
BR.0002.2.7.2021 

PROTOKÓŁ Nr XL/2021 

z obrad XL SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 16 kwietnia 2021 roku. 

Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny 

tryb obradowania). 

Przewodniczący Rady Miasta Konina Tadeusz WOJDYŃSKI prowadził sesję 

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

Sesja trwała od godz. 15.00 do godz. 15.20. 

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

KORYTKOWSKI, zastępca Prezydenta Miasta Konina Witold NOWAK, kierownicy 

wydziałów Urzędu Miejskiego. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

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

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

2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - dokonał przewodniczący Rady Miasta Konina 

– radny Tadeusz WOJDYŃSKI. 

Przewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Sesja odbywa się z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  

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

informatyczny.  

Transmisja sesji online odbywa się na dotychczasowych zasadach. 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miasta Konina informuję, że zgodnie art. 20 ust. 1b 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - obrady są transmitowane 

i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są 

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

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

Podczas uczestniczenia w sesji mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, w tym 
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wizerunek, na co Prezydent Miasta Konina, będący administratorem danych 

osobowych nie musi uzyskiwać Państwa zgody. 

Proszę o potwierdzenie swojego udziału w zdalnych obradach.” 

Radni potwierdzili swoją obecność. 

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

do podejmowania uchwał. 

Nieobecny był radny Sławomir Lachowicz. 

Z uwagi na zdalny tryb obrad przewodniczący rady miasta Tadeusz WOJDYŃSKI pełnił 

funkcję sekretarza obrad. 

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

Państwo radni 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 i 4 ustawy o samorządzie gminnym. 

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

Do porządku obrad radni nie mieli pytań. Wobec powyższego przewodniczący rady 

stwierdził, że realizowany będzie następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok (druk 

nr 548). 

3. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miasta Konina. 

Przewodniczący rady przystąpił do realizacji ustalonego porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 

2021 rok (druk nr 548). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Rozpatrujemy projekt uchwały w sprawie zmian 

w budżecie miasta Konina na 2021 rok.  

Projekt uchwały druk nr 548 został Państwu doręczony. 

Z uwagi, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Prezydenta 

Miasta Konina projekt uchwały nie był omawiany na posiedzeniach komisji w związku 
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z tym proszę pana Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego o zabranie głosu 

i omówienie zmian. Udzielam głosu panu prezydentowi.” 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Na samym 

wstępie chciałem podziękować panu przewodniczącemu za zwołanie w takim trybie 

dość pilnym sesji Rady Miasta Konina. Podyktowane jest to tym, że przyspieszają 

pewne rzeczy związane właśnie z wejściem miasta Konina do spółki związanej ze 

Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową „KZN - Zachodni” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Jest konieczność przeprowadzenia zmian w budżecie, 

a mianowicie przypomnę państwu, że otrzymaliśmy 3.000.000,00 złotych z tytułu 

wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. I te 3.000.000,00 

złotych wpłynęło do kasy miasta po to, aby wnieść wkład pieniężny właśnie na objęcie 

udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN - Zachodni” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością. Aktualnie w Poznaniu przebywa pan prezydent 

Adamów, który w moim imieniu będzie podpisywał akt notarialny związany 

z powołaniem tej spółki, dlatego też zachodzi konieczność przeprowadzenia tej sesji 

i zmian w budżecie. 

Panie przewodniczący, jeżeli są pytania o szczegóły, jeżeli chodzi o omówienie 

projektu uchwały, na sali sesyjnej jest obecny pan kierownik Biura Nadzoru 

Właścicielskiego Sławomir Kurek, który ewentualnie może przybliżyć szczegółowo 

projekt uchwały, ale i też odpowiedzieć na pytania, jeśli pojawią się takie ze strony 

radnych. Dziękuję bardzo panie przewodniczący.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panie prezydencie. Dotyczy to wprowadzenia 

tych środków do budżetu i potem wyprowadzenia. Jeżeli pan kierownik Biura Nadzoru 

Właścicielskiego Sławomir Kurek chce zabrać głos, to w tej chwili udzielam panu 

głosu.” 

Głos zabrał kierownik wydziału Biura Nadzoru Właścicielskiego Sławomir KUREK, 

cytuję: „Ja chciałbym tylko powiedzieć tak. Zwiększono plan dochodów o kwotę 

3.000.000,00 złotych w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa – wpływ środków 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania 

polegającego na objęciu przez miasto Konin udziałów w Społecznej Inicjatywie 

Mieszkaniowej „KZN - Zachodni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

i zwiększenie planów wydatków o kwotę 3.000.000,00 złotych w dziale 700 gospodarka 

mieszkaniowa – wydatki majątkowe na zadanie wniesienie wkładu pieniężnego na 

objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN - Zachodni” 

Spółka z o. o. Związane jest to z dwiema uchwałami, które państwo na poprzedniej 

sesji żeście przyjęli, czyli uchwałą nr 508 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 
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Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN - Zachodni” Spółka z o. o. oraz uchwałą nr 

509 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w 

nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN - Zachodni” Spółka z o. o. 

I w związku z tym, że Krajowy Zasób Nieruchomości zweryfikował wniosek 

przedstawiony przez pana prezydenta pozytywnie, przyznał nam te 3.000.000,00 

złotych, konieczne jest podjęcie dzisiejszej uchwały, która zmienia budżet miasta 

Konina, zarówno w planie dochodów, jak i w planie wydatków oznakowaną kwotę 

3.000.000,00 złotych. Ja tylko dodam jeszcze, że rozmawiałem z panem prezydentem 

Adamowem, który w tej chwili właśnie jest w Poznaniu i bierze udział w podpisaniu 

aktu notarialnego, że jest tak duże zainteresowanie samorządów rejonu Wielkopolski, 

że przynajmniej jeszcze trzy albo przynajmniej dwa takie SIM-y zostaną utworzone. 

Tak że cieszymy się, że miasto Konin jest jednym z pierwszych samorządów, które 

biorą w tym udział. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Powiem szczerze, że jestem mile 

zeskoczony tą informacją i tymi środkami, które w tej chwili wpływają, ponieważ 

w znaczący sposób przybliża nas to do materializacji tego projektu, jakże ciekawego 

z punktu widzenia mieszkańców miasta, bo jeszcze niedawno podjęliśmy uchwałę 

o przystąpieniu, a tu już w ciągu miesiąca następny punkt, czyli środki przechodzą 

z rządowego funduszu na objęcie udziałów. Świetna informacja. Skoro to tak szybko 

postępuje, to jeśli chodzi o przekazywanie tych gruntów, to jeszcze za kadencji pana 

prezydenta Nowickiego były wskazywane dwie lokalizacje do budowy tych mieszkań, 

a mianowicie wskazywaliśmy osiedle Łężyn, jak i Przydziałki. Czy w związku z tym, jak 

już rzeczywiście się to materializuje, czy pan prezydent i służby pana prezydenta bliżej 

już przyjrzały się tym lokalizacjom czy to będzie Łężyn, czy Przydziałki, czy też te dwie 

lokalizacje będą wskazane do tego projektu? Bo chciałbym nadmienić 

i zarekomendować jednocześnie, że osiedle Łężyn z tą działką Skarbu Państwa 

mówiąc, że jest ono naprawdę dobrze skomunikowane, przypominam ono leży 

bezpośrednio w sąsiedztwie szkoły, przedszkola. Ale też chciałem zwrócić uwagę, że 

wskazanie tej lokalizacji w Łężynie w znaczący sposób wzmocniłoby mieszkańcami 

osiedli. Jak wiemy dobrze, że siłą każdego osiedla, miasta są mieszkańcy i z drugiej 

strony wskazanie tej lokalizacji w tej części miasta w pewnym sensie o tyle byłoby 

istotne, żeby budowa tych mieszkań powiedzmy na osiedlu w Łężynie nie stanowiłaby 

konkurencji dla naszego ewentualnie MTBS-u, który też ma działania komercyjne. 

Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na jednak siłę osiedla, gdzie mieszkańcy 

działaliby pozytywnie, prorozwojowo dla tej części, oddalonej dzielnicy od części 
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miasta. Chciałbym właśnie prosić pana prezydenta o informację w tym temacie. 

Dziękuję.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. I proszę o zabranie głosu pana 

prezydenta, ponieważ pan radny bezpośrednio się zwrócił do pana. Udzielam głosu 

panu prezydentowi.” 

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

panie przewodniczący. Odpowiadając na pytanie pana radnego Marka Cieślaka 

dotyczące miejsca, gdzie będą te inwestycje miały miejsce. Jest trudno stwierdzić 

aktualnie na etapie tworzenia dopiero spółki, bo proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili 

dopiero podpisywany jest akt notarialny związany z tworzeniem spółki i 

konstytuowaniem się wszystkich organów tejże spółki. Natomiast oczywiście pod 

względem lokalizacji, tutaj miasto Konin będzie miało coś do powiedzenia, bo te 

inwestycje będą lokalizowane na terenie miasta, ale tak jak pan radny zauważył, te 

inwestycje będą miały miejsce na gruntach Skarbu Państwa, czyli musimy szukać 

takich gruntów, które rzeczywiście będą dedykowane pod mieszkalnictwo 

wielorodzinne, ale będą zlokalizowane na gruntach Skarbu Państwa. Oczywiście 

wchodzą w grę różnego rodzaju zamiany związane z przekazywaniem gruntów między 

Skarbem Państwa a samorządem, być może też i samorząd mógłby uczestniczyć 

w tym, aby tworzyć takie miejsca, gdzie można by zlokalizować takie inwestycje, jeśli 

właścicielem są inne podmioty bądź osoby fizyczne. A byłoby to słuszne, żeby na 

takowych gruntach wybudować budynki wielorodzinne. Ale myślę, że jest to kolejny 

krok, który będzie poczyniony wtedy, kiedy już się ukonstytuuje cała spółka i będziemy 

wiedzieli, co w poszczególnych, bo przecież jesteśmy jednym z udziałowców tejże 

spółki, co w poszczególnych miastach wśród udziałowców tych spółek będzie się 

działo.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu prezydentowi. Czy jeszcze ktoś z państwa 

chce zabrać głos?” 

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

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

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok. 

Uchwała Nr 523 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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3. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miasta Konina. 

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

zamknął XL Sesję Rady Miasta Konina. 

Obradom przewodniczył  

Przewodniczący Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz WOJDYŃSKI 

Protokołowało: 

Biuro Rady Miasta Konina 
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