
BR.0002.2.8.2021 

PROTOKÓŁ Nr XLI/2021 

z obrad XLI SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 28 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. 10.00 do godz. 12.40. 

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

KORYTKOWSKI, zastępcy Prezydenta Miasta Konina Witold NOWAK i Paweł ADAMÓW, 

kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Koninie Sławomir LOREK oraz przedstawiciel 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie . 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

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

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

2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - dokonał przewodniczący Rady Miasta Konina 

– radny Tadeusz WOJDYŃSKI. 

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

środków porozumiewania na odległość, zdalny tryb obradowania. W związku z tym 

dyskusja i głosowanie odbywać się będą poprzez system informatyczny.  

Transmisja sesji online odbywa się na dotychczasowych zasadach. 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miasta Konina informuję, że zgodnie z art. 20 

ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - obrady są 

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

www.konin.pl. 

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

Podczas uczestniczenia w sesji mogą być przetwarzane państwa dane osobowe, w tym 

wizerunek, na co Prezydent Miasta Konina, będący administratorem danych 

osobowych nie musi uzyskiwać państwa zgody. 



2 

Obecnie dokonam sprawdzenia obecności. Proszę o potwierdzenie swojego udziału 

w zdalnych obradach.”  

Radni potwierdzili swoją obecność. 

Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi kworum 

do podejmowania uchwał. 

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. 

22 kwietnia br. otrzymali państwo wniosek Prezydenta Miasta Konina 

w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Stworzenie zintegrowanego systemu 

komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. 

Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, 

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego (druk nr 555). 

Kolejno w dniu 23 kwietnia otrzymali państwo wniosek Prezydenta Miasta Konina 

w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał w sprawie 

zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Konina o udzielenie wsparcia ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów 

w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie) 

(druki nr 556, 557, 558). 

W związku z tym proponuję uzupełnienie porządku obrad o powyższe projekty 

uchwał.  

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

bezwzględną większością głosów ustawowego składu – o czym stanowi zapis artykułu 

20 ustęp 1a i 4 ustawy o samorządzie gminnym. 

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

Do porządku obrad radni nie mieli uwag.  

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina przyjęła porządek 

obrad. 

Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie protokołu obrad XXXIX sesji. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Do 

odważnych świat należy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 

Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 

Kształcenie ogólne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 550). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: 

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – 

etap III” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii 

niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje 

w obszarze transportu miejskiego (druk nr 555). 

6. Podjęcie uchwał w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie i objęcia udziałów 

w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą:  

a) Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych 

w Koninie przy ul. Szarych Szeregów, o łącznej liczbie 100 lokali mieszkalnych 

(druk nr 542); 

b) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma lokalami handlowo-

usługowymi, parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie 

(druk nr 543); 

c) Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy 

ul. Obrońców Westerplatte w Koninie (druk nr 544); 

d) Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie (druk nr 545). 

7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Konina  

o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej 

Inicjatywie Mieszkaniowej (Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie) (druki nr 556, 557, 

558). 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie (druk nr 552). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 514 Rady Miasta Konina z dnia 

24 marca 2021 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z o.o. na sfinansowanie 

wykonania węzła cieplnego w ramach przebudowy i rozbudowy "Domu 

Zemełki" w Koninie (druk nr 549). 

10.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok (druk nr 553); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024 

(druk nr 554). 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (druk nr 546). 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 

(druk nr 547). 

13.  Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Wspierania 

Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022. 

14.  Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Koninie za 2020 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych 

zadań na 2021 rok. 

15.  Rozpatrzenie oceny zasobów pomocy społecznej. 

16.  Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Konina 

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020. 

17.  Rozpatrzenie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustanowienia parku 

gminnego na terenie położonym przy ulicy Przemysłowej, na działce oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków – Miasto Konin – obręb Czarków – numerem 

229/26 oraz nadania mu nazwy „Park Winnica” (druk nr 551). 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia skargi na Prezydenta 

Miasta Konina (druk nr 541). 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 16 Rady Miasta Konina z dnia 

22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnych (druk nr 540). 
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20.  Wnioski i zapytania radnych. 

21.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

22.  Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Miasta Konina. 

Przewodniczący rady przystąpił do realizacji ustalonego porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu obrad XXXIX sesji. 

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

obrad XXXIX sesji.  

Sporządzony protokół został przesłany państwu radnym drogą elektroniczną.  

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

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

obrad XXXIX 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. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad. Treść sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta Konina - państwo radni 

otrzymali drogą elektroniczną. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos?” 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Dzisiaj państwo otrzymali 

informację, dotyczącą punktów szczepień powszechnych, jednakże chciałbym w tym 

względzie zabrać głos, biorąc pod uwagę to, że jest to dosyć istotna rzecz z punktu 

widzenia naszego społeczeństwa w Polsce, ale oczywiście i w Koninie.  

Tak jak państwo wiecie, informowaliśmy wielokrotnie już o tym, w Koninie zostały 

uruchomione trzy punkty szczepień powszechnych, zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie punkty działają 

w trzech miejscach w Koninie. Jest 8 zespołów szczepiennych. Jesteśmy gotowi z tymi 

punktami już od ubiegłego tygodnia. Oczekiwaliśmy, kiedy będzie można przyjąć 

pierwszych pacjentów, którzy będą się szczepili w naszych punktach. Dodam, że mamy 

8 zespołów szczepiennych, dla przypomnienia podam lokalizację, jest to Wojewódzki 

Szpital Zespolony na ul. Szpitalnej, również Wojewódzki Szpital Zespolony na ul. 
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Wyszyńskiego, tam taki punkt jest uruchomiony oraz większy punkt na hali MOSiR, 

która została zaadaptowana na taki punkt, gdzie będziemy przyjmowali najwięcej, tam 

są 4 zespoły szczepienne. Od wczoraj mamy taką informację, że Narodowy Fundusz 

Zdrowia przyznał nam pulę 2400 szczepionek i będziemy mogli rozpocząć szczepienia 

od 4 maja. Na razie w dwóch punktach szczepiennych, a mianowicie w punkcie na 

ul. Wyszyńskiego oraz w naszej hali MOSiR na ul. Popiełuszki. Jeden jak i drugi punkt 

ma przyznanych po 1200 szczepionek. Przewidujemy, że szczepienie to starczy nam, 

tych szczepionek, na zaszczepienie ludzi od 4 do 7 maja, czyli w tym tygodniu. 

Informuję również o tym, że można zgłaszać się na szczepienia niezależnie od tych 

punktów, które w Koninie istnieją, a mianowicie tych 14 punktów systemowych, które 

już od kilku miesięcy działają. Można zgłaszać się na szczepienia i wyszukać 

odpowiednią lokalizację dla osoby, która chce być zaszczepiona, zgodnie 

z terminarzem szczepień przypadających na kolejne roczniki, które są dopuszczane do 

szczepień. Przez infolinię można zgłaszać chęć zaszczepienia, jak i przez e-rejestrację 

na stronie pacjent.gov.pl i poprzez sms o treści: szczepimy się na nr 880-333-333. 

Chciałbym jeszcze państwu powiedzieć, aby usprawnić ruch w tych punktach, aby jeśli 

jest to możliwe wcześniej wypełniły ankietę, która musi być wypełniona przed 

dopuszczeniem do szczepienia. Takowa ankieta jest u nas dostępna na stronie 

internetowej. Zachęcam wszystkie osoby, które mogą już się szczepić, aby skorzystali 

właśnie z takiego udogodnienia, które oferuje samorząd, bo chcemy wyszczepić jak 

największą populację jak najszybciej abyśmy mogli osiągnąć odporność populacyjną.” 

Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Miałem to zdarzenie, że przeżyłem tę 

chorobę, moja rodzina i tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu 

przewodniczącemu Wiesławowi Steinke i jego małżonce wspaniałej za opiekę, za 

fachową poradę i wyprowadzenie nas trzech z tej paskudnej, strasznej choroby, 

dlatego również przyłączam się. Ludzie szczepmy się i nie życzę nikomu, żeby w takie 

choróbsko trafić. Jeszcze raz dziękuję doktorowi i jego małżonce.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję bardzo, ja również dziękuję, bo mnie też ta 

przyjemność spotkała, że pan doktor Steinke mi pomógł. Pan prezydent również 

dziękuje.” 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Wiesław STEINKE, cytuję: „To miłe słowa 

i wzruszające dla nas jest, bo staramy się robić to, co umiemy jak najlepiej, a jeśli 

z dobrym skutkiem, jest naszym darem, że nie boimy się leczyć naszych pacjentów na 

COVID-19 i wiemy o tym, że jeśli pacjent jest w domu i jest zaopiekowany codziennie, 

to ma poczucie bezpieczeństwa.  Jeśli udaje nam się odnosić takie sukcesy, to jest 

nasza radość i to jest największe doświadczenie pozytywne, które każdy lekarz może 

doświadczyć. Dziękuję serdecznie za te słowa.” 
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Do sprawozdania radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady stwierdził, że Rada 

Miasta Konina przyjęła sprawozdanie Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie 

międzysesyjnym. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn. „Do odważnych świat należy” w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 

Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki 

szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej 

i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty 

konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego (druk nr 550).  

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

do realizacji projektu pn. „Do odważnych świat należy” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, 

Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 

oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 

Kształcenie ogólne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego - druk nr 550. Proszę o przedstawienie opinii 

przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „13 głosami „za” Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie 

przyjęła projekt uchwały.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Wczoraj na komisji mówiłem, 

ale dzisiaj chciałbym powiedzieć, także wszystkim radnym, którzy nie są członkami 

komisji społecznych o tym, że oprócz tego projektu, który za chwilę państwo 

przyjmiecie jak wierzę, ponieważ nie budzi żadnych kontrowersji, a jest kolejnym 

projektem, który tym razem jako miasto, w którym jako miasto jesteśmy partnerem, 

niemniej jednak, chciałem państwa poinformować, że udało nam się pozyskać 

z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego kolejne środki na realizację, 

na poprawę, na dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w naszym 

mieście, ale i w powiecie konińskim, ponieważ zaprosiliśmy do projektu powiat 

koniński, który jedną szkołę zgłosił. Wspólnie, właściwie my przygotowaliśmy projekt, 

ale jedna szkoła z powiatu też jest w tym projekcie. Wyposażymy nasze szkoły 



8 

i jednostki, ponieważ w projekcie mamy Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia 

Zawodowego, Zespół Szkół imienia Mikołaja Kopernika, mamy także Zespół Szkół 

Technicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego. Wszędzie tam, gdzie jest 

kształcenie zawodowe, a szkoły wykazały taką inicjatywę, będziemy realizować zadania 

polegające na wyposażeniu pracowni. Wprawdzie niedawno widzieliście państwo, 

kończyliśmy realizację wielkiego remontu, jeśli chodzi o I Liceum, ale doskonale ci, 

którzy są w radzie, czy krótko, czy długo wiedzą, że nigdy dość pieniędzy na edukację, 

a szczególnie na te rzeczy związane z wyposażaniem, z remontami i tych środków 

ciągle brak. Właśnie dlatego bardzo się cieszę, że projekt o wartości 1.527.895,35 zł, 

który wkrótce pewnie także państwo otrzymacie na radę do przegłosowania, stanie się 

naszym udziałem, wyposażymy pracownie mechatroniczne, komputerowe, 

programowania i grafiki cyfrowej, robót wykończeniowych w budownictwie, 

obrabiarek CNC, pracowni gastronomicznej i graficzno-projektowej. Chcę też państwu 

powiedzieć, że złożyliśmy kolejne dwa wnioski do funduszy norweskich, w module 

edukacja, więc szukamy i jeśli dostaniemy środki, będą finansowane w 100%. Szukamy 

wszędzie tam środków, gdzie jest to możliwe poza budżetem, by rozwijać edukację, 

by rozwijać nasze szkoły. Bardzo się cieszę, że mogłem państwu tę dobrą wiadomość 

zakomunikować.” 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Do odważnych świat należy” 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji 

przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Uchwała Nr 524 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn.: „Stworzenie zintegrowanego systemu 

komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III” w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3. 

Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność 

miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu 

miejskiego (druk nr 555). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Stworzenie zintegrowanego 

systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. 

Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, 

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego – druk nr 555. Proszę 

o przedstawienie opinii przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury.” 

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

uchwały - druk nr 555 był tematem obrad Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury. 

Projekt ten omówił nam zastępca prezydenta Paweł Adamów. Radni nie wnosili 

żadnych uwag do tego projektu. Ostatecznie, jednogłośnie 11 głosami „za” projekt ten 

otrzymał pozytywną opinię dwóch komisji.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

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

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Stworzenie zintegrowanego 

systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. 

Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, 

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. 

Uchwała Nr 525 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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6. Podjęcie uchwał w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do 

Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

w Koninie i objęcia udziałów w związku z realizacją 

przedsięwzięcia pod nazwą:  

a) Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

zlokalizowanych w Koninie przy ul. Szarych Szeregów, o łącznej 

liczbie 100 lokali mieszkalnych (druk nr 542);  

b) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma 

lokalami handlowo-usługowymi, parkingiem i infrastrukturą 

techniczną Dom Seniora w Koninie (druk nr 543); 

c) Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą 

techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie 

(druk nr 544); 

d) Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką 

w Koninie (druk nr 545). 

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

projektów uchwał w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie i objęcia udziałów 

w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa trzech budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych w Koninie przy ul. Szarych Szeregów, 

o łącznej liczbie 100 lokali mieszkalnych – druk nr 542, Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z dwoma lokalami handlowo-usługowymi, parkingiem 

i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie – druk nr 543, Budowa budynku 

mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte 

w Koninie – druk nr 544, Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie – druk nr 545. 

Proszę o przedstawienie opinii przewodniczących Komisji Finansów i Komisji 

Infrastruktury.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Wysoka Rado, 

wszystkie projekty uchwał - druki numer 542, 543, 544, 545 dotyczą znaczących 

inwestycji w budownictwo mieszkaniowe w Koninie. Projekty tych uchwał omówił nam 

pan prezydent Adamów, jak również prezes MTBS-u konińskiego pan Marek 

Libertowski. Rozgorzała dyskusja, w której przeważały przede wszystkim 
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podziękowania i uznania pod adresem pana Marka Libertowskiego, za jego skuteczne 

działania w pozyskiwaniu środków, ale i też skutecznego doprowadzenia do tak 

znaczących inwestycji w budownictwo mieszkaniowe. Zapewne te działania 

w znaczący sposób poprawią sytuację mieszkaniową w Koninie i to, co zapowiedział 

pan prezes i to, co rada uchwalała w swoich uchwałach. To jest nie koniec, ponieważ 

tak jak wiemy, Konin przystąpił do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej i tu będą 

następne inwestycje.  

Projekty uchwał druki numer 542, 543, 544, 545 ostatecznie Komisja Finansów 

i Komisja Infrastruktury jednogłośnie - 11 głosami „za” zaopiniowała pozytywnie.” 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Jaka jest recepta na 

wyludnianie się miast? Doskonale państwo o tym wiedzą, bo sami to sygnalizowaliście, 

że jedną z metod powstrzymywania ucieczki mieszkańców z miasta jest rozwój 

mieszkalnictwa, które jest też dostępne finansowo dla osób, które chcą mieszkać na 

terenie miasta w tychże mieszkaniach.  

Proszę zwrócić uwagę od pewnego momentu przyspieszamy w tym względzie, choć 

nasz samorząd już od lat realizuje skutecznie tą politykę mieszkaniową, która 

przypisana jest dla władz samorządowych gminy, bo koniński MTBS przecież od lat 

działa na rynku konińskiego budownictwa mieszkaniowego i przetrwał lata posuchy. 

W niejednym samorządzie w naszym kraju praktycznie MTBS stał się wyłącznie 

zarządcą nieruchomości, natomiast my cały czas budowaliśmy, zmieniając chociażby 

Starówkę, starą część naszego miasta, które staje się piękniejsze.  

Proszę państwa kolejną inicjatywą dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju 

Mieszkalnictwa jest możliwość pozyskiwania wsparcia finansowego na kolejną taką 

działalność. Proszę państwa w projektach uchwał państwo przegłosowaliście przyjęcie 

prawie 6 milionów złotych na wniesienie wkładu pieniężnego do naszego MBTS-u na 

budowę budynków przy ulicy Szarych Szeregów, który już jest zbudowany i myślę, 

że za rok mieszkańcy w 100 mieszkaniach będą mogli zamieszkać. Kolejny projekt 

dotyczący budowy Domu Seniora, to już z kolei ukłon w kierunku naszych seniorów 

i dwa budynki na terenie Starówki przy ulicy Obrońców Westerplatte oraz między ulicą 

Wodną, a Grunwaldzką, który to budynek stanowi część związaną z rewitalizacją 

Starówki. Stąd inwestycje na ponad 65 milionów złotych. Wsparciem dotyczącym 

budowy tych mieszkań będzie również dosyć istotne wsparcie Banku Gospodarstwa 

Krajowego. Ale ja chciałbym powiedzieć o kolejnych inwestycjach, które zostały 

wprowadzone do porządku obrad na dzisiejszą sesję, gdyż są takie bym powiedział 

bardzo podobne. Mam prośbę do państwa odnośnie wsparcia MTBS-u i wyrażenia 

zgody na wniesienie wkładu pieniężnego. Trzy kolejne budynki na Przydziałkach, 
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wartość tej inwestycji to 50 milionów złotych, 10% z tego, czyli kolejne 5 milionów trafi 

do konińskiego MTBS-u. Ja dodam, że podczas sesji nadzwyczajnej wyraziliście 

państwo zgodę na przyjęcie pieniędzy z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 

na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN - Zachodni” Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością, został podpisany akt notarialny 16 kwietnia, wtedy 

odbywała się również sesja nadzwyczajna, natomiast ja mogłem uczestniczyć na 

formalnym rozpoczęciu działalności tejże spółki 26 kwietnia, czyli przedwczoraj, 

obecny był na spotkaniu pan Jarosław Gowin - wicepremier i minister Rozwoju Pracy 

i Technologii. Przypomnę, że spółka reprezentowana przez nas skupia 14 gmin i to 

będzie kolejne działanie tejże spółki, które będzie powodowało, że więcej mieszkań 

w mieście pojawi się. W najbliższym czasie obok konińskiego MTBS-u spółka „KZN - 

Zachodni” będzie wykonywała kolejne inwestycje.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu prezydentowi. Chwilami głos uciekał 

panie prezydencie, tam mikrofon coś nie działa. Chwilami było słychać, dobrze, 

a chwilami uciekał pana głos.” 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuje: „Rzeczywiście dynamiczny rozwój 

polityki mieszkaniowej, mieszkalnictwa w naszym mieście jest sprawą wartą złożenia 

gratulacji zarówno konińskiemu MTBS-owi, jak i naszemu samorządowi. Ale warto 

wspomnieć, że jest to też pochodna polityki rządu i czuje się, żeby o tym właśnie 

wspomnieć, że to też pochodna Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, 

Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a ten taki dynamiczny wzrost związany 

z mieszkalnictwem, jest elementem polityki przeciwdziałania skutkom pandemii 

COVID-19, to w skali kraju ten fundusz jest bodajże zasilony niebagatelną kwotą 

1,5 miliarda złotych. Więc Konin nie jest samotną wyspą, wpisuje się w szerszy plan 

polityki rządowej wsparcia mieszkalnictwa, jako przeciwdziałania gospodarczym 

skutkom pandemii COVID-19. Cieszę się i mogę się tylko cieszyć, że Konin tak ambitnie 

wpisuje się między innymi w ten plan polityki rządowej.” 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „ Ja chciałbym tylko wyrazić też 

właśnie swoje zadowolenie, pogratulować panu prezydentowi, panu prezesowi 

Libertowskiemu, szczególnie tutaj bliska jest mi ta sprawa zabudowy Starówki, tych 

pustych miejsc i tych miejsc niewykorzystanych. To jest właśnie część tego programu 

rewitalizacji Starówki i im więcej ludzi będzie tutaj mieszkać, tym lepiej i to się wpisuje 

doskonale właśnie w to, co mówił pan prezydent, że jeśli będziemy w Koninie 

budować, to będziemy mieli po prostu tutaj mieszkańców, a jeżeli nie, to pójdą gdzie 

indziej. I my, jako miasto w poprzednich latach niestety ten błąd popełniliśmy, nie 

mieliśmy dosyć przygotowanych terenów pod budownictwo jednorodzinne 

i pouciekała nam część mieszkańców na obrzeża, gdzie znaleźli sobie po prostu 

łatwiej, taniej i troszeczkę za to zapłaciliśmy, ale jak widać nadrabiamy.” 



13 

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

DRUK Nr 542  

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Koninie i objęcia udziałów w związku z realizacją 

przedsięwzięcia pod nazwą Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

zlokalizowanych w Koninie przy ul. Szarych Szeregów, o łącznej liczbie 100 lokali 

mieszkalnych. 

Uchwała Nr 526 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 543 

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Koninie i objęcia udziałów w związku z realizacją 

przedsięwzięcia pod nazwą Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma 

lokalami handlowo-usługowymi, parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora 

w Koninie. 

Uchwała Nr 527 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 544 

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Koninie i objęcia udziałów w związku z realizacją 

przedsięwzięcia pod nazwą Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą 

techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie. 

Uchwała Nr 528 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 545 

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Koninie i objęcia udziałów w związku z realizacją 

przedsięwzięcia pod nazwą:·Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie. 

Uchwała Nr 529 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta 

Miasta Konina o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego 
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Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia 

udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej 

(Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie) (druki nr 556, 557,558). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwał 

w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Konina o udzielenie wsparcia ze 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia 

udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (Miejskie TBS Sp. z o.o. 

w Koninie) - druki nr 556, 557, 558. Proszę o przedstawienie opinii przewodniczących 

Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „To są uchwały 

m.in. też i kontynuacja poprzednich uchwał, ale też, żeby to wszystko działo się 

skutecznie, potrzebne są środki. Tak jak wspomniałem wcześniej, Konin przystąpił do 

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej i miasto do tego przystąpiło, żeby pozyskać 

środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie i objęcie 

udziałów w tej inicjatywie, no musi być złożony wniosek i tutaj rozpatrywaliśmy 

projekty uchwał w tym temacie, to są projekty uchwał druki nr 556, 557 i 558. Dla 

wszystkich było to oczywiste i jak najbardziej wskazane. Radni nie mieli pytań, 

odzwierciedliło się to między innymi w głosowaniu, ponieważ wszystkie projekty 

uchwały druk 556, 557, 558 otrzymały pozytywną opinię komisji jednogłośnie 

11 głosami „za”.” 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał.  

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

DRUK Nr 556   

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Konina o udzielenie wsparcia ze 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia 

udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (Miejskie TBS Sp. z o.o. 

w Koninie). 

Uchwała Nr 530 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 557   

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Konina o udzielenie wsparcia ze 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia 

udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (Miejskie TBS Sp. z o.o. 

w Koninie). 
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Uchwała Nr 531 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 558 

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Konina o udzielenie wsparcia ze 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia 

udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (Miejskie TBS Sp. z o.o. 

w Koninie). 

Uchwała Nr 532 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie 

(druk nr 552). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej – Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie – 

druk nr 552. Proszę o przedstawienie opinii przewodniczących Komisji Finansów 

i Komisji Infrastruktury.” 

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

uchwały druk nr 552 dotyczył wniesienia wkładu pieniężnego do konińskiego 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Kwota ta jest kwotą, która jest 

niezbędną dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, by rozstrzygnąć 

przetarg na budowę ciepłowni geotermalnych. Rozgorzała dyskusja, bo temat jest 

bardzo ważny dla miasta, ale też i nie było wątpliwości, że ten wkład należy uzupełnić 

na to zadanie. Mamy wszyscy świadomość, jak ważną i znaczącą będzie inwestycja 

budowy geotermii w Koninie, ponieważ to jest jakby początek pierwszego etapu, to 

spowoduje dalszy rozwój całej wyspy Pociejewo. Komisja jednogłośnie zagłosowała 

11 głosami „za” i projekt uchwały druk nr 552 otrzymał pozytywną opinię Komisji 

Finansów i Komisji Infrastruktury.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

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

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej – Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie. 

Uchwała Nr 533 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 514 Rady 

Miasta Konina z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wniesienia 

wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej – Konin Spółka z o.o. na sfinansowanie wykonania 

węzła cieplnego w ramach przebudowy i rozbudowy "Domu 

Zemełki" w Koninie (druk nr 549). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 514 Rady Miasta Konina z dnia 24 marca 2021 roku 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej – Konin Spółka z o.o. na sfinansowanie wykonania węzła cieplnego w ramach 

przebudowy i rozbudowy "Domu Zemełki" w Koninie - druk nr 549. Proszę 

o przedstawienie opinii przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury.” 

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

uchwały druk nr 549 tak naprawdę jest uchwałą techniczną, którą wcześniej 

podejmowaliśmy 24 marca 2021 roku o sfinansowanie wykonania węzła cieplnego. 

Radni nie mieli pytań do tej uchwały, ona była jasna i oczywista. Jednogłośnie 

pozytywnie 11 głosami „za” Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury projekt ten 

zaopiniowała pozytywnie.”  

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

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

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 514 Rady Miasta Konina z dnia 24 marca 2021 roku 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej – Konin Spółka z o.o. na sfinansowanie wykonania węzła cieplnego w ramach 

przebudowy i rozbudowy "Domu Zemełki" w Koninie. 

Uchwała Nr 534 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok (druk nr 553), 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na 

lata 2021-2024 (druk nr 554). 

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

projektów uchwał w sprawie: zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok – 

druk nr 553 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 
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2021-2024 – druk nr 554. Otrzymali również państwo autopoprawkę do druku nr 553 

i autopoprawkę do druku nr 554. Proszę przewodniczącego Komisji Finansów 

o przedstawienie wypracowanej opinii do omawianych projektów uchwał.” 

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

uchwały dotyczący zmian w budżecie miasta Konina druk 553 i związane z tym zmiany 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024 druk 554 

omawiała Komisja Finansów. Były pytania do tych projektów, odpowiedzi udzielał 

skarbnik, jak również dyrektor Zarządu Dróg Miejskich pan Grzegorz Pająk. 

W głosowaniu nad projektami tych uchwał, czyli druk nr 553 Komisja Finansów 

9 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie. 

Natomiast druk nr 554 dotyczący zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej również 

otrzymał pozytywną opinię Komisji Finansów - 8 głosów „za”, przy 3 głosach 

„wstrzymujących się”.” 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał.  

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

DRUK Nr 553  

Wynikiem głosowania – 14 radnych „za”, 0 „przeciw” i  9 „wstrzymujących się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2021 

rok.  

Uchwała Nr 535 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 554 

Wynikiem głosowania – 14 radnych „za”, 0 „przeciw” i  9 „wstrzymujących się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

miasta Konina na lata 2021-2024.    

Uchwała Nr 536 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości 

(druk nr 546). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie zbycia nieruchomości - druk nr 546. Proszę o przedstawienie opinii 

przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury.” 

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

uchwały w sprawie zbycia nieruchomości druk 546 na komisji omówił pan Tadeusz 

Jakubek - kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Były pytania, na które 
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udzielił pan Tadeusz Jakubek odpowiedzi. W głosowaniu komisja zaopiniowała ten 

projekt uchwały pozytywnie 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

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

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zbycia nieruchomości – obręb Pawłówek. 

Uchwała Nr 537 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia 

nieruchomości (druk nr 547). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości - druk nr 547. Proszę 

o przedstawienie opinii przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury.”  

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

uchwały dotyczący nieodpłatnego nabycia nieruchomości druk nr 547 na komisji 

omawiał kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pan Tadeusz Jakubek. 

Na pytania dotyczące tej uchwały odpowiadał również pan prezydent Paweł Adamów. 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury - 

10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały. 

Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Chciałbym zabrać głos w tym temacie. Jak 

państwo wiecie, projekt uchwały o nieodpłatnym nabyciu nieruchomości od Skarbu 

Państwa podjęliśmy w czerwcu tamtego roku. I do głowy by mi nie przyszło, że projekt 

ten może skutecznie zablokować osoba, która była samorządowcem i jest, i projekt 

ten niestety nie mógł być realizowany. To jest niesamowite.  

Korzystając z wypowiedzi publicznej w związku z tym i to, że dzisiaj wracamy ponownie 

do podjęcia tego projektu uchwały, by miasto Konin mogło jednak przejąć tak ważną 

nieruchomość w przestrzeni miasta Konina od Skarbu Państwa, to chciałbym 

publicznie wyrazić swoje słowa uznania i podziękowania przede wszystkim osobie, 

która tak bardzo zaangażowała się, że dzięki niej dzisiaj podejrzewam, że by tej 

uchwały również nie było. 12 lat zabiegów o to, żeby móc to zrealizować, nigdy nie 

miało jakiegoś posłuchu i zrozumienia. Słowa uznania kieruję w kierunku posła ziemi 

konińskiej pana Leszka Galemby, bo jego osobiste zaangażowanie, troska 

i zrozumienie, jak ważne to może być dla miasta Konina, rodziło podziw 

i podziękowanie w kierunku do niego. Ale całe szczęście, że po tych działaniach 
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znalazła się też osoba pana ministra Bartosika, który mógł technicznie wreszcie 

odblokować te działania. Też kieruję słowa podziękowania, bo te dwie osoby sprawiły 

i całe szczęście, że dzisiaj możemy obradować ponownie nad przejęciem tej działki. 

Dziwię się, bo region nasz jest w sytuacji, kiedy jest likwidowany przemysł, który przez 

60 lat dawał setki miejsc pracy.  

Szanowni państwo. My musimy mieć świadomość, że najmniejsze miejsce pracy, 

pojedyncze, podwójne, będzie niebawem w tym mieście na wagę złota. Musimy robić 

wszystko, naprawdę wszystko, żeby nie doprowadzić do tego, że miasto Konin będzie 

pustynią. Musimy sprawić, że każde działanie, które będzie kierowane w stronę, by 

przyciągnąć ludzi, by przyciągnąć inwestora, będzie bardzo ważne i to teraz jest ten 

moment. Ja bardzo się cieszę, że pan prezydent Korytkowski tak bardzo zaangażował 

się osobiście w rozmowy z właścicielem elektrowni, by właśnie jego przekonać 

i sprawić to, co tak w przestrzeni publicznej jest nagłaśniane, ta sprawiedliwa 

transformacja, by ona wyraziła się właśnie w decyzji budowy autobusu wodorowego 

w Koninie, a nie w Lublinie, który też jest brany pod uwagę. Właśnie to wszystko 

będzie tworzyło nową przestrzeń i nową jakość Konina. Właśnie takie tereny, które 

możemy zaproponować mieszkańcom pod rekreację. To może przyciągnąć innych 

ludzi, może stworzyć nowe miejsca pracy. Budowa autobusu wodorowego, to są 

konkretne miejsca pracy w naszym mieście. To tworzy pewien ciąg myślenia, jaki 

właśnie między innymi zaproponowała elektrownia – nową odbudowę, nie tylko na 

bazie przemysłu ciężkiego, węglowego, ale nową jakość. Mamy szansę mieć pierwszą 

stację ładowania wodoru, teraz produkcja ruszy w tym roku w elektrowni. Budowa 

autobusu jest świetnym uzupełnieniem całości. Miejmy nadzieję, że po uchwaleniu tej 

uchwały nikomu do głowy - zdrowo myślącemu człowiekowi w tym mieście i nie tylko 

nie przyjdzie do głowy by niszczyć ten projekt, a od jutra mam nadzieję, że zaczniemy 

budować nowe w Koninie.” 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Jest to druga uchwała, oczywiście mam 

nadzieję, że cała rada będzie „za”, aby przejąć od Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa ten teren pod przyszłe ewentualnie inwestycje związane z turystyką, 

z odpoczynkiem, z wypoczynkiem dla mieszkańców, nie tylko tak zwanych tubylców, 

ale i przyjezdnych. Nasuwa się tutaj znowu pytanie, skąd wziąć pieniądze na to 

wszystko, aby tam coś zacząć mówiąc kolokwialnie robić, działać na tym terenie. 

Dlaczego? Przypomnę, mamy inny również ośrodek Gosławice ulica Rybacka - dojście 

od ulicy Rybackiej. Tych pytań jest więcej. Nie będę przeciwny, popieram ten projekt 

oczywiście w całej rozciągłości, ale nasuwają się w związku z tym pytania, aby dla 

pokazania pewnych rzeczy, że coś się robi dla mieszkańców i nie zapominać o innych 

rzeczach, które praktycznie są w planach lub zostały rozpoczęte, a nieskończone. 

I mam tutaj jedną uwagę, jeżeli mogę do projektu uchwały, a konkretnie do 
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uzasadnienia, bo nie jestem poliglotą, ale nie podoba mi się tutaj jeden zapis, 

powinien być inny przyimek. Przeczytam: „Uchwałą nr 380 z dnia 24 czerwca 2020 roku 

Rada Miasta Konina wyraziła zgodę na nabycie przedmiotowych nieruchomości w drodze 

nieodpłatnego przekazania do Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”. 

Uważam, że tutaj powinien być inny przyimek, a mianowicie „od” Skarbu Państwa, to 

jest dziesiąty akapit od dołu. Nie wiem czy się mylę, ale tak mi się wydaje, czytanie ze 

zrozumieniem tutaj się po prostu kłania.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuje panu radnemu. Mam pytanie do pana 

prezydenta, czy pan prezydent wprowadza to autopoprawką? Tak jest zgoda pana 

prezydenta, wprowadzamy to autopoprawką.” 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Szanowny panie radny, 

jeżeli chodzi o to, co jest proponowane na tym terenie, już od paru lat mówimy na ten 

temat. Tutaj radny pan Marek Cieślak bardzo dużo o historii w ogóle powiedział, 

o próbie pozyskiwania tego terenu, bo ona sięga rzeczywiście parę lat wstecz. Będzie 

tam teren, który będzie pozwalał wypoczywać naszym mieszkańcom, ale i myślę, 

że w dużej części też osobom przyjezdnym, bo przecież zwróćcie państwo uwagę na 

nasze jeziora w subregionie konińskim tak bym powiedział, wielu przyjezdnych 

z Kalisza, czy też z Łodzi przybywa i chcielibyśmy na terenie miasta dać taką również 

i możliwość. Ten teren na Łężynie doskonale temu odpowiada, aby móc zorganizować 

tam chociażby plażę miejską z prawdziwego zdarzenia. Jest to dosyć istotne, gdyż 

wybrzeże tego jeziora ma ekspozycję południową. Jest to dość duży teren, bo jak 

państwo zwrócili uwagę w materiałach sesyjnych, przecież jest to ponad 5 hektarów, 

gdzie będzie można zlokalizować nie tylko plażę, ale i całą infrastrukturę związaną 

z wypoczynkiem, rekreacją, sportem, który może być zorganizowany od podstaw, czyli 

w taki sposób, jaki sobie tylko zaplanujemy. Natomiast odnosząc się do Przystani 

Gosławice, to jest oczywiście nasz majątek, który został przejęty za przysłowiową 

złotówkę od ZE PAK-u. Tam z kolei ten teren będzie dedykowany szeroko rozumianym 

sportom żeglarskim, czyli będzie to teren związany ze szkoleniem, ale i też z postojami 

żeglarzy tak, aby nie zakłócać odpoczynku takiego, który będzie po drugiej stronie 

niejako jeziora realizowany w Łężynie. Natomiast w Przystani Gosławice jak państwo 

radni zechcieliby tam pojechać, tam też są zmiany, tam nie zostawiliśmy tego terenu 

w takiej formie, w jakiej zostaliśmy, w jakiej przejęliśmy od ZE PAK-u. Tam inwestycje 

małymi kroczkami są realizowane, bo przecież chociażby nowe połączenie związane 

z przyłączem energetycznym, to rodziło wielkie problemy dla nas, poszczególne 

budynki, które tam są, domki są remontowane, ale i też infrastruktura związana 

z wodą, czyli pomosty sukcesywnie są remontowane tak, aby goście tej przystani mogli 

odpoczywać w pewnym komforcie.  
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Oczywiście, jeżeli chodzi o Łężyn, nie zbudujemy tego za kilka lat prawda, 

że powiedzmy przyszły czy następny rok będzie już usytuowana tam pełna 

infrastruktura służąca wypoczynkowi. Mamy na to szanowni państwo 20 lat, bo jest 

taki zapis, że w ciągu tego czasu musimy przygotować się na to, aby rzeczywiście po 

jakimś czasie dać odpowiedź na to, co miasto zrealizowało na tym miejscu, bo jest to 

przecież teren przeznaczony na cele społeczne. Szanowni państwo proszę o poparcie 

tego wniosku. 

Natomiast, jeśli chodzi o uwagę pana radnego dotyczącą uzasadnienia, to tutaj, jeżeli 

jest rzeczywiście w uzasadnieniu od słów zaczynających się: „Uchwałą nr 380” w tymże 

akapicie, w zdaniu nastąpiła oczywista pomyłka pisarska zamiast „do Skarbu Państwa” 

powinno być oczywiście „od Skarbu Państwa” i taką autopoprawkę proszę 

zaakceptować.” 

Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Cieszę się bardzo, że działka przejdzie 

i będziemy robić. Tylko do pana Cieślaka mam taką uwagę, po co to komentowanie, 

że ktoś tam blokował.  

A do pana prezydenta mam taką gorącą prośbę, jakbyśmy mieli więcej stanowisk 

pracy stworzonych, to być może miałby kto wypoczywać nad tym jeziorami, ale jak nie 

będzie pracy, to kto tam będzie wypoczywał.” 

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

wypoczynku wśród naszych mieszkańców istnieje panie radny. Jest to sygnalizowane. 

Zachęcam pana, aby przyjechał pan chociażby do naszego ośrodka Przystań 

Gosławice w jedną z niedziel w okresie letnim, kiedy będzie pogoda. Zobaczy Pan, ile 

tam osób wypoczywa. Dziękuję i zachęcam do tego.” 

Ponownie głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Panie prezydencie nie potrzeba 

mnie zapraszać. Ja w tym ośrodku często bywam i muszę panu powiedzieć, że są małe 

te kroczki, co pan powiedział. Ale można byłoby zwiększyć, żeby ten ośrodek ładniej 

wyglądał, bo nie jest jeszcze tak, jak powinno być. Tam jestem często.” 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości – obręb Łężyn. 

Uchwała Nr 538 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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13. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Wspierania 

Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022. 

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

sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 

2020-2022. Proszę o przedstawienie opinii przewodniczących Komisji Finansów 

i Komisji Infrastruktury.” 

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

z realizacji programu wspierania przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-22 Komisja 

Finansów jak i Komisja Infrastruktury zaopiniowała pozytywnie 11 głosami „za”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.  

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

Miasta Konina zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Programu Wspierania 

Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

14. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Koninie za 2020 rok oraz informacja 

o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2021 rok. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia 

sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2020 

rok oraz informacji o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2021 rok. 

Ustawa o pomocy społecznej stanowi w art. 17. 1. ppkt. 17: do zadań własnych gminy 

o charakterze obowiązkowym należy sporządzanie sprawozdawczości oraz 

przekazywanie jej właściwemu wojewodzie.  

Proszę przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych o przedstawienie 

wypracowanej opinii.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „Komisja Rodziny i Spraw Społecznych w głosowaniu jednomyślnym 9 głosów 

„za” przyjęła sprawozdanie. Może dodam dwa słowa komentarza, żeby już potem 

głosu nie zabierać. Jak sama nazwa wskazuje, dokument ten składa się z takich dwóch 

elementów. Po pierwsze to jest sprawozdanie z działalności za 2020 rok i potem druga 

część, czyli informacja o potrzebach na 2021 rok. I tutaj, jeśli chodzi o to myślenie 

perspektywiczne na 2021 rok, sprawozdanie w jakimś sensie zostało zdeterminowane 

przez sytuację pandemiczną, w której się znajdujemy i tam wiele potrzeb planowanych 

na przyszły rok właśnie ten fakt uwzględnia.  
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Z dokumentu dowiedzieliśmy się, że oczywiście Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

prowadzi tę działalność bardzo szeroką, są to zarówno działania interwencyjne, jak 

i takie długofalowe. Poza tym są to działania, które wykonuje sam MOPR, ale również 

są zadania, które zleca organizacjom pozarządowym, tak że tutaj jest cała paleta 

zarówno działań, jak i organizacji stowarzyszeń włączonych w pracę na rzecz pomocy 

ludziom będącym w potrzebie. Przy okazji komisja mogła zapoznać się, o czym 

informowała pani dyrektor Małgorzata Rychlińska, o nowych inicjatywach, m.in. 

mogliśmy poznać taką nową formułę działań, jakim jest asystent osoby 

niepełnosprawnej.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.  

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

Miasta Konina zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Koninie za 2020 rok oraz przyjęła informację o potrzebach 

w zakresie pomocy społecznej na 2021 rok”. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

15. Rozpatrzenie oceny zasobów pomocy społecznej. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Następny punkt porządku obrad to ocena zasobów 

pomocy społecznej.   

Zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) - Organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, 

radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki 

samorządu terytorialnego ocenę, o której mowa w ust. 1. Ocena wraz 

z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. 

Proszę przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych o przedstawienie 

wypracowanej opinii.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „Podobnie jak w poprzedniej sytuacji, tutaj również Komisja Rodziny i Spraw 

Społecznych jednomyślnie przyjęła ten dokument - 9 głosów „za”. Zachęcam do 

zapoznania się z tym dokumentem, żebyśmy chociażby wiedzieli, na co te 

161.500. 000 zł tak naprawdę wydajemy, bo o tym dokument między innymi mówi.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad materiałem.  

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

Konina zapoznała się i przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej. 
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16. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy 

Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020. 

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

Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z Organizacjami Pozarządowymi 

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

publicznego i o wolontariacie za rok 2020. 

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

publicznego i o wolontariacie - Organ wykonawczy jednostki samorządu 

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

przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz 

opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy za rok poprzedni. 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina 

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020 Prezydent 

Miasta Konina przedkłada Radzie Miasta Konina.  

Proszę przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych o przedstawienie 

wypracowanej opinii.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „W jednomyślnym głosowaniu 9 radnych było „za” przyjęciem tego 

sprawozdania. Od pana kierownika Bartosza Jędrzejczaka - kierownika Centrum 

Organizacji Pozarządowych dowiedzieliśmy się, że ta współpraca wygląda dobrze, 

nawet w niektórych obszarach bardzo dobrze. Tutaj podobnie, jak w przypadku 

sprawozdań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny, również swoje piętno odcisnęła ta 

sytuacja pandemiczna, niektóre przedsięwzięcia nie mogły zostać zrealizowane, ale 

głównie poprzez obostrzenia sanitarne.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.  

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

Miasta Konina zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy 

samorządu miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 

o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie za rok 2020. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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17. Rozpatrzenie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie 

ustanowienia parku gminnego na terenie położonym przy ulicy 

Przemysłowej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków – Miasto Konin – obręb Czarków – numerem 229/26 

oraz nadania mu nazwy „Park Winnica” (druk nr 551). 

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

inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustanowienia parku gminnego na terenie 

położonym przy ulicy Przemysłowej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków – Miasto Konin – obręb Czarków – numerem 229/26 oraz nadania mu 

nazwy „Park Winnica” – druk nr 551. Proszę przewodniczącego Komisji 

Infrastruktury o przedstawienie wypracowanej opinii.” 

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

uchwały druk nr 551 omówiła komisji pani radna Krystyna Leśniewska, która złożyła 

inicjatywę uchwałodawczą w tym temacie. W czasie dyskusji pan radny Bartosz 

Małaczek zgłosił zastrzeżenie do § 6 w załączniku 2 projektu uchwały, który brzmi: 

„naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń”. 

Radny wnioskował, aby § 6 wykreślić w całości. Po wyjaśnieniach, jakie do tej uwagi 

zrobił radca prawny, radna wnosząca inicjatywę pani Krystyna Leśniewska przychyliła 

się do wniosku, aby wykreślić ten § 6 w załączniku 2 do projektu uchwały. Po dyskusji 

przystąpiono do głosowania i w wyniku głosowania projekt uchwały Komisja 

Infrastruktury zaopiniowała pozytywnie 8 głosami „za”, przy 3 głosach 

„wstrzymujących się”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

Głos zabrała radna Krystyna LEŚNIEWSKA, cytuję: „Wniosek o ustanowienie parku 

gminnego w Koninie i nadanie mu nazwy Park Winnica złożyłam w imieniu części 

mieszkańców Konina w trybie inicjatywy uchwałodawczej, w celu zwiększenia ochrony 

przyrodniczej tego terenu na podstawie artykułu 81 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

roku o ochronie przyrody.  

Nazwa nawiązuje do czasów średniowiecznych, kiedy Konin posiadał wieś służebną 

Kurów. Do tej wsi położonej na nachylonych ku południowym zboczach doliny Warty 

i przylegającej do wielkiej drogi biegnącej do Torunia rozwijało się winiarstwo 

i sadownictwo. Winnica w Kurowie wzmiankowana jest już w 1441 roku w sporze 

władz Konina z miejscowym plebanem. Obecność przedstawicieli branży winiarskiej 

potwierdzona jest w następnym stuleciu. W 1531 roku występuje winiarz, mieszkaniec 

koniński. Winnica w Kurowie wspominana jest jeszcze w dokumentach z 1782 roku - 

prawa do jej użytkowania miał posiadać proboszcz parafii świętego Bartłomieja 
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kanonik katedralny kujawski Aleksy Młodziejowski. Była również zarządzana przez 

żydów, dlatego też świadczy to o wielokulturowości na tym terenie w uprawianiu 

właśnie tych winnic.  

Pierwsze budynki konińskiej spółdzielni mieszkaniowej były stawiane pośród 

likwidowanych sadów, znajdujących się w tym miejscu od wieków. Nowo 

wprowadzający się mieszkańcy i zasiedzieli gospodarze nazywali tę okolicę Winnica. 

Do dzisiaj niektórzy mieszkańcy pamiętają tę nazwę. Proponowana nazwa nawiązuje 

do dotychczasowej tradycji nazewnictwa w tej części miasta, co jest zgodne z uchwałą 

nr 426 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zasad 

kształtowania nazewnictwa ulic placów i innych obiektów miejskich położonych na 

terenie miasta Konina. Działka nr 229/26 obręb Czarnków należy do miasta Konina 

i w części wskazanej na załączniku nr 1 do uchwały użytkowana jest zgodnie z planem 

zagospodarowania przestrzennego, jako teren zieleni parkowej. 

Na komisji, przy rozpatrywaniu tej uchwały uchwałodawczej, radny Bartosz Małaczek 

miał zastrzeżenia, w związku z czym wprowadzam autopoprawkę do przedłożonego 

projektu uchwały, polegającą na wykreśleniu z treści załącznika nr 2 do uchwały § 6 

o treści: „naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej 

w kodeksie wykroczeń”. Autopoprawka jest wynikiem dyskusji prowadzonej na 

posiedzeniu Komisji Praworządności. Jak wynika z informacji, jakie uzyskałam od 

kierownika Wydziału Geodezji i Katastru, który skonsultował ten temat z radcą 

prawnym, niniejsza zmiana nie wpłynie na możliwości egzekwowania naruszeń 

regulaminu, gdyż wynikają one z ogólnie obowiązujących przepisów i jako takie 

podlegają kodeksowi wykroczeń. Regulamin ma za zadanie głównie przypomnienie 

użytkownikom parku ogólnie obowiązujących przepisów i zasad przebywania 

w przestrzeni publicznej. W związku z powyższym wnoszę o uwzględnienie poprawki 

w procedowanym projekcie uchwały. 

I teraz jeszcze chciałam nawiązać do tego, że teren ten będzie użytkowany z myślą 

o rozwoju i ochronie przyrody, zazielenianiu miasta i terenu naszego i myślę, że poza 

wszelkimi politycznymi i klubowymi zasadami wspólnie jako mieszkańcy Konina 

przychylnie podejdziemy do tej sprawy i historyczną nazwę tego terenu wspólnie 

zaopiniujemy, a być może po pozytywnym głosowaniu wspólnie razem, wszystkie 

kluby posadzimy tam parę drzewek, może parę krzaków w winnicy i będzie to taki 

nasz wspólny wkład dla miasta Konina w szerzenie ochrony przyrody i walki 

o środowisko. Dziękuję bardzo i proszę o pozytywne rozpatrzenie i głosowanie.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję pani radnej. W uzasadnieniu do projektu 

uchwały proponuję wprowadzenie zmian. W punkcie 1 wniosek o ustanowienie parku 

gminnego w Koninie i nadanie mu nazwy Park Winnica i tam wykreślić słowa: „składa 



27 

się” i dopisać: „został złożony w trybie inicjatywy uchwałodawczej przez radną Krystynę 

Leśniewską w celu zwiększenia ochrony przyrodniczej tego terenu na podstawie artykułu 81 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (dziennik ustaw z 2020 roku 

pozycja 55 ze zmianami)”. I dodanie punktu 6: „Inicjatywa uchwałodawcza została 

pozytywnie zaopiniowana przez Prezydenta Miasta Konina”. To takie poprawki tam 

wnoszę do uzasadnienia.” 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „W tym miejscu chciałem 

podziękować również pani radnej Krystynie Leśniewskiej za tą inicjatywę, która w tej 

chwili będzie zwieńczona głosowaniem. Mam nadzieję pozytywnym, gdyż szanowni 

państwo jest to dobra nazwa, ona zgodna jest, cała procedura związana z nadaniem 

tej nazwy z uchwałą dotyczącą nadawania nazw wszelkiej infrastrukturze, ale i nie 

tylko wszelkim obszarom na terenie miasta Konina. Odnosi się ona do historii naszego 

miasta, niekoniecznie miasta, ale tego terenu. Bardzo się cieszę, że w tej chwili 

powstanie kolejny park na terenie miasta Konina, który będzie myślę lepiej chroniony, 

jeżeli chodzi o to, co w nim się znajduje, a mianowicie krzewy i drzewa. Myślę, że za 

jakiś czas zaprosimy radnych, jak już to zorganizujemy, zaplanujemy, aby zasadzić 

symboliczne właśnie krzewy winnej latorośli, tak, aby w rzeczywistości winna latorośl 

powróciła do tego terenu, bo przecież przed setkami lat właśnie w nim była. 

Oczywiście o tym wydarzeniu szanowni państwo radni będziecie poinformowani.” 

Glos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Ja bardzo przepraszam, ale na komisji, jak 

państwo wiecie, ta łączność nie była zbyt dobra. Co do projektu uchwały, projekt 

uchwały poprę, a czy to będzie skwer, czy to będzie park, tak jak jest w projekcie 

uchwały, to już jest po prostu inna sprawa, tych parków na terenie miasta Konina 

mamy troszeczkę. No mamy kilka, jak one wyglądają, to już inna sprawa, i z czym to 

się wiąże, to wiadomo z finansami, aby je odpowiednio utrzymać i zabezpieczyć. Ale 

mam taką prośbę do pani Krystyny, nie wiem czy do pana prezydenta, bo znowu, 

przepraszam bardzo punkt 3 w uzasadnieniu, jest zarówno w Word, jak również w pdf-

ie. Pisze tutaj tak: „Pierwsze budynki konińskiej spółdzielni mieszkaniowej były stawiane 

pośród likwidowanych sadów znajdujących się w tym miejscu od wieków. Nowo 

wprowadzający się mieszkańcy i zasiedziali gospodarze nazywali tę okolicę Winnica”. 

I teraz to ostatnie zdanie: „Do dzisiaj mieszkańcy pamiętający tę nazwę.” Nie wiem, 

uważam, że to zdanie pani Krystyno powinno być zmienione, „do dzisiaj żyją 

mieszkańcy pamiętający tą nazwę”, czy „tę nazwę” lub „do dzisiaj mieszkańcy pamiętają tę 

nazwę.” Tak mi się wydaje, to ostatnie zdanie po prostu uważam, że powinno się 

zmienić, ale to już zostawiam kwestii pani Krystynie, czy też panu prezydentowi.” 

Ad vocem radna Krystyna LEŚNIEWSKA, cytuję: „Właśnie do tego zdania, bo mam to 

zdanie, „do dzisiaj mieszkańcy pamiętają tę nazwę”.” 
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Ad vocem radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Ja przepraszam, panie przewodniczący, pani 

Krystyno, ale to po prostu będzie komicznie brzmiało. Ja mam zarówno w pdf jak 

w wordzie: „do dzisiaj mieszkańcy pamiętający tę nazwę” albo: „pamiętają nazwę”, albo: 

„żyją mieszkańcy pamiętający tę nazwę”, bo chodzi o tą końcówkę jednego słowa albo 

dajemy albo likwidujemy.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Panie radny, jeżeli pani radna Leśniewska powiedziała 

pamiętają, to ona jest inicjatorem tej uchwały. I jeżeli podtrzymuje ten zwrot, to 

zostaje. Pani Krystyna Leśniewska ad vocem jeszcze raz.” 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Wychodzi na to, 

że ja jednak mam udzielony głos panie przewodniczący. Poprosiłem o głos 

priorytetowy, bo chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście pod względem takim 

stylistycznym, tutaj pan radny Sidor ma rację. Jest w dokumentach: „do dzisiaj 

mieszkańcy pamiętający tę nazwę”. I zgadzam się z panem radnym z Sidorem, że 

powinno być, że: „do dzisiaj mieszkańcy pamiętają tę nazwę”, bądź: „do dzisiaj są 

mieszkańcy pamiętający tę nazwę”. I teraz biorąc pod uwagę, że ja autopoprawki nie 

mam możliwości zastosowania, to zwracam się właśnie do pani radnej Leśniewskiej. 

Poproszę o wybór jednego z tych dwóch zaproponowanych wariantów, 

bo rzeczywiście wtedy będziemy mieli poprawność językową zastosowaną.” 

Ad vocem radna Krystyna LEŚNIEWSKA, cytuję: „Faktycznie, emocjonalnie, pewnie 

tutaj wyszło dosyć tak niefajnie w tym zdaniu, więc bardzo bym prosiła 

o uwzględnienie moje autopoprawki i napisanie: „do dzisiaj żyją mieszkańcy 

pamiętający tę nazwę”. Myślę, że to będzie tak najprościej i prawidłowo.” 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Bardzo się cieszę, że pan 

prezydent akceptuje ten projekt. I to jest takie miejsce, które nas tutaj połączyło 

można powiedzieć, było trochę burzliwe, ale jak się okazało, możemy wszyscy dojść do 

porozumienia. A najbardziej mnie cieszy to, że potwierdzamy tutaj jako rada, 

że jesteśmy właśnie za tym, żeby uczcić te nasze historyczne miejsca, historyczne 

postacie, bo kiedyś właśnie taki konsensus w poprzedniej kadencji był, że jeżeli 

będziemy właśnie nazywać miejsca, obiekty, ulice, to będziemy korzystać z tej długiej 

kolejki osób związanych z Koninem, a także właśnie ważne jest kultywowanie takich 

lokalnych nazw, bo w ten sposób pokazujemy też mieszkańcom taką trochę żywą 

lekcję historii, że my tutaj obradujemy w tym momencie za sprawą tego miejsca, które 

od XV wieku było winnicą. Myślę, że praktycznie niewielu z nas w jakikolwiek sposób 

wiedziało o takiej wzmiance, ona się znajdowała w kilku książkach i wypłynęła 

w pewnym momencie. I to już zostanie po nas i uważam, że ta pana prezydenta tutaj 

inicjatywa z zasadzeniem winnicy w tym miejscu, to jest też doskonały pomysł i będzie 

to takie miejsce właśnie edukacyjne, pokazujące, że na tych terenach też coś było. 
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Przypomnę tylko, że są ludzie, którzy ciągle mówią, że tutaj nic nie było w Koninie, a tu 

się okazuje, że mieliśmy winnice. Tylko przypomnę, że Zielona Góra ma nazwę właśnie 

od tych zielonych gór, gdzie też były winnice w tych samych czasach, kiedy w Koninie 

też była winnica, po prostu klimat był wtedy cieplejszy i można było w Polsce uprawiać 

winnice. Mamy też zresztą VIN-KON S.A., który produkuje cały czas wino i mamy inne 

takie winiarskie tradycje, mamy taką postać też związaną z winiarstwem, bo 

remontujemy Dom Zemełki. A Dom Zemełki w 1866 roku został przekazany na 

gimnazjum miejskie przez kupca winnego właśnie Walentego Modrzejewskiego. 

To była znana postać w Koninie, filantrop, który fundował dzwonnicę przy farze, 

ogrodzenie kościoła farnego i na starość przekazał ten budynek Dom Zemełki, którego 

był właścicielem na gimnazjum, które tam było do 1938 roku, gdzie później 

przeprowadziło się do nowej siedziby przy ulicy Mickiewicza. Więc ta decyzja panie 

prezydencie jest tutaj słuszna. Gratuluję również inicjatorce, pani radnej Leśniewskiej 

i chcę tutaj też w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Konina podziękować, które jak 

państwo wiecie, jest żywo zainteresowane właśnie takim działaniem i to od nas, 

z naszego towarzystwa i ze środowiska związanego z towarzystwem, także z PTTK, 

wypływają właśnie takie inicjatywy i poparcia i wsparcia, jeżeli ktoś ma właśnie taką 

inicjatywę.” 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję; „Również gratuluję pani Krystynie 

inicjatywy uchwałodawczej, jednocześnie chciałem przeprosić za tą poprawkę, za tą 

uwagę, ale po prostu tak jak mówiłem, na komisji były bardzo słabe łącza. Również 

dziękuję panu prezydentowi za wprowadzenie tego pod obrady. I mam nadzieję, że 

znajdą się środki finansowe, aby o te parki w Koninie, o zielone miejsca po prostu 

dbać.” 

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

W głosowaniu nie uczestniczy radny Wiesław STEINKE. 

Wynikiem głosowania – 20 radnych „za”, 0 „przeciw” i  2 „wstrzymujących się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia parku gminnego na tere 

położonym przy ulicy Przemysłowej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków – Miasto Konin – obręb Czarków – numerem 229/26 oraz nadania mu 

nazwy „Park Winnica”. 

Uchwała Nr 539 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia 

skargi na Prezydenta Miasta Konina (druk nr 541). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina – druk nr 
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541. Proszę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie 

wypracowanej opinii.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wiesław WANJAS, 

cytuję: „Mieszkanka Konina wystosowała pismo o pomoc w zamianie mieszkania do 

pana wojewody wielkopolskiego. Pan wojewoda zinterpretował to pismo natomiast 

jako skargę na Prezydenta Miasta Konina, w związku z taką sytuacją zwróciłem się do 

Prezydenta Miasta Konina o wyjaśnienie sprawy poruszonej w skardze i zajęcie 

stanowiska. Na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2021 roku, Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji Rady Miasta Konina omówiła otrzymane wyjaśnienia i dokumenty dotyczące 

skargi. Komisja wysłuchała wnoszącej skargę oraz kierownika Wydziału Spraw 

Lokalowych Urzędu Miejskiego w Koninie.  

W związku z otrzymanymi wyjaśnieniami, na posiedzeniu komisji skarżąca wycofała 

skargę na Prezydenta Miasta Konina. Mając na uwadze wolę skarżącej Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji wnosi do Rady Miasta Konina o uznanie postępowania w sprawie 

rozpatrywania skargi na Prezydenta Miasta Konina za bezprzedmiotowe. Wobec 

powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

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

W głosowaniu nie uczestniczyli radni: Wiesław STEINKE oraz Marek WASZKOWIAK. 

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

w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina. 

Uchwała Nr 540 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 16 Rady 

Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia 

wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnych (druk nr 540).   

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 16 Rady Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2014 roku 

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

– druk nr 540. 

Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu 

kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800) - na wniosek 

radnego przewodniczący rady gminy może wyrazić zgodę na przejazd w podróży 
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służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy. W takim 

przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden 

kilometr przebiegu, określonych przez radę gminy na podstawie przepisów w sprawie 

warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych 

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 

pracodawcy. Uchwała ustala stawkę zwrotu kosztów przejazdu za 1 kilometr 

przebiegu pojazdu będącego własnością radnego, który został użyty do celów odbycia 

podróży służbowej. 

Prezydent Miasta Konina Zarządzeniem Nr 5/UM/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku 

określił zasady użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych w Urzędzie 

Miejskim w Koninie.  

W celu ujednolicenia stawek zwrotów kosztów przejazdu za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu, który będzie przysługiwał radnym oraz pracownikom Urzędu Miejskiego 

w Koninie, zachodzi potrzeba określenia wysokości stawek przysługujących radnym. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

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

przewodniczący był łaskaw powiedzieć i umieścić stosowne zapisy w uzasadnieniu do 

projektu tejże uchwały. W styczniu tego roku, biorąc pod uwagę, że jak państwo 

wiecie, zaciskamy pasa i przeprowadzamy różnego rodzaju oszczędności, 

zdecydowałem, aby wydać zarządzenie, które zmniejsza stawki związane 

z zastosowaniem rozliczeń przy przejazdach służbowych dla pracowników Urzędu 

Miejskiego w przypadku, kiedy wykorzystują samochód prywatny do celów 

służbowych. Biorąc pod uwagę to, że i również państwo jako radni macie możliwość 

takowego rozliczania w celu zastosowania jednakowych zasad przy rozliczaniu dla 

wszystkich, którzy z takowych przejazdów korzystają w urzędzie, również konieczność 

zachodzi tejże uchwały, abyście państwo podjęli. Dlatego też proszę o przyjęcie tej 

uchwały. Niestety tak muszę powiedzieć i państwo będziecie uwikłani w pewne 

oszczędności.” 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Tutaj do pana prezydenta się zwrócę. 

Powiem szczerze, jestem radnym trzecią kadencję i nigdy nie zwracałem się 

o jakikolwiek zwrot kosztów podróży. Może dlatego, że bardzo dużo jeżdżę rowerem, 

również w sprawach służbowych, a poza tym są to przynajmniej tak jak dla mnie i na 

pewno wielu innych tak krótkie odległości, że nawet nie ma sensu takich wniosków 

składać, tak że z mojej strony tych oszczędności panie prezydencie nie będzie, bo ja 

z tych środków nie korzystam.” 
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Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Panie radny Sidor, tak to 

jest, że rzeczywiście tutaj radni mało korzystają z takich sytuacji, ja sobie nie 

przypominam. Ja również nie korzystałem z takiego czegoś, jeżeli już, to są wyjazdy 

samochodem służbowym i myślę tutaj o delegacjach, które się odbywały do miast 

partnerskich, bądź też do innych miast poza Konin, bo tutaj w tym przypadku takie 

rozliczenie może być zastosowane, ale kiedy radny czy też pracownik Urzędu 

Miejskiego wyjeżdża poza obręb miasta. Na terenie miasta, nie ma takich możliwości, 

aby takową kilometrówkę niejako rozliczać. Tak że to jest tylko rozliczenie takowych 

przejazdów, jeżeli to dotyczy wyjazdów służbowych poza granice miasta.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Ja tu muszę jeszcze potwierdzić również to, że nikomu 

nie podpisałem zgody na korzystanie z samochodu, jak jestem przewodniczącym rady. 

Tak że nikt nie korzystał z tego, z tej możliwości, bo nie było wyjazdów poza teren 

miasta Konina.”  

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

W głosowaniu nie uczestniczyli radni: Wiesław STEINKE oraz Marek WASZKOWIAK. 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr 16 Rady Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2014 roku 

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 

Uchwała Nr 541 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

20. Wnioski i zapytania radnych. 

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

radnych.    

Informuję, że 27 kwietnia 2021 r. wpłynęło do mnie pismo – informacja o utworzeniu 

Klubu Radnych Wspólny Konin. 

W skład klubu wchodzą: 

- Radna Emilia Wasielewska – przewodnicząca, 

- Radna Monika Kosińska, 

- Radny Maciej Ostrowski.  

Przypominam państwu radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego 

za 2020 rok. Termin złożenia oświadczenia upływa w dniu 30 kwietnia 2021 roku. 

Przechodzimy do wniosków i zapytań radnych. Przypominam Państwu radnym 

i proszę o formułowanie wniosków i zapytań na piśmie. Odpowiedzi na wnioski 

również zostaną udzielone w formie pisemnej. 



33 

Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos?” 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Pierwszy temat, inwestycji, która jest w tej 

chwili prowadzona. Nie mam na myśli ul. Kleczewskiej i przebudowy. Mam na myśli 

całkiem inną rzecz, a mianowicie połączenie drogowe ul. Przemysłowej 

i ul. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia – wiadukt. Panie prezydencie, w ubiegłym roku, ja 

bardzo proszę przy odbiorach końcowych, a nawet już wcześniej zwrócić uwagę. Ja 

bardzo dużo w poprzednim punkcie powiedziałem, że jeżdżę rowerem, chodzę na 

pieszo, wtedy wszystko lepiej widać. Jesienią ubiegłego roku zostały zasiane pasy 

zielone na wysokości ul. Paderewskiego – ul. Przemysłowa. Powiem tak, brzydko to 

wygląda z uwagi na to, że po zasianiu jeździły tam ciężarówki, ciężki sprzęt, są 

kamienie, są koleiny, w wielu miejscach brakuje ziemi. Uważam, że należy to dokładnie 

sprawdzić i wszystkie te sprawy uzupełnić, jak również dosiać trawę. To samo dotyczy 

się części wschodniej za torami kolejowymi, na wysokości budynku Adama i Ewy, czy 

wieżowców po drugiej stronie. 

Co do ul. Kleczewskiej – kolejny termin. Czy ten termin będzie już dotrzymany? 

Podobna sytuacja z pasami zielonymi, brakuje tam ziemi. Nie wygląda to estetycznie. 

Mam nadzieję, że to tak nie będzie odebrane. Już nie chcę mówić o innych rzeczach, 

od tego jest inspektor. Mam dokładną odpowiedź, więc mam nadzieję, że wszystko 

będzie w porządku. 

Inna rzecz panie prezydencie, kolejna rzecz, złożyłem wniosek 18 stycznia w sprawie 

tzw. komórek na ul. Gosławickiej. Powiem tak, zadałem 10 konkretnych pytań, gdzie 

dostałem tylko odpowiedź na 10 pytanie, a mianowicie tutaj się zwróciłem z prośbą, że 

w przypadku likwidacji mogłaby być taka możliwość w przyszłości, ewentualnie 

wykonania tam placu zabaw, siłowni zewnętrznej na tym miejscu, ewentualnie 

w pobliżu, korzystając albo z KBO albo ze środków miasta i z uroków korzystania 

z pobliskiego jeziora Gosławskiego. Na ten ostatni punkt dostałem odpowiedź, że na 

chwilę obecną nie ma pieniędzy, ewentualnie żaden wniosek nie został złożony. Ja 

o tym wszystkim wiem, ale panie prezydencie powiem tak. Jest tutaj takie zdanie: cyt. 

„Niestety mimo kilkukrotnych ustalonych terminów nie doszło do spotkań i konsultacji 

ze względu na ogłoszenie stanu epidemiologicznego w całym kraju i wynikające z tego 

ograniczenia. W obecnej sytuacji postępowanie zawieszono do chwili złagodzenia 

obostrzeń związanych z pandemią COVID – 19”. Dlaczego to zdanie przeczytałem, 

naprawdę nie wiem, to jest sprawa, która ciągnie się już lata. Przepraszam, ale to jest 

obowiązkiem miasta dbać o ten teren, aby było tam wszystko zgodne również 

z regulaminem utrzymania czystości i porządku w mieście. Dlaczego przeczytałem to 

zdanie, bo dziwi mnie to, co miało miejsce na Placu Wolności 23 kwietnia, czyli duże 

zgromadzenie, media i nasuwa się pytanie, czy w Gosławicach na ul. Gosławickiej 

COVID jest, a na Placu Wolności go nie ma? To są wymijające odpowiedzi i bardzo 
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proszę, te obostrzenia prawdopodobnie będą poluzowane, aby tematu nie odkładać 

na później, bo ja cały czas go będę monitował. Robię to już kilka lat w imieniu 

mieszkańców. 

Ostatnia rzecz, można powiedzieć tragiczna, a mianowicie 16 kwietnia, kilka godzin 

przed sesją nadzwyczajną doszło do tragicznego wypadku na wysokości ul. Działkowej, 

kilkadziesiąt metrów przed lasem w Niesłuszu zginął człowiek. Panie prezydencie zna 

mnie pan bardzo dobrze, od wielu lat, praktycznie od sześciu lat praktycznie cały czas 

mówię o możliwości wybudowania, połączenia dwóch dzielnic Niesłusza, V osiedla, ul. 

Zakole przejściem dla osób pieszych, dla rowerzystów. Dzięki mojej inicjatywie 

i spotkaniu z panem prezydentem, za co bardzo dziękuję, że dopiął pan tego, 17 

grudnia 2019 roku spotkałem się z panem, jak również z panem Grzegorzem Pająkiem 

dyrektorem ZDM, panią radną Wasielewską, jeszcze był pan Tadeusz Jakubek, mam to 

wszystko zapisane i dzięki tej inicjatywie i pańskim rozmowom udało się, firma Torpol 

wykonała dojście od ul. Okólnej - przejazdu kolejowego do obecnego wiaduktu, który 

niebawem będzie całkowicie oddany. Oczywiście wykonała to firma Torpol 

prowizorycznie itd. Niestety nie rozwiązuje to sprawy. Wiem, zresztą było to również 

w mediach, pod koniec marca wystosował pan odpowiednie pismo do Ministra 

Infrastruktury jak również do PLK PKP w sprawie możliwości wybudowania tego 

połączenia pomiędzy dwoma dzielnicami. Chciałbym się dowiedzieć, mam prośbę. Czy 

jest możliwość, abym to pismo od pana prezydenta otrzymał, jeżeli takie zostało 

wystosowane, jak również odpowiedź, jeżeli ta odpowiedź już jest. Nie znam treści ani 

jednego, ani drugiego pisma i obiecałem to mieszkańcom, że nie odpuszczę i będę 

walczył, bo był to wielki błąd, zarówno poprzednich władz samorządowych, radnych 

miasta Konina, że nie wsparli mnie w tym, o co walczyłem. Jestem chyba jedynym 

radnym, który może z czystym sumieniem spojrzeć w lustro i powiedzieć: Jarek 

zrobiłeś wszystko, co możliwe.  

Przypomnę jeszcze jedną rzecz, jeżeli pan Wiesław Wanjas nas słucha, 19 września 

2018 roku podjęliśmy uchwałę w sprawie obligacji. Była tam również dyskusja na 

temat tego połączenia, na co te pieniądze mają być wydane i akurat tak się składało, 

nie było wtedy pandemii, po mojej lewej stronie siedział pan Marek Cieślak, 

a następną osobą pan Wiesław Wanjas i powiedział takie słowa, że naprawdę był to 

błąd, że tego przejścia nie ma i obiecał pomoc przy rozpoczęciu budowy przejścia 

podziemnego pod tortami na wysokości ul. Okólnej. Ja zapisałem te słowa, pokazałem 

panu Markowi Cieślakowi, pokazałem byłemu, jak również obecnemu radnemu 

Wiesławowi Wanjasowi, przypominam o nich i bardzo proszę radnych III okręgu 

i radnych miasta Konina o to, aby wesprzeć ten projekt, niewykluczone, że prosiłbym 

nawet o napisanie petycji w imieniu rady miasta do PKP, do Ministra Infrastruktury, 

gdyż uważam i wiedzieli o tym wszyscy, że przejazdu kolejowego, przejazdu, 
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powtarzam, nie będzie, ale mieszkańcy mieli nadzieję, że będzie przejście dla osób 

pieszych, dla dzieci udających się do szkoły, czy też rodziców odprowdzających dzieci, 

jak również dorosłych, którzy muszą iść do lekarza, do apteki itd. Panie prezydencie, 

ponawiam swoją prośbę o dalszą walkę w tym temacie. Jest pan obecnie 

prezydentem, w poprzedniej kadencji był pan przewodniczącym Komisji Infrastruktury 

i bardzo proszę nie zapominać o tym temacie. Będzie to nudne, ale będę o tym dość 

często mówił.” 

Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „(Wyświetlono zdjęcia). Za chwilkę 

będzie pokazany chodnik przy ul. Wyzwolenia. Chodnik ten prosi się o remont i o 

naprawę. W tym stanie jest on niebezpieczny w użytkowaniu, bo można sobie skręcić 

kostkę, nie wspominając już o jego estetyce. Chodnik po drugiej stronie ul. 

Wyzwolenia też nie jest w najlepszym stanie. Najgorszy jest odcinek od przystanku 

autobusowego w kierunku ronda im. Piotra Janaszka. Asfalt na całej długości chodnika 

wykrusza się tworząc nierówności i dziury. Bardzo proszę o przyjrzenie się temu 

problemowi. 

Następna kwestia. W 2020 roku ZDM w Koninie złożył dwa wnioski o dofinansowanie 

z Funduszu Dróg Samorządowych, teraz on się nazywa Rządowy Fundusz Rozwoju 

Dróg. Środki z tego dofinansowania miały być przeznaczone na remont dróg ul. 

Laskówieckiej i ul. Paderewskiego. Mieszkańcy ul. Laskówieckiej bardzo się ucieszyli, że 

wreszcie po tylu latach doczekają się infrastruktury drogowej. W związku z tym mam 

pytanie, czy miasto uzyskało dofinansowanie na te projekty? Jeśli nie, to co dalej 

z remontem ul. Laskówieckiej?  

Jeszcze jedna kwestia, którą chcę poruszyć, trochę historii. 10 lipca 1921 roku 

marszałek Józef Piłsudski przybył do Konina, aby wręczyć chorągiew stacjonującemu 

tu XVIII pułkowi piechoty i te patriotyczne uroczystości łącznie z defiladą odbyły się na 

konińskich błoniach nad Wartą. Wcześniej też marszałek Piłsudski uczestniczył we 

mszy świętej w pobliskiej Farze. W tym roku mija dokładnie 100 lat od tego 

wydarzenia, dlatego na sugestię naszego konińskiego księgarza, regionalisty 

i wydawcy pana Jacka Wiśniewskiego chciałam złożyć wniosek o umieszczenie na 

cokole pomnika Józefa Piłsudskiego tablicy informującej i upamiętniającej to 

wydarzenie. Odsłonięcie tej tablicy można by było połączyć z krótką prelekcją czy 

odczytem na temat tego, jakże ciekawego i ważnego momentu w historii naszego 

miasta. Myślę, że dobrze by było, aby mieszkańcy Konina oraz goście odwiedzający 

nasze miasto mogli mieć szeroki dostęp do takiej informacji, a takowa wspomniana 

tablica by to umożliwiała. Najlepszym takim idealnym wnioskiem jest taki, który 

wskazuje również źródło jego finansowania, dlatego chciałam nadmienić, że zgłosił się 

do mnie lokalny przedsiębiorca, który wskazał gotowość i chęć ufundowania takiej 

okolicznościowej informacyjnej tablicy.” 
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Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Chciałem się tylko ustosunkować do 

tego, co powiedział pan radny Sidor dlatego że to prawda, rozpatrywaliśmy to wtedy, 

pan Sidor nie do końca pamięta, o czym mówiliśmy, bo rozpatrywaliśmy dwie wersje 

rozwiązania przejścia pieszego nad torami lub pod torami czyli podziemnego 

i mówiliśmy wtedy, że to przejście pod torami byłoby może atrakcyjniejsze, lepsze ale 

jest dużo droższe i rozważaliśmy wtedy ewentualnie budowę przejścia nad torami i to 

jest fakt i to się nie zmienia i nadal jestem jako radny żywo zainteresowany tym, żeby 

połączyć te dwie dzielnice ale teraz nie wiem, czy muszę już tam być, czy nie muszę, 

skoro pan radny w swojej wypowiedzi mówi najpierw, że on jako jedyny radny się 

zajmuje tym tematem, jako jedyny radny może spojrzeć w lusterko i powiedzieć Jarku 

zrobiłeś wszystko. Ja też robię to, tylko się tym nie chwalę i o tym nie mówię. Po prostu 

nigdy na swojej ulotce wyborczej nic nie obiecałem. Obiecałem tylko mieszkańcom 

pomoc bez wyszczególniania jakiejkolwiek inwestycji, rozwiązań itd. Ale nadal będę 

panie radny Sidor jeżeli będzie pan chciał mojej pomocy, będę panu udzielał pomocy 

i będziemy szukać środków. Te pieniądze, o których pan powiedział już były 

podzielone, dlatego nie było możliwości znalezienia pieniędzy na to przejście.” 

Ad vocem głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Zwracam się do pana radnego 

Wanjasa. Ja bym chciał podkreślić, że dyskusja, która była, była nad obligacjami 120 

mln zł, dlatego krótko poruszyłem ten temat i wtedy pan powiedział te słowa, które 

przepisałem i panu pokazałem. Ja dziękuję za to wsparcie, a co do przejścia pod lub 

nad mam odpowiedzi i o tym wie również pan prezydent Korytkowski, że PKP nie 

wyrażą zgody budowy przejścia nad torami kolejowymi z uwagi na prędkość 160 km 

na godzinę. Jestem często w tamtej okolicy, często chodzę tam na spacery, czy jeżdżę 

rowerem, pociągi takiej prędkości nie osiągają. Więcej w odpowiedzi jest nawet, że 

wszystkie kładki, które są na tej linii kolejowej będą zlikwidowane, zresztą 

dopytywałem o to dużo wcześniej. Jak wiecie państwo kładka od MDK, powiedzmy od 

ulicy po stronie zachodniej nad torami kolejowymi, przejście koło bazaru jest nadal 

i ona nie została zlikwidowana. Dodam jeszcze, mówię 1200 podpisów, które zostały 

złożone w październiku podczas punktu, jeżeli chodzi o WPI to nie jest mało, to 

naprawdę nie jest mało i wiem o tym również, że chodzą mieszkańcy Konina, czy 

dzielnicy Niesłusza, V osiedla, Zakole do urzędu właśnie w tej sprawie i dlatego proszę 

pana prezydenta.  

A do tego co powiedziałem, że mogę spojrzeć w lustro. Tak panie radny Wanjas zgadza 

się, mogę spojrzeć w lustro, bo praktycznie od kwietnia 2015 roku o to zabiegam, to 

była wtedy moja pierwsza interpelacja, na którą również toczyłem dyskusję, bo 

odpowiedź, która tam była zawarta, była śmieszna i niedopuszczalna. Więcej, kiedy 

1200 podpisów składałem w październiku 2015 roku, robiono sobie ze mnie szyderę, 

że robię kampanię wyborczą. Nie robię żadnej kampanii wyborczej. Uważam, że to 
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powinno być i to było zaniechane. I wszyscy o tym wiemy, że nie miało być przejazdu 

kolejowego z uwagi na dużą częstotliwość. Tak zadecydowało PKP, ale wszyscy mieli 

nadzieję, szczególnie mieszkańcy, którzy poruszają się pieszo, rowerami, tak jak 

powiedziałem osoby z dziećmi, czy też osoby, które chcą korzystać z pobliskiego lasu, 

który jest po stronie wschodniej od strony Niesłusza mają z tym problem. To tyle do 

wypowiedzi pana Wanjasa. Panie Wiesławie jeszcze raz dziękuję i proszę o wsparcie, 

i mówię to, co podkreśliłem w swojej pierwszej wypowiedzi, może naprawdę 

wypadałoby usiąść jako Rada Miasta Konina i napisać konkretną petycję do PKP, do 

Ministra Infrastruktury o wsparcie tej infrastruktury o czym wszyscy wiedzą, że 

powinno być.” 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Chciałbym złożyć następujące 

wnioski. Pierwszy wniosek dotyczy wykonania tablicy poświęconej Zofii Urbanowskiej, 

takiej okolicznościowej, pamiątkowej i umieszczenia jej na fasadzie głównej siedziby 

Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Dworcowej 13. Jest tam takie miejsce przy 

samym wejściu, tak że to jest doskonałe miejsce do umieszczenia takiej tablicy. 

Drugi wniosek, to wniosek o wpisanie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy 

ulicy Dworcowej 13 do rejestru zabytków, dlaczego? Dlatego, że w 1974 roku - jest to 

akurat rok mojego urodzenia, ten budynek wygrał ogólnopolski konkurs 

architektoniczny na najładniejszy budynek użyteczności publicznej i jest to na pewno 

warte podkreślenia. Zresztą architektura nowego Konina, która powstała od lat 60. do 

80. XX wieku już powoli się starzeje, jest kilka perełek, które warto by było zachować, 

a ten budynek jest budynkiem wręcz wzorcowym. Zresztą wygrał ten konkurs, na 

początku był budynkiem typowo przeznaczonym pod siedzibę oddziału Narodowego 

Banku Polskiego, następnie jako miasto przejęliśmy na siedzibę miejskiej biblioteki. Do 

dzisiaj generalnie nic się tam nie zmieniło, jest idealny do zachowania, ponieważ takie 

budynki są w wielu miastach, jako relikty zachowywane i myślę, że możemy przegapić 

ten moment i ta architektura dwudziestowieczna, ta taka z tych naszych tutaj czasów, 

które my znamy, pamiętamy i żyjemy w nich po prostu może znikać poprzez 

przebudowy różnego typu pomysły, będzie tracić tą swoją wartość estetyczną i też 

historyczną już teraz. 

Kolejny wniosek dotyczy nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Konina pani 

Janinie Komornickiej. Panie prezydencie może tu poprzestanę, taki wniosek złożę 

oczywiście w odpowiednim trybie. Gdyby pan prezydent sobie życzył, mogę 

korzystając z sesji i z tego, że jesteśmy wszyscy, w skrócony sposób o tej osobie 

powiedzieć kilka zdań. 

Następny wniosek. Jest to wniosek o wiosenny przegląd zieleni na terenie Konina, ale 

chodzi mi o drzewka nasadzone w pasach drogowych, ponieważ często nawet jadąc 
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samochodem widać, że są gdzieś drzewka zbyt mocno zaciśnięte lub za luźno, są 

umocowane takie wzmocnienia, zabezpieczenia, ewentualnie są uszkodzone kołki 

wspierające, czasami drzewka już są na tyle duże i silne, że mogą rosnąć bez tych 

kołków, a te kołki stoją już całkowicie niepotrzebnie. 

Następne to już jest zapytanie. Mam pytanie o chodniki przy ulicy Armii Krajowej, bo 

24 czerwca 2020 roku złożyłem wniosek o ich naprawę. Jak wiemy funduszy nie było, 

w budżecie na 2021 rok również się nie znalazły, ale chodzi o coś innego panie 

prezydencie. Tam w grę weszła sprawa nieuregulowanych spraw własnościowych 

pomiędzy miastem i wspólnotami mieszkaniowymi, które tam są, te bloki przy tym 

chodniku. I tutaj mam pytanie, bo miało się coś wydarzyć. Czy coś się w tej sprawie 

stało, wydarzyło, jeśli chodzi o inicjatywę Urzędu Miejskiego, czy właściwie będziemy 

musieli się tą sprawą zajmować od nowa, to by chyba Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami musiałby się zajmować, nie wiem może już się zajmuje. Ale mam 

pytanie od mieszkańców, więc czuję się zobowiązany zapytać na sesji, bo nas słuchają. 

Kolejne również zapytanie od mieszkańców ulicy Gimnastycznej, co z przebudową 

nawierzchni na ich ulicy, czy już coś wiadomo w sprawie przetargu? 

Ostatnie takie dotykające nas wszystkich, jako radnych mam zapytanie. Logowanie się 

do systemu zdalna sesja HD, z którego w tej chwili wszyscy korzystamy. Dlaczego 

utrudniona jest możliwość sprawdzenia informatycznego czy ktoś się logował do 

systemu, czy nie? W momencie, kiedy ktoś się na przykład spóźnia i nie potwierdza 

obecności już klikając na początku jest widoczny w systemie, widzi obrady, słyszy 

obrady, a później trudno jest potwierdzić czy był, czy nie był. Bo ja właśnie miałem 

taką sytuację na Komisji Rewizyjnej, spóźniłem się kilka minut, później wszedłem, 

odbywała się dyskusja, nie chciałem się w tą dyskusję wtrącać i przerywać. Pan 

przewodniczący później te obrady zamknął, ja słyszałem, widziałem, nawet dzwoniłem 

do przewodniczącego, do pana radnego Dominika Szopy – generalnie odtworzyłem 

mu przebieg tej dyskusji, którą słyszałem, ale w której nie uczestniczyłem i to by mogło 

być potwierdzeniem. Też widział moje wpisy na czacie pan radny Majewski, ale 

okazuje się, że dojście informatyczne, żeby w systemie sprawdzić, czy mój komputer, 

przecież są znane numery tych naszych komputerów, to są komputery należące do 

nas, jako do miasta i czy ten komputer się logował i o której godzinie. Jeżeli ja 

widziałem i byłem widoczny, to powinno takie coś być, a jest to bardzo utrudnione. 

Z tego wynika trudność w potwierdzeniu tego, że ja w ogóle się zalogowałem, a jeżeli 

się nie zalogowałem to jakby mnie nie było, a ja się zalogowałem, słyszałem 

i potrafiłem złożyć relację z obrad tej komisji, która była krótka, bo trwała 20 minut, 

więc to odbyło się bardzo szybko i wyszło jak wyszło. Więc pytanie takie, może 

informatycy tutaj powinni coś w tej sprawie zadziałać. 
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Więc panie prezydencie, jeżeli miałbym parę słów powiedzieć o pani Janinie 

Komornickiej, to mogę teraz, a jeżeli nie, to mogę przesłać wszystkim materiały.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Nie. Teraz nie będziemy przedłużać.” 

21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Dziękuję bardzo panie 

przewodniczący, jak zawsze na państwa wnioski i zapytania, na poruszane podczas 

wypowiedzi w tymże punkcie porządku obrad państwo dostaną odpowiedź pisemnie.  

Natomiast tak krótko, żeby już w tej chwili dać odpowiedź na pewne niektóre 

nurtujące państwa pytania. 

Pan radny Jarosław Sidor. Jeżeli chodzi o odbiory na wiadukcie. Oczywiście będziemy 

przykładali się, żeby te odbiory były wykonane należycie, jeżeli są jakiekolwiek uwagi 

dotyczące nasadzeń, które były tam realizowane czy też kondycji zasianej trawy, czy 

też umocnień odpowiednich skarp, będziemy się temu przypatrywać. Ja przypomnę 

panie radny, że ta inwestycja planowana jest do odbioru na wrzesień tego roku, 

natomiast mamy deklarację wykonawcy, że będzie gotowy do tego w przyszłym 

miesiącu, czyli w maju. Mamy jeszcze troszeczkę czasu, aby to przeprowadzić i na 

pewno będziemy tego pilnować. 

Ulica Kleczewska i tamta inwestycja, jak państwo wiecie, jest ona już realizowana po 

kolejnym wyznaczonym terminie. A mianowicie taki ostateczny termin został 

określony przez nas na 10 kwietnia i dlatego też od 11 kwietnia naliczane są 

wykonawcy odsetki w wysokości 44 tysięcy złotych dziennie. Wykonawca z placu 

budowy nie zszedł, cieszymy się z tego, że w dalszym ciągu ta inwestycja przebiega. 

Kiedy zostanie ona zakończona trudno powiedzieć, natomiast oceniając to, co jeszcze 

nie zostało zrobione myślę, że będzie to jeszcze kilkadziesiąt dni. 

Proszę państwa ulica Gosławicka i problem tak zwanych „kurników”. Panie radny ja 

podtrzymuję swoje stanowisko dotyczące tego, że my w tej chwili nie będziemy 

organizowali spotkania z mieszkańcami w trakcie pandemii. Oczywiście w tej chwili, 

jeżeli zostaną poluzowane obostrzenia, będziemy takie spotkanie organizować, 

natomiast w tej chwili nowy zarządca tamtego terenu zwrócił się do sanepidu 

o wyrażenie opinii. Jest to wszystko w trakcie, tak że my tą kwestię też monitorujemy. 

Jeżeli chodzi o przejście przez tory w ciągu ulic Okólnej. Ja po raz kolejny podkreślam – 

ja jestem też zwolennikiem, aby takie bezpieczne przejście przez tory w tym miejscu 

zostało wybudowane. Zwróciłem się do PKP o opinię, czy też o możliwość wsparcia 

naszych zamierzeń dotyczących wybudowania takiego przejścia. Otrzymałem 

odpowiedź i oczywiście jestem w stanie zarówno pytanie, jak i odpowiedź panu 
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radnemu jak i wszystkim udostępnić, ponieważ jest to jawny dokument. Natomiast 

niestety odpowiedź z PKP nie jest satysfakcjonująca dla mnie ze względu na to, że 

w odpowiedzi nie są zawarte takie słowa, które chciałem usłyszeć, a mianowicie takie 

słowa, że PKP będzie w jakiś sposób wspierało tę inwestycję, którą chcemy 

zaplanować finansowo. Jest oczywiście deklaracja wszelkiej innej pomocy, dotyczącej 

tego, aby wybudować tam to bezpieczne przejście. To jest oczywiście już plus, bo PKP 

widzi też taką możliwość, ale i pewnie konieczność.  

Natomiast, co do tego wypadku, który się odbył ostatnio – szanowny panie radny, jak 

pan zdaje sobie sprawę, a jest pan mieszkańcem pobliskiego przecież terenu, tamten 

teren jest szczególnie upodobany przez osoby, które... może zostawię to bez 

komentarza, wiemy po prostu o co chodzi. Ja tylko chciałbym zaapelować do 

wszystkich, którzy przekraczają w tamtym miejscu tory – bezpiecznym przejściem w tej 

chwili, w tamtym terenie najbliższym możliwym jest przejście przez nowo 

wybudowany wiadukt i do tego zachęcam. Przejście przez tory już za tymi szykanami, 

które zostały wybudowane przez PKP jest przejściem nielegalnym, niedozwolonym 

i może skończyć się mandatem. I co dalej mamy robić, trzeba w perspektywie 

zaplanować wybudowanie takowego przejścia, tyle tylko, że wszystko oczywiście 

rozbija się o finanse, których to finansów nie mamy. Mamy oczywiście zaplanowaną 

w WPI tą inwestycję, natomiast musimy myśleć o tym, w jaki sposób pozyskać środki 

na budowę tego przejścia. Będę robił wszystko, aby takowe przejście wybudować. 

Natomiast w tej chwili jest jak znacie państwo sytuację finansową, to pod znakiem 

zapytania, czy będzie to w najbliższym czasie wybudowane. 

Pani radna Katarzyna Jaworska - ulica Wyzwolenia chodnik. Tam jest jedna i druga 

strona, po jednej stronie jest 200 metrów, po drugiej stronie 400 metrów. My 

naprawimy ten chodnik. Oczywiście najlepiej byłoby wybudować go od podstaw, 

jednakże taka budowa od nowa chodnika zaplanowana jest w momencie, kiedy 

będziemy robili dalszą część ulicy Wyzwolenia – od nowego ronda do ulicy 

Wyszyńskiego. Wtedy biorąc pod uwagę, że tam ta ulica będzie przebudowana, 

przebudowane będą również i chodniki. Na razie, dlatego też robimy tylko takie 

naprawy częściowe. Oczywiście źle to wygląda i będzie to naprawione. 

Jeżeli chodzi o ZDM i wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tutaj mamy 

mały problem, bo oczywiście możliwość uzyskania takiego wsparcia istnieje, tyle tylko, 

aby zrealizować inwestycje chociażby na ulicy Laskówieckiej, to oprócz tych pieniędzy, 

które byśmy dostali, musielibyśmy wyłożyć dodatkowo 4 miliony złotych ze swoich 

środków. Nie mówiąc już o pieniądzach, które są konieczne, bo to są koszty 

z wykupami, ale i też projekt i wszystkie koszty związane z otoczeniem tejże inwestycji. 

Tutaj w grę wchodzi również dofinansowanie do ulicy Paderewskiego, to jest kolejna 

kwota, którą należałoby dołożyć, to jest co najmniej 5 mln złotych, tak że musimy 
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rzeczywiście zrobić naradę w tym względzie, skąd te pieniądze wziąć. Szczegóły 

dostanie pani radna na piśmie. 

Postument, popiersie marszałka Piłsudskiego. Pani radna należy zwrócić uwagę, że 

pod popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego jest napis - Józef Piłsudski i nic więcej, 

bo po prostu te słowa zawierają wszystko. I myślę umiejscowienie na tym 

postumencie kolejnej tablicy będzie chyba niekoniecznie potrzebne, ale inicjatywa 

może dobra i słuszna. Być może taka tablica mogłaby zawisnąć na Ratuszu, jednakże 

biorąc pod uwagę strefę konserwatora zabytków będzie to ściśle konsultowane z nim. 

Przyjmuję tą inicjatywę, będziemy nad tym pracowali. 

Jeśli chodzi o wypowiedź pana radnego Tomasza Andrzeja Nowaka. Panie radny tutaj 

wiele kwestii zostało poruszonych, pozwoli pan, że na te wszystkie pańskie pytania 

uzyska pan odpowiedź pisemnie.” 

22. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Miasta Konina. 

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

zamknął XLI Sesję Rady Miasta Konina. 

Obradom przewodniczył  

Przewodniczący Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz WOJDYŃSKI 

Protokołowało: 

Biuro Rady Miasta Konina 


	PROTOKÓŁ Nr XLI/2021 z obrad XLI SESJI RADY MIASTA KONINA,
	1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
	2. Przyjęcie protokołu obrad XXXIX sesji.
	3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym.
	4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Do odważnych świat należy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie prz...
	5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Prioryte...
	6. Podjęcie uchwał w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie i objęcia udziałów w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą:
	a) Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych w Koninie przy ul. Szarych Szeregów, o łącznej liczbie 100 lokali mieszkalnych (druk nr 542);
	b) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma lokalami handlowo-usługowymi, parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie (druk nr 543);
	c) Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie (druk nr 544);
	d) Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie (druk nr 545).
	7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Konina o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (Miejskie TBS S...
	8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie (druk nr 552).
	9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 514 Rady Miasta Konina z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z o.o. na sfinansowanie wykonania węzła cieplneg...
	10. Podjęcie uchwał w sprawie:
	a) zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok (druk nr 553),
	b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024 (druk nr 554).
	11.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (druk nr 546).
	12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości (druk nr 547).
	13. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022.
	14. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2020 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2021 rok.
	15. Rozpatrzenie oceny zasobów pomocy społecznej.
	16. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.
	17. Rozpatrzenie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustanowienia parku gminnego na terenie położonym przy ulicy Przemysłowej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków – Miasto Konin – obręb Czarków – numerem 229/26 oraz nadania mu nazwy „...
	18. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina (druk nr 541).
	19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 16 Rady Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych (druk nr 540).
	20. Wnioski i zapytania radnych.
	21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
	22. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Miasta Konina.


