka realizująca Urząd Miejski 

w Koninie) zmniejsza się: 

- limit zobowiązań o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 0,00 zł. 
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 „Zarządzanie mieszkaniowymi zasobami Miasta Konina” (jednostka 

realizująca Urząd Miejski w Koninie) zmniejsza się: 

- limit zobowiązań o kwotę 680.000,00 zł do kwoty 0,00 zł. 

pkt. 1.3.2. – wydatki majątkowe 

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie” 

(jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie): 

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 32.873,14 zł do kwoty 

6.391.814,11 zł, 

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 2.767.251,86 zł do kwoty 

4.391.814,11 zł, 

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.767.251,86 zł do kwoty 4.391.814,11 zł. 

„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” 

(jednostka realizująca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie) zwiększa się: 

- limit wydatków w roku 2021 o kwotę 540.160,00 zł do kwoty 1.724.234,37 zł, 

- limit zobowiązań o kwotę 540.160,00 zł do kwoty 2.908.308,37 zł. 

Dodaje się przedsięwzięcia: 

pkt. 1.1.1. – wydatki bieżące 

„Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ”. 

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

Cel: Wsparcie mobilności edukacyjnej i zawodowej 69 przyszłych pracowników 

branży budowlanej, geodezji, architektury krajobrazu, logistycznej, mechanicznej 

i hotelarsko-gastronomicznej. 

Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Okres realizacji 2018 – 2021. Łączne 

nakłady finansowe 642.220,26 zł. Limit wydatków w 2021 roku 278.411,14 zł. 

Limit zobowiązań 285.476,57 zł. 

„TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością 

w nauczaniu”. 

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

Cel: Podniesienie jakości pracy poprze skupienie się na wybranych obszarach: 

nowoczesne technologie, wielojęzyczność i wielokulturowość. 
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Jednostka realizująca II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego 

w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 165.118,38 zł. 

Limit wydatków w 2021 roku 124.662,14 zł. Limit zobowiązań 124.662,14 zł. 

pkt. 1.1.2. – wydatki majątkowe 

„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”. 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: zwiększenie 

dostępności transportowej regionu poprzez wzmocnienie powiązania 

poszczególnych obszarów w woj. Wielkopolskiego z siecią TEN-T (A2) i z terenami 

inwestycyjnymi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu. 

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2018 – 

2021. Łączne nakłady finansowe 60.448.357,40 zł. Limit wydatków w 2021 roku 

4.864.061,84 zł. Limit zobowiązań 379.125,88 zł. 

„Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście 

Konin”. 

Wydatki majątkowe. Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Cel: Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu 

o wysokich przepustowościach.  

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. 

Łączne nakłady finansowe 64.368,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 64.368,00 zł. 

Limit zobowiązań 64.368,00 zł. 

pkt. 1.3.1. – wydatki bieżące 

„Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji 

świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta 

Konina”. 

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres 

realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 600.000,00 zł. Limit wydatków 

w 2021 roku 600.000,00 zł. Limit zobowiązań 600.000,00 zł. 

„Demontaż, konserwacja, magazynowanie oraz montaż ogródka letniego 

położonego na Bulwarze Nadwarciańskim”. 

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 

2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe  12.300,00 zł.  Limit wydatków w 2021 

roku  12.300,00 zł.  Limit zobowiązań 12.300,00 zł. 
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„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. 

„Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego 

w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie 

Miejskim w Koninie”. 

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 

2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 35.731,50 zł. Limit wydatków w 2021 

roku 9.471,00 zł, limit wydatków w 2022 roku 9.471,00 zł, limit wydatków w 2023 

roku 16.789,50 zł. Limit zobowiązań 35.731,50 zł.” 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję bardzo panu skarbnikowi za 

przedstawienie autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Konina na lata 2021-2024 oraz do projektu budżetu na 2021 rok.” 

Podpunkt 5 - dyskusja nad autopoprawkami Prezydenta i pozostałymi 

wnioskami oraz ich przegłosowanie. 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Teraz zgodnie z procedurą debaty 

budżetowej, przewidziany jest czas na dyskusję nad tymi autopoprawkami do 

projektu budżetu, jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej, a potem poproszę 

państwa o stanowiska w imieniu klubów rady miasta.”  

Głos zabrał radny Marek WASZKOWIAK, cytuję: „Tradycyjnie jak co roku, 

chciałbym dorzucić swoje uwagi, obserwacje do dyskusji nad budżetem miasta. 

W 2011 roku pan minister Rostowski wprowadził art. 243 do ustawy o finansach 

publicznych. Ja wtedy będąc wiceprezydentem razem z kolegami prezydentami, 

burmistrzami na Związku Miast Polskich komentowałem to, jako pociągnięcie, 

które ogranicza wolność dysponowania środkami przez samorządy, ale bardzo 

szybko doszedłem do wniosku, że ta nasza opinia nie jest właściwa, że minister 

Rostowski chciał w ten sposób wprowadzić ograniczenie, które wynika z fantazji, 

normalnej ludzkiej, szczególnie związanej z kalendarzem wyborczym. W tym 

czasie bowiem miało miejsce ogłoszenie upadłości gminy w województwie 

zachodnio-pomorskim, gdzie poziom fantazji był dosyć wysoki.  

Rolowanie długów jest w moim przekonaniu dobrą metodą pracy w gospodarce, 

w samorządzie, ale jest jedna cecha dobrego rolowania, każde kolejne rolowanie 
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powinno obniżać poziom zadłużenia, powinno to być rozłożenie w czasie 

kłopotów, żeby z tego jakoś wyjść.  

Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. W opinii RIO do budżetu jest taka 

tabela dotycząca oświaty i proszę zwrócić uwagę, tam od 2018 roku nastąpiło 

gwałtowne zwiększenie wydatków na oświatę. O ile ja pamiętam, w tym czasie 

podejmowaliśmy uchwałę o wyemitowaniu obligacji komunalnych na 120 mln zł 

na cele inwestycyjne. Ja wtedy nawoływałem, żeby się wstrzymać do momentu 

rozpoczęcia inwestycji, bo takich sytuacji się boję, gdy pieniądze rozchodzą się 

z normalną działalnością.  

Błędy nasze jako rady, jako miasta od wielu lat są widoczne, bo staraliśmy się 

realizować pewne wizje, niekoniecznie patrząc na to, co będzie za chwilę. Nie 

zazdroszczę panu prezydentowi Korytkowskiemu, który w świetle tych opinii, 

które pisze RIO ma sytuację taką, że tak naprawdę grozi mu przyjęcie straszliwej 

roboty, jaką może być plan naprawczy, czyli sytuacja, w której cała 

odpowiedzialność będzie na jego głowie, będzie chciał coś zrobić, a tak naprawdę 

będzie musiał sam się ograniczać.  

Rząd ma swój algorytm przy oświacie. Na szczęście mamy wolność i samorządy 

mogą wydawać na oświatę ile chcą, natomiast muszą popatrzeć na to, że to ma 

związek z pieniędzmi, że to ma związek z naszymi możliwościami.  

Życzę panu prezydentowi przy realizacji tego budżetu wszystkiego najlepszego 

i wsparcia całego otoczenia, bo mówiąc zupełnie szczerze, to pan, panie 

prezydencie za swoje błędy odpowiada i za nieswoje błędy, za swoje i nie za 

swoje decyzje, to wszystko skupiło się na panu. Nie zazdroszczę, ale proszę mi 

wierzyć, będę sympatycznie wspierał tę działalność, nawet, gdy będzie 

wprowadzony plan naprawczy, bo boję się, że jesteśmy na najlepszej drodze do 

takiego działania.” 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Trzykrotnie 

tutaj wybrzmiał temat związany z finansowaniem oświaty. Pozwólcie państwo, że 

ja też dwa zdania do tego dołożę a propos naszego budżetu. 

Przypomnę, wielokrotnie o tym mówiłem, ale po raz kolejny przypomnę, 

że finansowanie oświaty to jest zadanie własne gminy, a więc nigdy nie 

doczekamy takich czasów, że to zadanie będzie w pełni finansowane ze środków 

budżetu państwowego. To jest pierwsza uwaga. To jest subwencja, to są dochody 

własne gminy. Musimy pamiętać o tym, że tak jak rząd ma pieniądze podatników, 

tak samo te pieniądze podatników posiada samorząd w wysokości 

porównywalnej, bo budżet państwa i budżety samorządów mniej więcej są 
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bardzo zbliżone, jeśli chodzi o wielkość. I teraz taka krytyka, że tych pieniędzy 

nam brakuje. Rzeczywiście nam brakuje, natomiast trzeba by się zastanowić nad 

pytaniem, dlaczego? Podam tutaj pewne dane, mówimy o pieniądzach, 

o konkretnych liczbach.  

Finansowanie oświaty w 2012 roku było na poziomie 39,2 mld zł. W 2015 roku, 

czyli po czterech latach to finansowanie wzrosło do 40,4 mld zł, to jest wzrost 1,2 

mld zł w ciągu 4 lat. Jak szybko policzymy wychodzi nam, że w ciągu jednego roku 

wzrost dotacji do budżetu wynosił 300 mln zł w skali krajowej. W 2015 roku to 

finansowanie jest na poziomie tak jak wspomniałem 40,4 mld zł, natomiast 

w 2020 roku to finansowanie oświaty jest na poziomie 49,8 mld zł. Co z tego 

wynika? Że w ciągu sześciu ostatnich lat nastąpił wzrost o 9,4 mld zł, to daje około 

1,5 mld zł w ciągu roku.  

Reasumując, jaki z tego wniosek, wsparcie finansowe do oświaty za rządów PiS 

jest pięciokrotnie wyższe, niż miało to miejsce za czasów rządów PO i PSL. 

Ja rozumiem, że są te poważne braki, tu trzeba usiąść, być może nawet 

należałoby od nowa napisać ustawę o samorządzie terytorialnym, właśnie ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb oświatowych, bo rzeczywiście brakuje na 

to pieniędzy.” 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Jest to kolejny budżet, nad którym 

mam możliwość debatować, miałem możliwość przeanalizowania go. Nie jest to 

łatwy budżet, zresztą każdy budżet jest ciężki, powiedział to Pan przewodniczący 

Marek Waszkowiak. Na wszystko praktycznie brakuje pieniędzy, zarówno na 

oświatę, jak również na inwestycje. 

Proszę państwa, kiedy pan prezydent Korytkowski został prezydentem, mieliśmy 

możliwość debatowania nad budżetem, cofnę się troszeczkę do listopada w roku 

2018, gdzie przyjmowaliśmy budżet na rok 2019. Zauważyłem, że brakuje paru 

czynników i zgłaszałem na Komisji Finansów jak i Komisji Infrastruktury, aby nie 

składać żadnego wniosku do budżetu, gdyż chociażby z ulicą Kleczewską nie 

będzie wykonywane rondo na zbiegu ul. Brunatna – Kleczewska, droga 

wojewódzka. Zapewniano mnie wtedy, że w przyszłym roku to rondo będzie 

wykonane. Widzę tutaj w budżecie kwotę niewystarczającą 1.733.000 zł. 

Kolejna rzecz, którą nie powinni składać radni, a o której wiadomo od dawna, 

odwodnienie terenów inwestycyjnych i wykonanie kompleksowej modernizacji, 

przebudowy aż do ul. Przemysłowej łącznie z ul. Przemysłową, aby wreszcie był 

tam spokój. Wie o tym Pan prezydent Korytkowski, wie zastępca prezydenta 

Adamów, wiedzą radni, którzy byli na wyjazdowej komisji w 2016 roku, jak ta 

sytuacja wygląda. Są to rzeczy tak oczywiste, że nawet we wnioskach do budżetu 



41 

na ten rok ja tego nie pisałem, gdyż uważam, że to są sprawy, które powinny być 

już dawno załatwione przez pana prezydenta czy też urzędników, którzy tymi 

tematami powinni się zająć i wskazać drogę.  

Kolejna rzecz, mamy w Koninie około 40 wiaduktów i mostów. Z informacji, która 

była na komisji, na mój wniosek i spotkaniu z profesorem Madajem, Pan profesor 

Madaj powiedział, że około 1% wartości danego obiektu powinniśmy w roku 

przeznaczać na tzw. bieżącą konserwację i modernizację. Była tutaj porównana 

właśnie przeprawa, gdyż profesor Madaj przeprawą się zajmuje od pewnego 

czasu i przy kwocie 200 mln zł ile ona kosztowała, rocznie powinno być 

w budżecie zabezpieczone 2 mln zł. Tych pieniędzy nie ma praktycznie i proszę 

do tego doliczyć kolejne mosty i wiadukty.  

Mamy tutaj dokumentację na most równoległy do mostu nad zalewem, 

dokumentacja za 150 tys. zł. Nic nie wiadomo co z mostem, w tej chwili 

zwężonym od kwietnia ubiegłego roku nad rzeką Wartą. Wiem, czytałem to, że 

miasto Konin, władze miasta Konina będą starały się o środki zewnętrzne, 

rządowe na dofinansowanie i przebudowę tych obiektów.  

Życzę naprawdę z całego serca powodzenia, z tym, że musimy pamiętać o tym, że 

zawsze istnieje taka okoliczność, że tych pieniędzy nie otrzymamy i nie chciałbym, 

aby doszło do takiego paradoksu, że nie mając zabezpieczonych pieniędzy na 

modernizację, przebudowę czy budowę od nowa mostu nad rzeką Wartą, 

będziemy brali jakikolwiek kredyt, choć prawdopodobnie będzie to niemożliwe.  

I to, co powiedział pan przewodniczący Marek Waszkowiak, jak również pan 

przewodniczący Zenon Chojnacki, oświata stanowi wielką część budżetu, 

naprawdę powinniśmy, jak tutaj było powiedziane, usiąść wszyscy wspólnie 

i może jest naprawdę konieczność przeorganizowania pracy oświaty, czy nawet 

przepraszam za to wyrażenie, ale niestety jest to konieczność, ktoś ten temat 

musi podnieść, likwidacji kilku placówek oświatowych w Koninie z uwagi na coraz 

bardziej rosnące koszty funkcjonowania. Przepraszam za te słowa, ale mówię 

o tym od kilku lat i trzeba się zastanowić. A dlaczego o tym wspominam, 

przypomnę tylko o demografii miasta Konina, w tej chwili wg informacji mamy 

ponad 70 tysięcy mieszkańców, chociaż wg deklaracji śmieciowych, jest to liczba 

ok 61 tysięcy. W roku 2050 będzie to liczba poniżej 50 tysięcy mieszkańców 

i niestety skądś te pieniądze trzeba będzie brać na te wszystkie potrzeby bieżące. 

Mam nadzieję, że podatki i opłaty nie wzrosną o kilkaset procent do góry, aby to 

wszystko utrzymać, bo społeczeństwo tego nie wytrzyma.”  

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Ponieważ o oświacie 

w trakcie budżetu dyskutujemy, chciałbym kilka słów na ten temat. Bardzo się 
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cieszę, że rozmawiamy na ten temat, cieszę się, że są radni, którzy mówią, że 

chętnie usiądą do tego, żeby o oświacie dyskutować. Wprawdzie nie ma tu 

konsekwencji, mówię o głosowaniach, które były, chociażby przy likwidacji 

MODN. Ten ośrodek likwidowaliśmy i wtedy jakoś państwo radni byli przeciwni 

bądź wstrzymywali się, a dzisiaj mówicie państwo, że jest potrzeba, ażeby usiąść 

i być może likwidować jakieś jednostki oświatowe. My oczywiście analizujemy 

cały czas sytuację, wprowadzamy zmiany, oszczędzamy, jeśli chodzi o etaty 

oświatowe. Ja państwu zresztą na komisjach regularnie o tym mówię, najczęściej 

spotykając się jednak z milczeniem na ten temat. 

Natomiast dzisiaj słyszę, że rząd PiS daje ogromnie duże pieniądze na 

finansowanie oświaty i przecieram oczy ze zdumienia. Ja nie mogę uwierzyć w to, 

co dzisiaj słyszę z ust wiceprzewodniczącego Chojnackiego. Jeśli państwo 

pozwolicie i jest taka możliwość, to ja udostępnię ekran, tylko nie wiem, czy jest 

taka możliwość. Chętnie bym pokazał dane, bo ja bardzo lubię pracować na 

danych i na niedofinansowaniu oświaty, szczególnie właśnie w ostatnich trzech 

latach, bo jeśli subwencja szkolna na tle wydatków jednostek samorządu 

terytorialnego na oświatę jeszcze w 2015, 2016 roku była na poziomie 62%, 

to dzisiaj za 2019 rok jest na poziomie 57,2%, więc to niedofinansowanie oświaty 

jest coraz większe.  

Szanowni państwo mamy za sobą podwyżki dla nauczycieli, ja już o kwotach 

mógłbym mówić z każdego roku, bo w 2018 roku ta podwyżka była 

niedoszacowana na poziomie 600 mln zł dla całego kraju, ale całe podwyżki, 

które zostały wprowadzone w latach 2018-2020 tj. niedoszacowanie na poziomie 

5.299 mld zł.  

W 2019 roku zrekompensowano niedoszacowanie skutków podwyżek płac 

nauczycieli, zwiększeniem kwoty subwencji o kwotę 1 mld zł, to gdzie są 

pozostałe pieniądze? Możemy mówić, że zwiększa się subwencja, dofinasowanie, 

bo się zwiększa. W 2018 roku dla Konina subwencja była 112 mln zł, potem 

mieliśmy 122 mln zł, w 2020 roku mieliśmy 132 mln zł. Już można powiedzieć, 

tyle, że jeżeli podajemy, i o to państwa proszę, jeżeli podajecie państwo kwoty, 

jakimi jest zasilany budżet, to mówmy także o wydatkach, bo nie można podawać 

tego, o ile więcej się daje pieniędzy do budżetu, trzeba powiedzieć ile więcej 

wydatków jest. Trzeba powiedzieć o wydatkach na wynagrodzenia dla 

nauczycieli, trzeba powiedzieć o kosztach, o prądzie mówiliśmy wielokrotnie, nie 

tylko przy okazji oświaty. Zobaczcie państwo o ile wzrósł prąd, o ile cena prądu 

wzrosła i od stycznia mamy zapowiadane kolejne podwyżki. Bogu dzięki my 

jesteśmy w grupie zakupowej i teraz ta podwyżka nas nie obejmie, ale ta opłata, 
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którą już ponieśliśmy w związku z grupą zakupową po dwóch latach w roku 

poprzednim, to jest wzrost o 61%.  

Naprawdę przestańmy mówić, że rząd zwiększa finansowanie oświaty. 

Ok, pewnie zwiększa, bo to są bezwzględne dane, ale zestawmy je też 

z wydatkami. Bardzo się cieszę, że państwo są otwarci na zmiany w systemie 

oświaty naszego miasta, bo ja oczywiście takie zmiany planuję i o tym mówił pan 

prezydent.” 

Ad vocem głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Daleki 

byłem od komentowania liczb, od uprawiania jakiejś tam takiej czy innej 

propagandy, o mówieniu rzeczy, których się domyślam. Ja mówiłem 

o konkretnych liczbach i te liczby są jakie są.  

Problem wydatków, przepraszam bardzo, ale to leży po stronie miasta. To miasto 

generuje albo inaczej ustala formę, czy ustala sposób wydatkowania pieniędzy 

przeznaczonych na subwencje. Ja specjalnie podałem te kwoty, żeby pokazać, 

który z rządów jaką wagę przywiązuje do rozwoju edukacji, nie tylko w naszym 

samorządzie, ale w ogóle w Polsce.  

Jeśli mówię, że te wydatki są w ciągu roku, czy ten wzrost wydatków jest 

pięciokrotnie większy, to jest to jakościowa różnica, natomiast jeszcze raz 

powtórzę, po to samorząd zbiera podatki od podatników, żeby również wspierać 

oświatę, bo przecież oświata, to jest najlepsza z inwestycji jaką możemy sobie 

wyobrazić i co do tego sporu nie ma. Być może sposób wydatkowania tych 

pieniędzy nie jest najlepszy i tutaj stawiam znak zapytania. Nie odpowiadam na 

to pytanie, natomiast podsuwam to pytanie nam wszystkim, żebyśmy się nad 

tym zastanowili. Nie będę powtarzał tych liczb, bo te liczby są zaczerpnięte 

z oficjalnych danych, w związku z tym na tym swoją wypowiedź zakończę.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Być może jest tak, że 

pan przewodniczący nie słyszał tego, co powiedziałem, albo jednak wybiorczo 

traktuje moją wypowiedź. Pan podaje dane, jeszcze raz powiem dane subwencji. 

Ja nie dyskutuję z nimi, one są być może prawdziwe, ale jeśli Pan mówi 

o wydatkach i ja mówię o wydatkach, chociażby z tytułu wzrostu za energię 

elektryczną, ogromnego wzrostu, na którą samorząd miasta Konina nie ma 

wpływu w znaczącej większości. Możemy ograniczać, wyłączać światło, robić 

grupy zakupowe i to wszystko robimy, wymieniać żarówki na oszczędniejsze, 

natomiast my nie jesteśmy tymi, którzy zrobili podwyżkę energii elektrycznej 

o 60%. Ta energia rośnie, ceny, inflacja najwyższa w Europie. Pan przecież o tym 

wie. Pan tylko mówi o tym, że rząd daje więcej pieniędzy na edukację i ja się 

z tym zgadzam, tyle że wydatki cały czas w Polsce, także oświatowe, także te 
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związane z wynagrodzeniami nauczycieli, rosną nieproporcjonalnie szybciej, więc 

jeżeli na wadze położymy pół kilograma, a na drugiej części wagi położymy 

70 dkg, to wiadomo, że będzie więcej.  

57% wysokość subwencji szkolnej na tle wydatków jednostek samorządu 

terytorialnego na oświatę w 2019 roku. Subwencja zabezpiecza 57%, a jeszcze 

w 2015 roku zabezpieczała prawie 63%. Ja o tym mówię. Możemy mówić 

o wydatkach, możemy mówić o subwencjach i wpływach, ale zawsze musimy je 

zestawić z wydatkami i o to mi chodzi.” 

Ad vocem głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja 

dokładnie wsłuchiwałem się w wypowiedź pana prezydenta i jeśli pan mnie 

z kolei dobrze słuchał, to ja pod koniec swojej wypowiedzi zaznaczyłem, że tak 

naprawdę powinna być na nowo napisana ustawa samorządowa, właśnie jeśli 

chodzi o finansowanie oświaty. Ona nie jest dokonała. Mówiąc wprost te 

kompetencje, czy jakby wielkość finansowania po jednej i po drugiej stronie nie 

są doprecyzowane, one nie są doprecyzowane, w związku z tym będziemy tak 

przerzucać samorząd na rząd, rząd na samorząd i z tego nic dobrego nie będzie. 

Dlatego proponowałem, żeby zgłaszać wniosek, żeby te sprawy formalnie 

uregulować i żeby te procenty dookreślić, w takim stopniu i na takie wydatki łoży 

rząd, na takie samorząd, bo powtarzam, błędem jest myślenie, że rządowe 

pieniądze mają wystarczyć na całkowite finansowanie oświaty. Tak po prostu nie 

może być, nie tylko, że nie powinno, ale tak być nie może.”  

Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Ja jestem tylko trenerem i powiem, 

niestety wydatki tak rosną, jeśli chodzi o oświatę, zresztą nie tylko, bo i o sport, 

utrzymanie obiektów, nieszczęśliwa energia, potem inflacja, potem podwyżki, 

które dajemy słownie, nie pokrywają nigdy całości kosztów, dlatego 

porównywanie kwot uważam, to mało daje nam do rzeczywistości. Procentowo, 

jaki wkład jest państwa do jednostek samorządowych, wtedy będziemy wiedzieli, 

bo jeżeli robimy podwyżkę, a nie dajemy środków, to niestety nauczyciele czy 

pracownicy oświaty będą mieli do nas pretensje, że my nie realizujemy i wtedy 

kwota rośnie. Dlatego porównywanie lat do tych, do tamtych, kiedyś była 

deflacja, teraz jest inflacja, to wszystko procentowo by należało porównać, żeby 

mieć na ten temat konkretne zdanie.”  

Głos zabrał zastępca prezydenta Paweł ADAMÓW, cytuję: „Ja tylko chciałem się 

odnieść do tych aspektów inwestycyjnych w tej dyskusji, która miała miejsce. Tak 

jak Pan radny Sidor na komisji poruszał kwestie Trasy Warszawskiej, ronda przy 

zbiegu ulic Brunatnej i Kleczewskiej, czy odwodnienia terenów inwestycyjnych, to 

są inwestycje, które mamy od dawna zdiagnozowane, mamy je że tak powiem, 
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traktujemy je jako priorytetowe. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że bardzo 

trudno jest je sfinansować tylko i wyłącznie ze środków własnych, w związku 

z tym podejmujemy wszelkie możliwe działania, żeby pozyskać dofinansowanie 

zewnętrzne na te inwestycje. Tak jak rondo u zbiegu ulic Brunatnej i Kleczewskiej 

udało się pozyskać dofinansowanie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do funduszy norweskich na odwodnienie 

terenów inwestycyjnych i dokończenie całkowicie tematu infrastruktury 

w tamtym miejscu.  

Tak samo na Trasę Warszawską mamy też pomysły na zewnętrzne 

dofinansowanie. Na pewno będziemy składać wniosek do drogowej rezerwy 

subwencji na chociaż część działań na Trasie Warszawskiej.  

Złożyliśmy kompleksową fiszkę projektową do Funduszu Odbudowy UE Recovery 

Plan.  

Też przypominamy się cały czas administracji rządowej, że jest to bardzo duże 

zadanie w ciągu drogi krajowej, w związku z czym takie miasta jak Konin powinny 

mieć wsparcie rządowe w tym temacie, porównując nas z miastem Piła, gdzie 

miasto Piła ma tyle samo mieszkańców, podobne wpływy podatkowe, a mimo 

wszystko nie ma na utrzymaniu tej infrastruktury drogowej o znaczeniu 

krajowym, wojewódzkim czy powiatowym, tam te inwestycje są realizowane 

z budżetu państwa przez GDDKiA. My musimy to wszystko sami udźwignąć 

i dlatego też wysyłamy teraz kolejny wniosek do rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych również na Trasę Warszawską po to, żeby w jak najmniejszym stopniu 

zaangażować budżet miasta.  

Myślę też, bo rzeczywiście ten projekt budżetu zakłada bardzo niski wskaźnik 

inwestycyjny i to pokazuje też naszą odpowiedzialność i troskę o finanse miasta, 

a także niepewność, jak będzie wyglądać w tym roku sytuacja dochodowa, 

wykonania tych dochodów.  

Proszę pamiętać, że my mamy wiele wniosków poskładanych do różnych 

funduszy, przede wszystkim funduszy norweskich i innych, ale też w przypadku 

otrzymywania poszczególnych dotacji, gdzieś te wydatki majątkowe się pojawią, 

tylko z drugiej strony, one zawsze będą generować konieczność wniesienia 

jakiegoś wkładu własnego i z tym jest problem, że ten budżet miasta pod tym 

kątem jest tak trudny, że miasto Konin, podobnie jak większość miast w Polsce, 

będzie miało bardzo ograniczone możliwości absorbcji środków zewnętrznych.  

Nie bez powodu Związek Miast Polskich złożył w formie inicjatywy senackiej do 

Sejmu projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 
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zwiększając znacznie, proponując zdecydowane zwiększenie udziałów 

samorządów w PIT, zarówno w części gminnej jak i powiatowej, pokazując koszty, 

ubytki w PIT, jeśli chodzi o sektor samorządowy, tylko i wyłącznie za 2019 rok na 

poziomie 6 mld zł. To są wszystko środki, które mogłyby wypełniać tę część 

majątkową i stanowić wkład własny do tego budżetu, tak że my te inwestycje 

chcemy realizować, chcemy przede wszystkim robić w oparciu o środki 

zewnętrzne przy jak najmniejszym zaangażowaniu miasta i przy jak najmniejszym 

rozważaniu możliwości wzięcia kredytu, bo wiadomo, że sytuacja naszego 

budżetu jest ciężka.”  

Ad vocem głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Panie prezydencie, 

konkretnie do pana zastępcy prezydenta Adamowa. Ja naprawdę trzymam kciuki, 

jeżeli chodzi o pozytywne rozpatrzenie tych wniosków, które miasto Konin złożyło 

lub złoży w sprawie przebudowy np. strategicznej drogi, jeżeli chodzi o Trasę 

Warszawską, a przede wszystkim obiektów mostowych czy wiaduktowych, bo też 

takie są. I właśnie to, co pan podkreślił, bo o tym nie było mowy, nie widać tych 

środków po stronie miasta. Tutaj trzeba będzie stosować tzw. kreatywną 

księgowość, przesuwać środki, wtedy może gdzieś braknąć na inne inwestycje, 

ewentualnie na wydatki bieżące. Naprawdę tutaj trzeba się pochylić nad całością 

budżetu i przyszłością tego miasta. To, co mówiłem o demografii. Na to należy 

zwrócić uwagę, co będzie za 5, 10, 15 lat, bo w innym przypadku wiele rzeczy 

może nie zostać wykonanych, a nawet zamkniętych i o tym już dawno 

powinniśmy myśleć i nie możemy tego tematu odwlekać w czasie. 

A co do wypowiedzi, pozwolą państwo, bo była mowa, że radni nie złożyli 

żadnego wniosku. Ja jako radny miasta Konina składam wnioski w imieniu 

mieszkańców, ale też w imieniu spółdzielni mieszkaniowych, które również nie 

zostały zaakceptowane od wielu lat. Również jeszcze przez mojego ojca, które 

były składane, a był radnym miasta Konina cztery kadencje. Naprawdę rozumiem 

sytuację budżetową miasta, ale tak jak podkreślam i powiedziałem to w pierwszej 

wypowiedzi, powinniśmy wszyscy usiąść jako radni miasta Konina na oddzielnym 

spotkaniu, tak jak to miało dobry zwyczaj w poprzedniej kadencji z panem 

prezydentem Józefem Nowickim i uczciwie porozmawiać jaka jest sytuacja miasta 

Konina, aby nie było takiej sytuacji, jak było chociażby ze zmianą granic, 

bo uważam, że ta uchwała była miastu potrzebna, nie mogła się znaleźć nie 

wiadomo skąd na komisjach, czy też chociażby uchwała, jeżeli chodzi o wody 

opadowe, została ona przesunięta o miesiąc, ale również w tym działaniu tutaj 

troszeczkę brałem udział, aby doszło do szerszych konsultacji. Uważam panie 

prezydencie Korytkowski, że wszyscy jako radni miasta Konina jesteśmy gotowi 
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do współpracy i do tego, aby to miasto się rozwijało, naprawdę się rozwijało, 

a nie popadało w coraz większą stagnację.” 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja może troszeczkę z innej 

beczki, bo moi poprzednicy już tematy, które chciałem poruszyć poruszyli. Ja chcę 

tutaj też się zgodzić z radnym Jarosławem Sidorem, że my jako radni 

poskładaliśmy wnioski do budżetu, tylko te wnioski w tym budżecie nie zostały 

uwzględnione, a na komisjach budżetowych nie zdecydowaliśmy się ich złożyć 

jeszcze raz, albo części z nich nie powtórzyliśmy. Ja tych wniosków złożyłem 34, 

więc tutaj tylko powiem, że zgadzamy się, że sytuacja miasta jest taka jaka jest, 

że budżet przyjmiemy tak myślę w takim kształcie jaki jest, ale ja muszę 

powiedzieć, że oczekuję, że pewne zadania będą się pojawiały np. jeśli chodzi 

o ZDM, ponieważ na moim terenie są dwie ulice, które są teraz jakby głównymi 

arteriami, a zapadają się, więc ja złożyłem wnioski, przyjmuję, że teraz się one nie 

zmieściły. Jest to ul. Staszica i ul. Wodna na odcinku od Szarych Szeregów do 

Żwirki i Wigury, ale wiadomo to są inwestycje, na które prawdopodobnie 

będziemy szukać jakiś pieniędzy zewnętrznych, jeśli się uda, ale żeby do tej 

„beczki miodu” w postaci tego, że nie złożyliśmy dodatkowych wniosków dodać 

„łyżkę dziegciu”, to powiem, że złożyłem wniosek na takie drobniaki. To jest taki 

ogólny nasz miejski, bo złożyłem wniosek na 25 tys. zł na kontynuację monografii 

miasta Konina i jak słyszę, że wydajemy 19 mln zł na kulturę i dziedzictwo, to ta 

kwota się tam niestety nie pojawia, a chodziło o kontynuowanie monografii 

miasta i historii miasta. Chodzi o wiek XIX i to się nie pojawiło, więc też będę 

oczekiwał, że może w ramach Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych to 

się znajdzie, bo w skali tych 560 mln zł naszego budżetu 25 tys. zł na ten cel 

mogłoby się znaleźć. Ja od sześciu lat, od czasu jak jestem radnym, zgłaszam 

takie wnioski. Bardzo się cieszę, bo dzięki takim wnioskom, bo osobno złożyłem 

wniosek na książkę monografię Zofii Urbanowskiej i to się nam udało jako 

miastu, bo nam wszystkim się to udało i teraz chciałbym, żeby nam się też udało 

kontynuować tę monografię. To się odbywa gdzieś w tle. Wiadomo, że 

najważniejsze są teraz mosty, nasza sytuacja finansowa, bo to dotyczy naszego 

trwania codziennego, ale te sprawy są ważne, a tu lata lecą, a my niewiele robimy 

za tzw. drobniaki w skali budżetu.” 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Wyliczanie, jakie wnioski złożyliśmy, bo sądzę, 

że każdy z państwa mógłby powiedzieć o swoich wnioskach. Jestem państwu 

wdzięczny, że na komisjach było jak było. Wszyscy wnioski złożyliśmy i będą przez 

państwa ponawiane jak tylko pojawią się środki finansowe, za co wszyscy 

trzymamy kciuki.” 
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Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Ja tylko chciałem 

poinformować pana przewodniczącego Nowaka i wszystkich państwa radnych, 

że przeprowadziłem rozmowę też z panem radnym Tomaszem Andrzejem 

Nowakiem i mówiłem mu, że nie zapominamy w żaden sposób o tej monografii. 

Rozmawiałem z panem Piotrem Rybczyńskim na temat podjęcia tego działania. 

Na ten moment nie ma takiej możliwości, ale nie wyklucza tego w przyszłości. 

Jeśli pan radny wspomoże mnie, to bardzo chętnie i na pewno znajdziemy te 

środki, żeby kontynuować monografię, o czym pana zapewniałem w rozmowie 

telefonicznej, tak że nie trzeba tego wpisywać do budżetu, bo rzeczywiście są to 

niewielkie środki, tyle że trzeba znaleźć chętnych do napisania tego 

wiekopomnego dzieła.” 

Ad vocem głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Tak, 

ja potwierdzam tutaj wypowiedź zastępcy prezydenta Witolda Nowaka, ponieważ 

wcześniej też rozmawiałem z kierownikiem Archiwum Państwowego w Koninie 

Piotrem Rybczyńskim, więc osoba najbardziej kompetentna, żeby się tym zająć. 

Teraz są ograniczenia covidowe, ale chodzi o to, żebyśmy ten kierunek przyjęli 

i pan Piotr Rybczyński w miarę możliwości, albo zorganizuje swój zespół, albo 

będzie to robił etapami. Nie chodzi o to, żebyśmy w 2021 ten cel ostatecznie 

osiągnęli, ale takie badania też kosztują, więc myślę, że będzie wszystko zmierzać 

w dobrym kierunku.” 

Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Mam pytanie, ponieważ koledzy radni 

wszystko już powiedzieli, co w tym projekcie uchwały na 2021-2024 będzie do 

realizacji. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, jak długo, bo to są rzeczy, które 

mnie interesują, jak długo projekt budżetu 2021 będzie prowadził obecny 

skarbnik, dlatego, że różne rzeczy na mieście chodzą. Mam pytanie do pana 

prezydenta, jak długo ten budżet będzie prowadził ten skarbnik?” 

Głos zabrał prezydent Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Ja bardzo się cieszę z tej 

debaty, bo wynika z niej jedna zasadnicza rzecz. Radni zauważyli w jakiej sytuacji 

finansowej jest miasto, w jakich warunkach prawnych, związanych 

z konstruowaniem budżetu się poruszamy i wybrzmiało z państwa wypowiedzi 

właśnie to, że mamy wielkie trudności, przy czym chciałbym zapewnić, 

że oczywiście miasto Konin nie jest odosobnione w tych problemach, związanych 

z konstrukcją budżetu, z jego uchwalaniem.  

W swojej wypowiedzi powiedziałem przed tą debatą, dotyczącą uchwalenia WPF 

oraz budżetu na 2021 rok, że jesteśmy w procesie zmian związanych 

z ograniczeniem wydatków bieżących miasta, podkreślam to, jesteśmy 

w procesie. On trwa i będzie jeszcze bardziej zintensyfikowany właśnie w 2021 
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roku. Są to naprawdę bardzo trudne decyzje, które dotkną wiele osób. I cieszę 

się, że radni tą odpowiedzialnością być może i też krytycznymi jakimiś opiniami 

chcą się dzielić właśnie z prezydentem miasta. Wybrzmiało to właśnie 

z wypowiedzi pana radnego Sidora. Przyjmuję to z wielkim uznaniem.  

Pan radny Sidor powiedział też, żeby się spotkać i uczciwie porozmawiać. Zawsze 

uczciwe rozmawiamy z radnymi. Rozmawiamy przy okazji spotkań, które 

odbywają się w magistracie, indywidualnie ze mną, z moimi zastępcami czy też 

pracownikami urzędu, ale przecież też spotykamy się na komisjach, szczególnie 

na Komisji Finansów, bo mówimy tutaj o tym aspekcie dotyczącym kondycji 

finansowej naszego miasta i państwo zabieracie głos i zawsze można rozmawiać 

na ten temat, ale oczywiście jeżeli jest taka potrzeba, możemy takie spotkanie 

bym powiedział ekstra Komisji Finansów zorganizować. 

Padło takie sformułowanie dotyczące kreatywnej księgowości. Nie zgadzam się 

z tym. Kreatywna księgowość, to sformułowanie ma pewne negatywne 

zabarwienie. To nie kreatywna księgowość, tylko działanie w taki sposób na 

budżecie, który jest dozwolony przepisami prawa. Gdyby takie coś miało miejsce, 

RIO na pewno by to nam zasygnalizowała, czyli to, co robimy w budżecie, to co 

robią służby finansowe prezydenta miasta, jest wszystko zgodne z prawem.    

Była też mowa o wnioskach. Zapewniam państwa, być może pan radny Sidor nie 

usłyszał, ja wspominałem o tym, że wnioski oczywiście w ramach przewidzianej 

procedury uchwalania budżetu były składane przez radnych i radni takowe 

wnioski złożyli. Jednakże niestety nie zostały one pozytywne rozpatrzone przeze 

mnie ze względu właśnie na to, o czym mówimy, o trudności budżetowej. 

Proszę zwrócić uwagę na nasze wszystkie zadania inwestycyjne, które będą 

realizowane w 2021 roku. Przecież to można powiedzieć są rzeczy, które zostały 

już rozpoczęte i będą kontynuowane w dużej części w 2021 roku. Nie mamy 

ekstra dużych bardzo potrzebnych zadań, które powinny być realizowane, 

w związku właśnie z tą trudną sytuacją, ale nie znaczy, że takowe nie pojawią się, 

w przypadku, kiedy będziemy mogli skutecznie sięgnąć po środki zewnętrzne, 

środki budżetu państwa, bądź też środki, które są przewidziane dla naszego 

regionu, tym samym dla naszego miasta w nowej perspektywie związanej 

z budżetem UE. Bardzo na to liczymy. Są zadania konieczne, chociażby 

wspomniane obiekty inżynieryjne w ciągu ul. Trasa Warszawska. Te wszystkie 

obiekty, oprócz mostu Józefa Piłsudskiego, są do przebudowy, do gruntownego 

remontu i stąd to, o czym mówił pan zastępca prezydenta Adamów. Nasz 

wniosek do Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotyczący przekazania 
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niebagatelnych środków, kilkudziesięciu milionów na przebudowę części tylko 

tych obiektów, bo przypomnę, że przebudowa wszystkich to ok. 80 mln zł. 

Liczymy na radnych, którzy mogą pomóc nam w uzyskaniu tychże pieniędzy.  

Liczymy na wsparcie opozycji w naszym mieście, czyli radnych Koalicji 

Obywatelskiej, PiS, Solidarnej Polski i Porozumienie Jarosława Gowina, że będzie 

możliwe, abyśmy 47 mln zł na taką przebudowę dostali. Jest to droga krajowa, 

czyli teoretycznie gdyby było tak, że miasto Konin nie byłoby miastem na 

prawach powiatu, to GDDKiA powinno właśnie nam te inwestycje sfinansować, 

natomiast niestety ciężarem jest to, że jesteśmy miastem na prawach powiatu 

i wszystko, co związane z budową, remontem i bieżącym utrzymaniem 

wszystkich kategorii dróg na terenie naszego miasta obarcza budżet miasta. 

Pan radny Waszkowiak zasygnalizował nam pewną nieprzyjemną rzecz, która 

może się zdarzyć. Rzeczywiście zostało to zauważone przez radnych, że jest 

możliwy plan naprawczy dla naszego samorządu. Nie wiem, gdy do takiego 

czegoś dojdzie, nie będzie to przyjemna sytuacja dla nikogo. Na pewno nie dla 

mnie, jako dla włodarza miasta, ale i również dla państwa radnych, bo to my 

wspólnie kształtujemy ten budżet.  

Szanowni państwo, chciałbym uzyskać porozumienie ponad podziałami, abyśmy 

ratowali finanse naszego miasta, żebyśmy wspólnie działali tak, aby miasto Konin 

przeszło przez ten trudny czas związany chociażby z rokiem 2021, żebyśmy 

przeszli obronną ręką. Apeluję do państwa radnych wszystkich 

o odpowiedzialność. Bardzo bym prosił o poparcie przedstawionego projektu 

uchwały, łącznie z przedstawionymi przez pana skarbnika autopoprawkami.”  

Ad vocem głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Ja krótko do wypowiedzi 

pana prezydenta Korytkowskiego. Owszem jako radni miasta Konina składaliśmy 

pisemnie wnioski do budżetu na rok 2021, ale nie zostały one przyjęte. Mówiąc 

o tym, że radni nie składali wniosków, zarówno ja, jak i inni radni mieli na uwadze 

składanie wniosków na komisach, z uwagi na to, że one i tak prawdopodobnie 

nie byłyby przegłosowane i to nie miało sensu. Rozumiem tą sytuację, która jest 

i dlatego taka decyzja, myślę przez wszystkich radnych została podjęta i przyjęta 

do wiadomości.” 

Ad vocem głos zabrał prezydent Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Panie radny Sidor 

nie słuchał pan tego, co powiedziałem przed debatą dotyczącą uchwalenia tych 

dwóch projektów uchwał. W swojej wypowiedzi powiedziałem, że dziękuję 

radnym, że ze zrozumieniem przyjęli brak uwzględnienia składanych przez 

państwa wniosków w trakcie całej procedury uchwalania budżetu, więc 

powiedziałem o tym, że państwo składali wnioski, a nie, że nie złożyliście ich. 
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Podziękowałem owszem za to, że komisje nie wyartykułowały takich potrzeb, 

natomiast radni indywidualnie, tak jak mówi procedura uchwalania budżetu, 

złożyli w większości swoje oczekiwania dotyczące tego, co powinno być zawarte 

w budżecie.” 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję państwu za dyskusję. Teraz opinie 

klubów radnych.” 

W imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej głos zabrała radna Urszula MACIASZEK, 

cytuję: „Klub Koalicji Obywatelskiej poprze budżet opracowany na rok 2021. 

Wiadomo, że zawsze chciałoby się zrealizować wszystkie nasze plany i wnioski. 

Sytuacja, przed jaką stanęliśmy w bieżącym roku jest wyjątkowa, a mimo to 

daliśmy sobie z nią radę.  

Miasto rozwija się dynamicznie, co wiąże się ze zobowiązaniami. Budżet 

zaplanowany gwarantuje stabilizację w funkcjonowaniu miasta, realizację 

strategii oraz realizację zadań, które spoczywają na samorządzie.  

Cieszę się, że staniemy na wysokości zadania i zrezygnujemy z działań i realizacji 

indywidualnych wniosków, na rzecz inwestycji już rozpoczętych, dla dobra 

wszystkich mieszkańców. Dziękuję gorąco również wszystkim radnym za dojrzałą, 

odpowiedzialną gotowość do dialogu podczas komisji i zrozumienie tej trudnej 

sytuacji.” 

W imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, 

cytuję: „W imieniu Klubu Radnych PiS oraz całego Klubu Zjednoczonej Prawicy 

mam zaszczyt przedstawić opinię w sprawie projektu budżetu na rok 2021.  

Na samym początku chciałbym przypomnieć, że zmniejszone dochody miasta 

z PIT, które wielokrotnie wspominał pan prezydent Korytkowski, to są konkretne 

pieniądze, które zostały w kieszeniach mieszkańców. Polacy do 26 roku życia nie 

płacą PIT, a od 2019 roku podatek dochodowy został zmniejszony do 17%.  

Na obniżkach podatków wprowadzonych przez parlament zyskali mieszkańcy 

Konina. Dzięki tym obniżkom mieszkańcy Konina zarabiają więcej i więcej 

pieniędzy pozostaje w obiegu lokalnej gospodarki. Również samorząd naszego 

miasta na tym zyskuje.  

Wszyscy jesteśmy świadomi, że miasto jest w momencie stanu wyjątkowego, 

dotyczącego finansów naszego miasta. Wszyscy wiemy, że dochody miasta ze 

sprzedaży gruntów oraz nieruchomości są obarczone dużą dozą niepewności. 

Mamy już wieloletnie doświadczenia w tym względzie. Miasto od wielu lat 

próbuje sprzedać hotel Konin, a dochody z tego tytułu są od lat wirtualnym 
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zapisem w naszym budżecie. Biorąc ogólną sytuację ekonomiczną, nie 

powinniśmy pokładać nadziei i w jakichkolwiek dochodach ze sprzedaży gruntu 

i nieruchomości.  

W opinii naszego klubu wydatki planowane w budżecie miasta również są 

niedoszacowane. Wydatki bieżące na wynagrodzenia w oświacie są niższe od de 

facto realizowanych w roku 2020. Mimo ogromnego wsparcia z budżetu 

wsparcia, rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych, Funduszu Dróg 

Samorządowych oraz zwiększonej de facto subwencji oświatowej, bo jak przyznał 

zastępca prezydenta Witold Nowak subwencja oświatowa jest stale zwiększana 

dla samorządów, mimo tego ogromnego wsparcia, które płynie z budżetu 

państwa, zadłużenie naszego miasta stale rośnie, a my po raz kolejny stajemy 

przed groźbą zadłużania się na pokrycie wydatków bieżących.  

Odpowiedzią pana prezydenta Korytkowskiego na problemy miasta Konina, na 

finansowe problemy miasta Konina, jest uprawianie politykierstwa i zrzucanie 

odpowiedzialności za finanse miasta na państwo i na budżet państwa. Dlatego 

w imieniu Klubu chciałbym przypomnieć, że to Prezydent Miasta Konina na 

terenie Konina, a nie Prezes Rady Ministrów, ponosi pełną odpowiedzialność za 

politykę.  

Nie żyjemy jednak w prawnej i ekonomicznej próżni. Stoimy przed widmem 

wprowadzenia planu naprawczego określonego przepisami ustawy o finansach 

publicznych, który ograniczy możliwości inwestycyjne naszego samorządu i zmusi 

nas do daleko idących oszczędności.  

Potencjalna groźba wprowadzenia planu naprawczego pada cieniem na Konin, 

jednak zauważamy jeden pozytyw planu naprawczego. Ustawowo zmusi on nas 

do ograniczenia wydatków na promocję, która w ocenie wielu mieszkańców 

Konina de facto ośmiesza nasze miasto.  

Panie prezydencie Korytkowski podczas kampanii wyborczej przedstawiał się Pan 

jako manager. Obawiam się niestety, że zakończy pan kadencję, może pan 

zakończyć kadencję jako syndyk masy upadłościowej. Chcę wyraźnie zaznaczyć, 

że obowiązkiem zarówno prezydenta jak i rady miasta jest takie prowadzenie 

spraw publicznych, aby następny prezydent mógł prowadzić politykę i troszczyć 

się o potrzeby mieszkańców. Apelujemy o zaprzestanie taniego politykierstwa, 

podjęcie prawdziwego, niepozorowanego dialogu z radą miasta oraz apelujemy 

o odważne decyzje, które pozwolą zracjonalizować finanse miasta w następnych 

latach. W obecnej sytuacji plan budżetu na 2021 rok uznajemy za nierealny, 

a Klub Radnych PiS zagłosuje „przeciwko”.” 
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W imieniu Klubu Lewica głos zabrał przewodniczący rady radny Tadeusz 

WOJDYŃSKI, cytuję: „W imieniu Klubu Lewica nasze stanowisko jest takie, 

że poprzemy ten budżet. Na dzień dzisiejszy nie ma innej alternatywy. Jest to 

budżet bardzo odpowiedzialny, oszczędny, zarówno po stronie dochodów jak 

i wydatków. Jest dość dobrze zbilansowany, dlatego na ten moment nie ma 

żadnej innej alternatywy. Kto jest odpowiedzialny za to miasto, to zagłosuje za 

tym budżetem „za”.” 

Podpunkt 6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej miasta 

Konina na 2021 rok. 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Dziękuje wszystkim państwu za udział 

w debacie, tym, którzy przygotowali projekt budżetu i za to, że chociaż państwo 

składali swoje wnioski wcześniej, w ustawowym czasie, po raz kolejny na 

komisjach ich nie zgłaszali, to duża odpowiedzialność z państwa strony. 

Wszystkim serdecznie dziękuję.” 

Wiceprzewodniczący rady Wiesław STEINKE w pierwszej kolejności zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Konina na lata 2021-2024 – druk nr 462, wraz ze zgłoszonymi 

autopoprawkami. 

Wynikiem głosowania: 12 radnych „za”, 8 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” 

od głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024. 

Uchwała Nr 468 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

W głosowaniu brało udział 22 radnych, na stan rady 23 radnych. 

Następnie wiceprzewodniczący rady zarządził głosowanie projektu uchwały 

w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok – druk nr 463, 

wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami. 

Wynikiem głosowania: 12 radnych „za”, 8 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” 

od głosowania - Rada Miasta Konina uchwaliła budżet miasta Konina na 2021 

rok. 

Uchwała Nr 469 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

W głosowaniu brało udział 22 radnych, na stan rady 23 radnych. 

16. Wnioski i zapytania radnych. 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to wnioski 

i zapytania radnych.  
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Informuję, że drogą elektroniczną przekazałem państwu: odpowiedź na 

interpelację radnych: Jarosława Sidora, Tomasza Andrzeja Nowaka i Jakuba 

Eltman - dotyczącą rozliczenia środków finansowych z obligacji w kwocie 120 mln 

złotych oraz interpelację radnego Bartosza Małaczka w sprawie pozyskanych 

krajowych i zagranicznych środków finansowych przez Miasto Konin od listopada 

2018 r.  

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

na interpelację może być przeprowadzona krótka dyskusja. 

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

Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos?” 

Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Zostałem wywołany, żeby we 

wnioskach i zapytaniach radnych zabrać głos, ponieważ od dłuższego czasu nie 

mogę nawiązać kontaktu z zastępcą prezydenta Pawłem Adamowem. Ja nie 

mówiłem o ulicy Żeglarskiej, bym to wyjaśnił, gdybyśmy mieli czas i możliwość 

spotkania. Z panem prezydentem Korytkowskim mogłem, ale z panem 

Adamowem nie mogę nawiązać kontaktu. Mi chodziło o te uliczki, które 

przylegają do ulicy Żeglarskiej. Ulica Żeglarska była 7 lat temu zrobiona i się 

trzyma. Mi chodziło o takie uliczki, jak ulica Wioślarska, Źródlana, Flisacka, 

Bosmańska, Bojerowa. Te małe uliczki i na przykładzie ulicy Jachtowej powiem, 

dlaczego poruszam ten temat. Z przyjemnością przeczytałem o tej koordynacji 

działań inwestycyjnych. Były naprawy robione na tych uliczkach. Na przykładzie 

ulicy Jachtowej podam, że to nie ma sensu naprawiać, bo przy okazji jak 

naprawiono za chwilę wyrywano na nowo łaty, ponieważ ten ciężki sprzęt, który 

wjechał na te uliczki poobrywał zasuwy na ulicy Jachtowej 10, na ulicy Jachtowej 4 

i na wprost ulicy Jachtowej na ulicy Żeglarskiej potężna dziura i to jest takie. 

Najpierw chyba zróbmy, bo to już 40 lat ma ta cała instalacja wodna, wymienić to, 

co trzeba i nie łatać, tylko jednak położyć nakładkę, bo to mamy obraz, w jakim 

stanie są te uliczki, o które ja proszę od dłuższego czasu i tak nie może być, bo to 

naprawdę te maszyny wielkie wjechały, poobrywały to. Ja liczyłem, że ta 

koordynacja będzie fajniejsza. Ja wiem, że to doraźnie chciano te dziury załatwiać, 

ale jak się te dziury załatwiało, to od razu poobrywało się te zasuwy, zawory 

odcinające domy czy główny zawór przy ulicy Żeglarskiej na wprost ulicy 

Jachtowej. Naprawdę lepiej zrobić jedną czy dwie uliczki, ale porządnie i po kolei. 

Nie sprawdziła się ta naprawa tych uliczek 40 letnich, bo ja mówię o tym odcinku 

od ulicy Promowej do salonu Hyundai. Ulica Żeglarska jest zrobiona, bo ja 

dostałem odpowiedź, że ulica Żeglarska jest zrobiona, tak, była zrobiona 7 lat 

temu.”  
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Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Po raz kolejny potwierdzę wypowiedź 

pana radnego Piguły, mówiłem to na poprzedniej sesji. Mam dwie sprawy. Jeżeli 

mnie słyszy pan prezydent Adamów, ewentualnie dyrektor ZDM, do niego dzisiaj 

dzwoniłem, aby skontaktował się ze mną dzisiaj, w zawiązku z pewnymi pracami 

niedokończonymi na ulicy Leśnej, a wykonywanymi. Uważam, że należy je 

przerwać i zrobić w inny sposób. 

Odnośnie do wniosku. Panie prezydencie latem składałem pisemny wniosek 

dotyczący starych rur ciepłowniczych, które kiedyś prowadziły od Elektrowni 

Konin do kombinatu rolniczego w Wieruszewie. Tematem tym zajmował się 

w poprzedniej kadencji, nawet wcześniej, mojej pierwszej kadencji w roku 2014 

radny z Gosławic Marcin Sypniewski. Mówiąc kolokwialnie ten temat przejąłem 

w takiej schedzie po nim i od 2015 roku wysyłam jedno, dwa pisma, wcześniej do 

Agencji Nieruchomości Rolnych, a obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa. Otrzymywałem w 2018 roku nawet takie pochwalne pismo od byłego 

prezesa, że zajmuję się tym terenem, że te rury zostaną usunięte, niestety panie 

prezydencie do dnia dzisiejszego w tym temacie nic się nie zmieniło. Więcej, 

w 2015 roku skierowałem pismo do jednej z konińskich firm, które działają na 

terenie miasta Konina, czy oni by się tego podjęli, owszem tak, usunęli, 

zutylizowali, wszystko by było w porządku. Chodzi o odcinek rury od szkoły φ400 

stalowych w otulinie z wełny mineralnej, pokrytej jeszcze dodatkowo blachą 

ocynkowaną, która rdzewieje. Podczas opadów deszczu spadają na posesje, 

spadają na kostkę brukową, wata wylatuje, często jest sprzątana przez 

mieszkańców lub pracowników gospodarczych Szkoły Podstawowej nr 10. 

O temacie wie bardzo dobrze, również pisał pismo do KOWR w tym roku pan 

dyrektor Karol Fritz. Panie prezydencie bardzo prosiłbym w imieniu własnym, 

w imieniu mieszkańców, w imieniu dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 10, aby 

miasto Konin, ewentualnie ZDM naprawdę zajęło się konkretnie tym tematem. 

W moich pismach prosiłem tylko i domagałem się usunięcia rur od Szkoły 

Podstawowej nr 10, pomiędzy ulicami Staffa a Jędrzejewskiego i Wieruszewską. 

Nie mówię tutaj o pozostałej części tej starej infrastruktury, która znajduje się 

wzdłuż drogi do ulicy Brunatnej, do drogi nr 92 Konin-Kazimierz Biskupi, która 

infrastruktura znajduje się również na terenie gminy Kazimierz Biskupi. 

Interesuje mnie przede wszystkim odcinek tak jak powiedziałem odcinek od 

Szkoły Podstawowej nr 10 pomiędzy ulicami Staffa i Jędrzejewskiego. Bardzo 

proszę w imieniu własnym, w imieniu byłego radnego Marcina Sypniewskiego, 

w imieniu mieszkańców, aby naprawdę zająć się tym tematem i jeżeli KOWR nie 

ma pieniędzy na to, bo również takie odpowiedzi posiadam, ma wielkie problemy 

z przygotowaniem dokumentacji, ze znalezieniem wykonawcy, to może 
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naprawdę warto byłoby rozmawiać z firmą konińską, uzyskać pozwolenie od 

KOWR na usunięcie tego w ramach zadania własnego miasta. Tutaj miasto 

praktycznie nie poniesie żadnych kosztów, gdyż firma konińska to usunie we 

własnym zakresie, a takie odpowiedzi mam, nawet po rozmowach 3 miesiące 

temu, że ta odpowiedź z 2015 roku jest cały czas aktualna. W innym przypadku, 

to może jeszcze przepraszam za kolokwializm, wisieć nad głowami mieszkańców 

i zabudowań wiele, wiele lat.”  

Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Ja mam dwa takie punkty, pierwsze - 

pieniądze na Tryptyk Zaduszkowy nie zostały przesłane do KDK i chciałem 

zapytać i prosiłbym o odpowiedź na piśmie, dlaczego to utknęło, że w tym roku 

tryptyk się nie odbył. 

Druga sprawa, prosiłem też na ostatniej sesji o wykazanie, jaki był ten kredyt 

pomiędzy MZKGOK i MZK. Też nie dostałem odpowiedzi, na jakich zasadach. 

Mam przed sobą pismo, kiedy było udzielone, a pana prosiłem o odpowiedź i pan 

powiedział, ze dostanę odpowiedź na piśmie i nie otrzymałem.” 

Głos zabrał radny Bartosz MAŁACZEK, cytuję: „Pierwsze pytanie dotyczy postępu 

prac wymiany kabli sprężających na Trasie Bursztynowej. Jak te prace przebiegają 

i kiedy jest przewidywany termin przywrócenia tej zachodniej nitki do ruchu. 

Druga sprawa. Wczoraj byłem na interwencji u mieszkańców na ulicy Wojska 

Polskiego 17. Chodzi o zabytkowy budynek, w sprawie termomodernizacji i tutaj 

będzie skierowane jeszcze oddzielne pismo, natomiast już zapowiadam taką 

gorącą prośbę, aby na początku przyszłego roku odbyło się takie spotkanie  

z panem prezydentem Adamowem, z przedstawicielem Wydziału Spraw 

Lokalowych, z przedstawicielem PGKiM, właśnie takie spotkanie razem  

z mieszkańcami, abyśmy mogli ustalić i wyjaśnić pewne kwestie, dotyczące 

mieszkań socjalnych i komunalnych, które się tam znajdują.” 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Na początek ad vocem 

wypowiedzi radnego Małaczka. Rzeczywiście, jeśli chodzi o ulicę Wojska Polskiego 

17 to jest skandal. Ja od 4 lat składam wnioski na termomodernizację tego 

budynku w porozumieniu z mieszkańcami. Miasto do tego momentu nie zrobiło 

tam absolutnie nic, a to jest pierwszy budynek na liście do termomodernizacji na 

Starówce, więc ten temat jest bardzo gorący i pan Adamów też o tym wie, bo to 

było już na początku tej kadencji rozmawianie i omawiane przy poprzednim 

budżecie, niestety kompletnie nic się w tej sprawie nie dzieje. 

Mam od siebie taką prośbę do pana prezydenta, ponieważ złożyłem pięć 

wniosków na nadanie imion dwom rondom, dwóm wiaduktom i bibliotece 
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miejskiej i otrzymałem odpowiedź, nie będę tutaj może wszystkich szczegółów 

mówił, ale bibliotekę miejską zaproponowałem nazwę im. Zofii Urbanowskiej, 

a dla obiektów drogowych wymieniłem króla Przemysła II, Konińskich 

Ochotników 1920 roku, Edwarda Sikorskiego – pierwszego burmistrza Konina 

wybranego po odzyskaniu niepodległości i Edwarda Reymonda konińskiego 

przedsiębiorcę. Było kilka usterek formalnych w moich wnioskach, one będą 

poprawione, natomiast nie dostałem od pana prezydenta odpowiedzi, co do 

samych tych nazwisk, ponieważ pan prezydent nie odpowiedział mi 

jednoznacznie, czy jest za tym, żeby biblioteka publiczna miała imię Zofii 

Urbanowskiej, nie odpowiedział mi na temat króla Przemysła II i Konińskich 

Ochotników 1920 roku. Uzyskałem tylko informację, że nazwisko Edward Sikorski 

i Edward Reymond nie mogą się pojawiać, ponieważ Edward Sikorski kojarzy się 

z Władysławem Sikorskim, który ma ulicę i Edward Reymond też nie może być, 

ponieważ się kojarzy z Reymontem od „Chłopów” gdyby ktoś zapomniał, więc oni 

mają ulice, ale tutaj chodziło o ronda. Można dyskutować. W każdym razie proszę 

tylko o konkretną odpowiedź, czy ci patroni, trzech patronów w sumie Zofia 

Urbanowska, Przemysł II i Konińscy Ochotnicy 1920 roku, to są dobrzy patroni dla 

takich właśnie obiektów drogowych w Koninie, bo mówię dostałem dużo 

informacji technicznych itd. Nawet dostałem przypomnienie o tym, że wyszła 

książka o Zofii Urbanowskiej, gdzie ja sam wnioskowałem przez dwa lata 

o wydanie książki, więc to takie kuriozum dla mnie.  Proszę o odpowiedź o tych 

trzech patronach: Zofia Urbanowska, król Przemysł II  

i Konińscy Ochotnicy 1920 roku. W odpowiedzi nie ma wcale albo jest 

niejednoznaczne jak w przypadku Zofii Urbanowskiej.” 

17.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

Odpowiadając prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Chciałbym w tej 

chwili powiedzieć, że na wszystkie pytania, które w tej chwili padły dostaniecie 

państwo odpowiedź pisemną.  

Jeżeli chodzi o wypowiedź pana radnego Nowaka. Panie radny proponuję 

spotkanie. Zarzucił pan radę i mnie dużą ilością propozycji, praktycznie wszystko, 

co było do nazwania, jeszcze nienazwane w mieście Koninie, proponuje pan żeby 

nadać nazwę. Ja proponuję spotkanie, my musimy na ten temat porozmawiać. 

Wolałbym w ten sposób dojść do porozumienia i wyjaśnić pewne kwestie. 

Dziękuję za wszystkie wypowiedzi, które padły w ogóle podczas tej debaty, 

szczególnie tej debaty nad budżetem. Dziękuję radzie miasta za uchwalenie 

budżetu oraz WPF miasta Konina. Myślę, że wspólnie jesteśmy w stanie, tak jak 

powiedziałem wcześniej, przeprowadzić przez te trudne czasy nasze miasto. 
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Szanowni państwo chciałem korzystając z okazji, że jestem przy głosie w tej chwili 

złożyć państwu najserdeczniejsze życzenia związane ze świętami Bożego 

Narodzenia. Przede wszystkim, aby to były święta dla państwa zdrowe i spokojne, 

bo te słowa nabierają zupełnie innego wymiaru w aktualnie panujących czasach. 

Życzę również dobrego przebywania z rodzinami, spędzania świąt w taki sposób, 

żebyście poczuli państwo magię tych świąt. Wszystkiego dobrego na nowy rok 

również chciałbym państwu życzyć, aby ten rok był zdecydowanie lepszy pod 

kątem związanym z rozwojem czy może zanikiem bardziej pandemii 

koronawirusa, tak abyśmy mogli normalnie żyć i pracować. Wszystkiego 

dobrego.”  

Wiceprzewodniczący. W tej samej sprawie myślę zabierze głos radny Wiesław 

Wanjas z niespodzianką dla państwa.”  

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Szanowni państwo, którzy 

uczestniczą dzisiaj w debacie budżetowej, ale również nie zapominajmy, że jest to 

sesja, która odbywa się dosłownie w wigilię wigilii i najbliższych świąt Bożego 

Narodzenia. Jeżeli Pan przewodniczący pozwoli, tradycją każdego roku było, że 

spotkaliśmy się z samorządowcami, z biznesmenami, dyrektorami, kierownikami 

placówek naszych i składaliśmy sobie wspólne życzenia. W tym roku jest inaczej. 

Jeżeli Pan przewodniczący pozwoli, napisałem wiersz na okoliczność tej wigilii, 

innej wigilii i chciałbym zapoznać z tym wierszem wszystkich państwa, którzy nas 

słuchają.” 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „To jest ta niespodzianka szanowni państwo, 

którą sygnalizował mi wcześniej radny Wiesław Wanjas, któremu dziękuję. Myślę, 

że spróbuję nam zbudować pewną atmosferę o tej naszej pracy 

przedświątecznej, za co mu serdecznie dziękuję.” 

Inna Wigilia 

Kolejna Wigilia czeka Nas na Ziemi, 

ale taka inna, bo w kajdanach pandemii. 

Kolejne komunikaty już nam zbrzydły, 

ale krzyczą do Nas gęsto rosnące klepsydry. 

Każdy w wielkim zadumaniu czuwa, 

swoje przemyślenia niedaleko, do przodu posuwa, 

bo na pewno tradycji ona nie zabije,  

ale dużym szczęściem jest powiedzieć „jeszcze żyję“! 
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 Nie wolno nam bezwładnie się poddawać, 

trzeba twardo naprzeciw jej stawać. 

I nieprawda, że nam się to śni, 

przyjdą na pewno niedługo te normalne dni. 

Niech w każdym domu stanie drzewko zielone, 

będzie ono jak co roku pięknie przystrojone. 

Piękne bombki, gwiazdy jak i łańcuch z ukrycia wyjęty, 

opłatek w mniejszym gronie, ale też do ręki wzięty. 

Nikt nie będzie liczył dań na stole, 

ważne żebyśmy stali w mniejszym, ale serdecznym gronie. 

Niech życzenia będą z serca płynące, 

a prezenty wszystkich zadowalające. 

Z niepokojem będziemy czekać nowej Gwiazdki, 

która już będzie normalna, a nie z namiastki. 

Gdy narodziny Jezusa małego 

będą wielkim świętem dla świata całego! 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję radnemu za oprawę artystyczną 

naszej sesji, która przeniosła nas w nasze spotkanie doroczne, samorządowe. 

Serdecznie dziękuję i przyłączam się do życzeń złożonych przez prezydenta 

i składam je w imieniu przewodniczącego i Biura Rady Miasta wszystkim 

państwu, waszym rodzinom i bliskim. Trudno nie zgodzić się z tezą, że one będą 

inne niż zwykle, bo rzeczywiście będą w cieniu pandemii naszej, ale to skłania do 

refleksji nad kruchością ludzkiego życia, że tak naprawdę nie jesteśmy pewni 

każdego następnego dnia, tym bardziej należy się cieszyć daną chwilą i ta pełna 

radność będzie wtedy, kiedy możemy się tą radością podzielić z kimś bliskim, 

niech to będzie rodzina i przyjaciele. Myślę, że tej bliskości fizycznej szczególnie 

w tych dniach nam brakuje, tym bardziej starajmy się być dla siebie serdeczni, 

uśmiechać się, choćby przez ekran telefonu czy komputera, bo taka jest w końcu 

nasza rzeczywistość. Wszystkim państwu i naszym bliskim zdrowia, spokoju na te 

święta. Spróbujcie jednakowoż odnaleźć jak najwięcej radości ze spotkań przy 

wigilijnym stole, a w nowym roku 2021 wszystkim państwu pomyślności, 

spełnienia marzeń. Na pewno będzie lepszy i tego się trzymajmy.”    
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18.  Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Konina. 

Wiceprzewodniczący rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, 

stąd też zamknął XXXIII 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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