
BR.0002.2.13.2021 

PROTOKÓŁ Nr XLVI/2021 

z obrad XLVI SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 29 września 2021 roku. 

Sesja odbyła się w trybie hybrydowym – obrady stacjonarne z możliwością 

wykorzystania środków porozumiewania się na odległość. 

Przewodniczący Rady Miasta Konina Tadeusz WOJDYŃSKI prowadził sesję z sali 

sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie, przy ulicy Wiosny Ludów 6. 

Sesja trwała od godz. 9.00 do godz. 11.00. 

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

Witold NOWAK i Paweł ADAMÓW, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Otwarcia XLVI 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 trybie 

hybrydowym, to znaczy obrady stacjonarne z możliwością wykorzystania środków 

porozumiewania się na odległość. 

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. 
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Obecnie dokonam sprawdzenia obecności. Proszę o potwierdzenie swojego udziału 

w zdalnych obradach.” 

Radni potwierdzili swoją obecność. 

Przewodniczący rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi kworum 

do podejmowania uchwał. 

Nieobecni byli radni: Monika Kosińska, Sławomir Lachowicz. 

Przewodniczący rady miasta Tadeusz WOJDYŃSKI pełnił funkcję sekretarza obrad. 

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

przekazałem państwu radnym ustalony porządek obrad wraz z materiałami. 

W dniu 27 września br. wpłynął do mnie wniosek Prezydenta Miasta Konina 

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji projektu pn. „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy 

ul. Dmowskiego” realizowanego w ramach Programu inwestycji o szczególnym 

znaczeniu dla sportu – edycja 2021 (druk nr 627). 

W związku z tym proponuję uzupełnienie porządku obrad o powyższy projekt uchwały 

w punkcie 7. porządku obrad 

W dniu 28 września br. Prezydent Miasta Konina skierował do mnie wniosek 

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina  

- druk nr 628 i jednoczesne wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina  

- druk nr 624. To znaczy tamten regulamin prezydent miasta wycofuje, a wprowadza 

projekt. 

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

Do porządku obrad radni nie mieli uwag.  

Przewodniczący rady, cytuję: „O głos prosi kierownik Wydziału Gospodarki 

Komunalnej Rafał Oblizajek – udzielam panu głosu.” 

Głos zabrał kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafał OBLIZAJEK, cytuję: 

„Szanowni Państwo ja wyjaśnię tutaj tę zmianę dotyczącą regulaminu. Odnosząc się 

do rozmów, jakie prowadziliśmy na komisji, analizowaliśmy wspólnie z prawnikami 

uwagi Wód Polskich i naniesione zmiany w projekcie regulaminu. Te zmiany miały na 

celu dostosowanie regulaminu, w części do uwag Wód Polskich oraz usunięcie 

powtórzeń z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i z prawem o odprowadzaniu 
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ścieków oraz usunięciu pewnych zapisanych w regulaminie uprawnień 

przedsiębiorstwa wodociągowego, do których udzielenia nie znaleźliśmy delegacji 

w innych ustawach, aby zminimalizować ryzyko unieważnienia uchwały przez 

wojewodę, w uzgodnieniu z Wydziałem Prawnym i Zamówień Publicznych Urzędu 

Miejskiego w Koninie poprosiliśmy Prezydenta Miasta Konina o wycofanie z obrad 

sesji regulaminu, a zaproponowanie państwu radnym przyjęcia ponownie projektu 

regulaminu w brzmieniu właśnie tego wycofywanego regulaminu i przekazywać 

będziemy go jeszcze raz do zaopiniowania przez Wody Polskie. Z czego to wynika? 

Wynika to z tego, że orzecznictwo sądów administracyjnych jest różne. Nie chcemy 

spierać się ze służbami Wojewody. Mogło się zdarzyć, że w ocenie Wojewody 

dostosowanie regulaminu w zakresie o którym mówiłem, nie było by uznane za 

zmianę powodującą konieczność ponownego opiniowania go przez Wody Polskie. Ale 

mogło zdarzyć się też odwrotnie, Wojewoda mógł uznać, że regulamin powinien być 

ponownie opiniowany przez Wody Polskie i go unieważnić. Więc właśnie z ostrożności 

proszę państwa radnych o przychylenie się do propozycji zmian w porządku obrad 

i wycofane z porządku obrad uchwały dotyczącej regulaminu dostarczania wody, 

a w to miejsce umieszczenie punktu dotyczącego przyjęcia ponownie projektu 

regulaminu w brzmieniu tego wycofywanego regulaminu i przekażemy go ponownie 

do zaopiniowania przez Wody Polskie. Ta opinia Wód Polskich powinna być w ciągu 

miesiąca, półtora, czyli gdzieś za około 2 miesiące będziemy uchwalali już regulamin 

zaopiniowany przez Wody Polskie. Dziękuję.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu kierownikowi za wyjaśnienie 

uzasadnienia tego wniosku. 

Przypominam, że Rada może wprowadzić zmiany w ustalonym porządku obrad – 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu o czym stanowi zapis artykułu 

20 ustęp 1a ustawy o samorządzie gminnym. 

Widzę, że się zgłosił radny Jacek Kubiak. Mam nadzieję, że jest to w sprawie porządku 

obrad, bo to procedujemy. Udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Panie przewodniczący, wysoka rado, 

szanowni panowie prezydenci, ponieważ muszę to zrobić podziękować wszystkim 

radnym, którzy nie złożyli wniosków odnośnie naszej marakany, bo dzisiaj będziemy 

ten wniosek realizować, więc bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radnym, że 

poparli wówczas nieskładanie wniosków, to jest pierwsza sprawa. 

A druga sprawa, żeby wprowadzić ten punkt dzisiaj właśnie pod obrady sesji rady. 

Dziękuję.” 
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Przewodniczący rady, cytuję: „Mamy to przewidziane. Zmiany w budżecie miasta 

Konina w tym punkcie i tę kwotę wprowadzamy. 

Wobec tego przystąpimy do przegłosowania porządku obrad z tymi zmianami, które 

zaproponowałem.” 

W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych głosowało „za” przyjęciem zmienionego 

porządku obrad. 

Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie protokołów obrad XLIII, XLIV i XLV sesji. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przedsięwzięcia pt. 

„Szkolna ławka dla każdego” (druk nr 617). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście 

Konin na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 611).  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „W Koninie 

stawiamy na ekologię - wspieranie edukacji ekologicznej przez działania 

podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w Szkołach Podstawowych 

nr 15 i 10 w Koninie - zakup pomocy dydaktycznych” dofinansowanego ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

(druk nr 620). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Przebudowa 

Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” realizowanego w ramach 

Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2021 

(druk nr 627). 

8. Rozpatrzenie informacji : 

a) z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2021 roku, 

b) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Konina za 

I półrocze 2021 roku, 

c)  z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku. 
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9. Informacja z realizacji Uchwały Nr 457 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 

roku, w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok (druk nr 621); 

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

(druk nr 622). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina (druk nr 628). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na 

lata 2021-2035” (druk nr 604). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej nowo 

wybudowanego odcinka drogi w ramach inwestycji p.n. „Budowa połączenia 

ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii 

kolejowej E-20” oraz ustalenie nowego przebiegu drogi powiatowej nr 6052P 

(druk nr 609). 

14. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zbycia nieruchomości (druki nr 606, 607, 608, 625), 

b) nabycia nieruchomości (druk nr 605), 

c) nabycia nieruchomości lokalowych (druk nr 619). 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia MSWiA za pośrednictwem Wojewody 

Wielkopolskiego wniosku o zniesienie urzędowych nazw miejscowości 

stanowiących część miasta Konin, tj. Gosławice-Parcele i Wydartów (druk nr 616). 

16. Przyjęcie deklaracji w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 

z tytułu scalenia i podziału nieruchomości. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 

w zakresie dostosowania do aktualnych przepisów (druk nr 623). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (druk nr 618). 



6 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu zapobiegania 

przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” 

(druk nr 626).  

20. Wnioski i zapytania radnych. 

21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

22. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Miasta Konina. 

Obecnie przechodzimy do realizacji ustalonego porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołów obrad XLIII, XLIV i XLV sesji. 

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

obrad XLIII, XLIV i XLV sesji. Sporządzone protokoły zostały państwu radnym 

przesłane drogą elektroniczną. Stwierdzam, iż do dnia sesji nie było uwag do 

protokołów obrad. 

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

obrad XLIII, XLIV i XLV 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: „Kolejny punkt porządku obrad, to sprawozdanie z pracy 

Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym 

Treść sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta Konina państwo radni otrzymali drogą 

elektroniczną.” 

Nie było zgłoszeń i uwag do sprawozdania.  

Wobec tego przewodniczący rady poinformował, że rada przyjęła sprawozdanie 

z pracy Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie międzysesyjnym. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

przedsięwzięcia pt. „Szkolna ławka dla każdego” (druk nr 617). 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przedsięwzięcia pt. „Szkolna ławka dla 

każdego”. Projekt uchwały - druk nr 617 został państwu doręczony drogą 

elektroniczną. 

Był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Kultury i Sport, wobec tego proszę 

przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w jednomyślnym głosowaniu 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały – 12 głosami „za”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Widzę, że nie będzie 

dyskusji, chciałem podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego projektu, 

to jest projekt pilotażowy. Jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które pozyskuje 

środki z Funduszu Dostępności właśnie dla edukacji. Bardzo dziękuję dyrekcjom obu 

szkół, czyli dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 11 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego za włączenie się w działania, w przygotowanie tego projektu, a także 

Wydziałowi Rozwoju i Inwestycji, na który zawsze można liczyć jeśli chodzi 

o pozyskiwanie środków zewnętrznych za skuteczne działanie bardzo dziękuję.” 

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

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

w sprawie zatwierdzenia do realizacji przedsięwzięcia pt. „Szkolna ławka dla każdego”. 

Uchwała Nr 587 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki 

paliwa w mieście Konin na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 611). 

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

uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Konin na rok 

szkolny 2021/2022. Projekt uchwały – druk nr 611 został państwu doręczony drogą 

elektroniczną. Był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Kultury i Sport, wobec tego 

proszę przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii.” 
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Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w jednomyślnym głosowaniu  

– 13 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała druk nr 611. Dziękuję.”  

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

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

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Konin na rok szkolny 

2021/2022. 

Uchwała Nr 588 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

pn. „W Koninie stawiamy na ekologię - wspieranie edukacji 

ekologicznej przez działania podnoszące świadomość ekologiczną 

społeczeństwa w Szkołach Podstawowych nr 15 i 10 w Koninie - 

zakup pomocy dydaktycznych” dofinansowanego ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu (druk nr 620). 

Przewodniczący rady, cytuję: „ W punkcie 6 rozpatrujemy projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „W Koninie stawiamy na ekologię – wspieranie 

edukacji ekologicznej przez działania podnoszące świadomość ekologiczną 

społeczeństwa w Szkołach Podstawowych nr 15 i nr 10 w Koninie – zakup pomocy 

dydaktycznych” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt uchwały – druk nr 620 został 

państwu doręczony drogą elektroniczną. 

Proszę przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasza Andrzeja 

Nowaka o przedstawienie wypracowanej opinii na komisji.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „Ten projekt uchwały został zaopiniowała pozytywnie – 12 głosami 

„za”. Dziękuję.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 
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W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „W Koninie stawiamy na ekologię - 

wspieranie edukacji ekologicznej przez działania podnoszące świadomość ekologiczną 

społeczeństwa w Szkołach Podstawowych nr 15 i 10 w Koninie - zakup pomocy 

dydaktycznych” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Uchwała Nr 589 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

pn. „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy 

ul. Dmowskiego” realizowanego w ramach Programu inwestycji 

o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2021 (druk nr 627). 

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

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Przebudowa Stadionu im. M. Paska 

w Koninie przy ul. Dmowskiego” realizowanego w ramach Programu inwestycji 

o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2021 – druk nr 627 został państwu 

radnym przekazany droga elektroniczną. Był przedmiotem obrad Komisji Finansów. 

Proszę przewodniczącego Marka Cieślaka o przedstawienie wypracowanej opinii przez 

komisję.”  

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

uchwały - druk nr 627 był tematem obrad Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury. 

Projekt ten przedstawił nam przewodniczący rady miasta Tadeusz Wojdyński. Komisja 

Finansów i Komisja Infrastruktury projekt ten zaopiniowały pozytywnie - jednogłośnie 

9 głosami „za”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „W tej sytuacji, która się wytworzyła, że mamy 

w tym roku dofinansowanie przebudowy stadionu, osobie która zwiedziła świat 

i miasto Konin rozsławiała tym, że jesteśmy tutaj w sporcie czynni, prosiłbym bardzo 

szanowną radę o umożliwienie zabrania głosu panu Wojciechowi Ruminkiewiczowi.” 

Wniosek radnego Jacka Kubiaka o udzielenie głosu panu Wojciechowi 

Ruminkiewiczowi przewodniczący rady poddał po głosowanie. 

W wyniku jednomyślnego głosowania 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina wyraziła 

pozytywną opinię i udzieliła głosu Wojciechowi Ruminkiewiczowi. 
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Głos zabrał pan Wojciech RUMINKIEWICZ, cytuje: „Ręce mi się trzęsą, tak jak przy 

ważnych meczach biało-czerwonych i regionalnych. Kiedyś do tego pomieszczenia 

przychodziłem na wagary szkolne, sportowe, zajadałem twarożek, piłem mleko 

i jadłem kopytka. Dzisiaj chciałbym Wam podziękować serdecznie, wszystkim, od 

pracowników ze stadionu, do radnych. Wszystkim am radnym i zwykłym 

pracownikom, prezydentom, panu prezydentowi Pawłowi Adamowowi, Witoldowi 

Nowakowi, Piotrowi Korytkowskiemu i przewodniczącym, na czele z kolegą 

Wiesławem Steinke, który od lat walczy o to wszystko i panu Panie Tadeuszu. Jestem 

szczęśliwy. Nie mogłem uczestniczyć, doktor Wiesław Steinke wie o tym, bo kieruje 

mnie na operację, nie mogłem uczestniczyć w mistrzostwach Europy z sukcesem 

biało-czerwonych. Nie mogłem skakać na trybunach, ale miesiąc temu spotkało mnie 

wyjątkowe wyróżnienie, dozgonne od Prezesa Rady Ministrów Mateusza 

Morawieckiego. I ten tydzień uznaję jako bardzo szczęśliwy, tak że jeszcze Wam 

wszystkim serdecznie dziękuję, a w szczególności chciałbym podziękować radnemu 

Jackowi Kubiakowi, dzięki niemu byłem w Łowiczu i uczestniczyłem w kampanii 

wyborczej prezydenta Dudy i tam miałem możliwość poznać panią minister Danutę 

Dmowską-Andrzejuk. Poznałem ją, zapoznałem i usiadłem obok niej. Ona powiedziała 

Boże drogi z takim sławnym kibicem będę siedzieć, a ja powiedziałem nie, ja będę 

siedział przy pani. Co ja za słynny jestem, skoro nie mogę spełnić swojego marzenia. 

A jakie pan ma marzenie? A ja powiedziałem, że o ten stadion walczymy tyle lat. Jak 

wielokrotnie to kolega Witold Nowak mówił, to jest Wasz sukces za tej kadencji 

najbardziej i wtedy spełniło się moje marzenie, był również radny sejmiku 

wojewódzkiego, któremu bardzo dziękuje. Dziękuję Robertowi Popkowskiemu. 

Dziękuję serdecznie i nie ma tu Piotra Korytkowskiego, Piotrek dla ciebie, dziękuję za 

marakanę. Jeszcze raz pamiętajmy, ja wiem, że nosicie się z zamiarem zrobienia tu 

z Witkiem Nowakiem wspaniałego meczu ale jestem otwarty też na organizację, nawet 

myślę zorganizować Orły Górskiego kontra radni Konina. Dziękuję serdecznie na ręce 

przewodniczącego dzwoneczek dla prezydenta, niech mu dzwoni.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Ten dzwoneczek przekażę od pana panu prezydentowi 

Piotrowi Korytkowskiemu. Dziękuję panu za zabranie głosu.” 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Panie Wojtku, gdyby 

pan na chwilę został, bo jesteśmy w takiej miłej atmosferze, kiedy sobie dziękujemy. 

Świadomie zabieram głos po to, żeby jeśli już sobie tak ładnie dziękujemy, to 

podziękować również panu Wojtkowi. Myślę, że jego entuzjazm udzielał się nam 

wszystkim i w pewnym sensie pan Wojtek jest wzorem człowieka, który nas wszystkich 

zaraża tą dobrą energią. Myślę że potrzeba takich ludzi, nie tylko w sferze sportu ale 

również i w innych dziedzinach naszego życia społecznego i wtedy kiedy pojawiają się 
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tacy ludzie, my radni chętnie się do tego przyłączamy, bo widzimy tę energię, tę 

inicjatywę i cóż nam pozostaje - jedynie poprzeć. Dziękujmy sobie wspólnie. Cieszmy 

się, bo jest szansa, że ten stadion będzie stadionem z prawdziwego zdarzenia, gdzie 

nasza młodzież, nasze dzieci będą mogły rozwijać swoje talenty piłkarskie.” 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Przyłączam się do podziękowań, 

nie będę się rozwijał, bo wystarczająco tych słów padło. Chcę tylko państwu przekazać 

ciekawostkę, że decyzja Rady Miasta Konina o budowie tego stadionu zapadła 

w 1931 roku, więc w tym roku mija 90 lat od początków tego stadionu w tym właśnie 

miejscu, bo wcześniej był w innym miejscu, był pomiędzy ul. Kilińskiego a Parkiem 

Chopina, gdzie kiedyś były rozlegle łąki i w 1931 roku przedwojenna rada 

zdecydowała, że stadion powstanie za parkiem, za laskiem, który tam był i mamy go 

do dziś, a w tym roku jest decyzja o tym właśnie remoncie, więc to jest na tej właśnie 

rocznicy, na 90-lecie będziemy mieli wyremontowany właściwie całkiem nowy stadion. 

To tylko chciałbym dodać jako ciekawostkę.” 

Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Ponieważ jestem do końca konsekwentny, 

ponieważ pan Wojtek do nas przybył, a kiedyś zdradził mi też taką rzecz, że wszystkie 

te pamiątki, które ma u siebie w zbiorze chciałby przekazać na ten stadion. Prosiłbym 

szefostwo naszego tutaj zarządu, które będzie realizowało ten projekt, żeby nie 

zapomniało o tych izbach, żeby tam były te wszystkie rzeczy, jeżeli pan Wojtek 

zdecyduje się na przekazanie, żeby tam były umieszczone na stadionie. To panie 

Wojtku też bym chciał, żeby deklaracja pana padła tutaj z ust na radzie miasta, czy pan 

dalej podtrzymuje to, co pan powiedział.”  

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Również chciałbym podziękować panu 

Wojtkowi i wszystkim, którzy włożyli swój trud i wysiłek w to, co już się dawno 

Koninowi należało. Kilka słów w nawiązaniu do tego, co powiedział w podziękowaniu 

swoim pan przewodniczący Chojnacki, warunki do szkolenia młodzieży to tam 

mieliśmy na Dmowskiego wspaniałe, bo chcę powiedzieć, że nie tak dawne czasy, gdy 

mieliśmy 11 drużyn młodzieżowych, co nawet Lech Poznań nie miał. Tu chodzi głównie 

o to, że ten stadion nam się należał jak psu buda po to chociażby, że mamy ekstraligę 

kobiet, mecze międzynarodowe piłki nożnej kobiet są rozgrywane w innych miastach, 

mniejszych od Konina, a u nas nie mogły być rozgrywane, bo nasz stadion nie był do 

tego dostosowany i przepisy UEFA nie pozwalały. Dziękuję za stadion, nie wiem jaka 

będzie następna kadencja, ale wnoszę prośbę serdeczną, prócz stadionu, który już 

będzie i już jest naprawdę na wyciągnięcie ręki, zajmiemy się budową hali sportowo-

widowiskowej w Koninie. Wstyd, że my nie mamy hali sportowo-widowiskowej 

w Koninie. Nie mówię specjalnie sportowej bo nam aż tak bardzo sportowa nie jest 

potrzebna bo jesteśmy zbyt małą liczbą mieszkańców ale taka hala na 1600 osób 
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załatwi nam dwie sprawy po pierwsze to że będziemy mogli oglądać mecze 

w naprawdę dobrych warunkach, a po drugie to, że ładne widowiska kulturalne, które 

są dobrymi widowiskami kulturalnymi w Koninie nie będziemy musieli ludzi od drzwi 

odsyłać bez miejsca, czy musieliby siadać na schodach w KDK czy w innej placówce 

kulturalnej.  

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „To jest ważny moment 

zdecydowanie dla miasta, nawet jeśli pan radny mówi, że to będzie na rocznicę, to 

może na rocznicę jest tylko decyzja, sam stadion powstanie nieco później, bo w cyklu 

dwu lub trzyletnim, trwają jeszcze rozmowy z ministerstwem w tej sprawie. Zakładam, 

że raczej w cyklu trzyletnim, ale wszystko będzie zależeć od tego, jak będą wyglądały 

postępowania. Wiemy, że prawo zamówień publicznych nas obliguje do pewnych 

rzeczy, ale to tak gwoli wyjaśnień, że na samą rocznicę nie zdążymy. 

Chciałem podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten stadion jest i 

tutaj trzeba wprost powiedzieć, że pan minister Zbigniew Hofman, poseł Witold 

Czarnecki, a także głosy wsparcia ze strony pana posła Leszka Galemby pomogły nam 

rzeczywiście otworzyć te najważniejsze drzwi i też pragnę w tym miejscu podziękować 

panu ministrowi, premierowi Glińskiemu, bo wiem, że bezpośrednio stał za tą decyzją. 

Zatem im wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panom radnym, panu 

Wojtkowi za to, że nas dopingował w tej kwestii, dziękuję także, bardzo wyraźnie chcę 

tu podziękować pani dyrektor Ewie Kulczyńskiej. Wiemy dobrze, ja wiem dobrze, ile 

pracy wspólnie wykonaliśmy nad tym i ile wizyt musieliśmy odbyć, żeby doprowadzić 

do końca, najpierw spotkania z PZPN potem dokumentację projektowo-budowlaną. 

Jesteśmy gotowi, stoimy dzisiaj, ale także sporo wizyt na stadionach w innych miastach 

w Polsce, żeby podglądać dobre rozwiązania i spróbować być gotowym, kiedy uda się 

wreszcie tę decyzję uzyskać. Bardzo dziękuję pani dyrektor także za to, że w tym 

wszystkim uczestniczyła, bo to był długi proces, ale bardzo się cieszymy, że on się 

dzisiaj kończy tą decyzją, że możemy wprowadzić przebudowę stadionu do realizacji. 

Przypomnę tylko, że przebudujemy płytę stadionu, nie będziemy przebudowywać 

żadnych szatni na ten moment, nie będziemy żadnych zmian na razie robić w kwestii 

szatni, chyba że będą to tylko zmiany remontowe, natomiast na ten moment projekt 

obejmuje przebudowę płyt boiska. Powstaną, teraz mamy jedną płytę i drugą taką 

treningową, teraz będziemy mieli dwie pełnowymiarowe płyty i co ważne jedną 

pełnowymiarową, długo oczekiwaną, szczególnie przez kluby, bo właśnie 

zapomniałem podziękować klubom z którymi konsultowaliśmy projekt, bo to też 

bardzo ważne. Tutaj nie było żadnego podziału na kluby żeńskie, męskie, prywatne czy 

te, które działają jako stowarzyszenia czy jako firmy. Im też bardzo chciałbym 

podziękować za to, że byli z nami w tym procesie.  Z nimi uzgadnialiśmy i właśnie do 
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tego dążę, chcę powiedzieć, że będziemy mieli pełnowymiarową płytę ze sztuczną 

nawierzchnią, której bardzo brakowało do treningów. Wszystkie płyty będą 

z odwodnieniem, z nawodnieniem, z oświetleniem. Druga płyta będzie 

pełnowymiarowa trawiasta. Trzecia także spełniająca warunki Centralnej Ligii 

Juniorów, nieco mniejsza ale płyta treningowa trawiasta. Zmieścimy się w obrębie 

działki. Wymagało to i będzie wymagać pewnych działań, ale bardzo się cieszę, bo do 

treningów bardzo potrzebujemy w Koninie płyt. Pewnie będzie nam trudniej przez 

moment, przez te dwa, być może dwa i pół roku trenować niektórym drużynom ale też 

poczyniliśmy pewne nakłady i przygotowania, by konińskie kluby miały gdzie w tym 

czasie trenować, mówię tu głównie o Górniku, bo akurat Górnik przy ul. Dmowskiego 

trenował. Zatem raz jeszcze wszystkim, którzy przyczynili się do tego zatwierdzenia, do 

realizacji projekt przebudowy stadionu Mariana Paska w Koninie bardzo dziękuję.” 

Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Zawsze prosiłem nie przenoście nam tych 

kłótni z „Warszawki” do Konina. To jest wspaniały przykład jak wspólnie można coś 

osiągnąć i tu duże słowa uznania dla nas władz lokalnych, pana prezydenta, jak 

również parlamentarzystów, którzy bardzo wsparli tą inicjatywę. Przykład dobrej 

współpracy i to są tego owoce.” 

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

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

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Przebudowa Stadionu im. M. Paska 

w Koninie przy ul. Dmowskiego” realizowanego w ramach Programu inwestycji 

o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2021. 

Uchwała Nr 590 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

8. Rozpatrzenie informacji : 

a)  z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2021 roku, 

b) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta 

Konina za I półrocze 2021 roku, 

c) z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 

2021 roku. 

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

informacji: 

a) z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2021 roku, 

b) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina za I półrocze 
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2021 roku, 

c) z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku. 

Wszystkie te informacje państwo radni otrzymali drogą elektroniczną. Były one 

przedmiotem obrad posiedzenia Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury, które 

wspólnie obradowały. Proszę przewodniczącego Komisji Finansów Marka Cieślaka 

o przedstawienie opinii do wszystkich trzech informacji.” 

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

z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2021 roku, jak i kształtowanie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina za I półrocze 2021 roku oraz 

wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku przedstawiła 

nam dość szczegółowo i obrazowo, bo była ciekawa prezentacja skarbnik miasta 

Ewelina Ostajewska-Szwankowska. Było to jej pierwsze wystąpienie przed radą i 

myślę, że udane. Jeśli chodzi o opinię komisji w tych tematach, to Komisja Finansów 

informację z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2021 roku zaopiniowała 

pozytywnie - 8 głosami „za”, 0 „przeciw”, przy 1 „wstrzymującym się”. Natomiast 

informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina za 

I półrocze 2021 roku Komisja Finansów również zaopiniowała pozytywnie - 8 głosami 

„za”, 0 „przeciw”, przy 1 „wstrzymującym się”. Informację z wykonania planu 

finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku Komisja Finansów również 

zaopiniowała pozytywnie - 8 głosami „za”, 0 „przeciw”, przy 1 „wstrzymującym się”. 

Dziękuję.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad informacjami. 

Do informacji radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Konina rozpatrzyła informację 

z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2021 roku, informację 

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina za I półrocze 

2021 roku oraz informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 

I półrocze 2021 roku. 

Informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

9. Informacja z realizacji Uchwały Nr 457 Rady Miasta Konina z dnia 

23 grudnia 2020 roku, w sprawie wydatków budżetowych, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 

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

z realizacji Uchwały Nr 457 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie 
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wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 

Informacja została państwu radnym dostarczona droga elektroniczną. Była 

przedmiotem obrad Komisji Finansów wobec tego proszę przewodniczącego Marka 

Cieślaka o przedstawienie wypracowanej opinii. 

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

z realizacji Uchwały Nr 457 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku, 

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2020 komisji omówiła skarbnik miasta Ewelina Ostajewska-Szwankowska. Wyjaśnień 

udzielał nam zastępca prezydenta Paweł Adamów, jak również zastępca dyrektora 

Zarządu Dróg Miejskich Andrzej Szczepański W wyniku głosowania Komisja Finansów 

projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 9 głosami „”za”. Dziękuję.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad informacją. 

Do informacji radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Konina rozpatrzyła informację 

z realizacji Uchwały Nr 457 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku, 

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2020. 

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok (druk nr 621); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na 

lata 2021-2024 (druk nr 622). 

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

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

nr 621 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2021-

2024 – druk nr 622. Projekty uchwał państwo radni otrzymali drogą elektroniczną, były 

przedmiotem obrad Komisji Finansów. Proszę przewodniczącego Marka Cieślaka 

przewodniczącego Komisji Finansów o przedstawienie wypracowanej opinii.” 

Przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekty uchwał – zmiany 

w budżecie miasta Konina na 2021 rok – druk nr 621, jak również zmiany w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024 – druk nr 622 były 

tematem obrad Komisji Finansów. Szczegółowo omówiła nam te zmiany skarbnik 

miasta Ewelina Ostajewska-Szwankowska, jak również poszczególni kierownicy 
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wydziałów – pan Roman Jankowski, pan Rafał Oblizajek, pan Tadeusz Jakubek 

i zastępca prezydenta Paweł Adamów. W wyniku głosowania projekt uchwały druk 

nr 621 otrzymał pozytywną opinię komisji – 6 głosów „za”, 0 „przeciw” przy 

3 „wstrzymujących się”. Natomiast projekt uchwały – druk 622 komisja zaopiniowała 

pozytywnie – 6 głosów „za”, 0 „przeciw” przy 3 „wstrzymujących się”. Dziękuję.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Otrzymali również państwo autopoprawki do druków 

nr 621 i 622 wobec tego proszę panią skarbnik, żeby omówiła te autopoprawki.” 

Głos zabrała Skarbnik Miasta Koniina Ewelina OSTAJEWSKA-SZWANKOWSKA, cytuję: 

Autopoprawka Prezydenta Miasta Konina do druku nr 621 dotyczy zmian w zakresie 

budżetu gminy, w szczególności zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14.737,86 zł 

w ramach realizacji zadania „Cuda z odpadów (Wonders of Waste)" które realizuje 

Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie (przedłużenie terminu 

realizacji projektu do 2022 roku). 

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna 

z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania 

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

Jeśli chodzi o zmniejszenia planu wydatków o kwotę 85.194,00 zł, w tym: 

dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości o 400,00 zł – wkład własny na zakup 

specjalistycznego sprzętu strażackiego dla OSP Chorzeń (zadanie dofinansowane 

z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 

Sprawiedliwości) – zmiana klasyfikacji budżetowej z działu 755 na dział 754 

dz. 801 – Oświata i wychowanie o 75.794,00 zł – wydatki bieżące na realizację 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ 

projektów: 

„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)" 10.000,00 zł realizowanego przez Przedszkole 

nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. 

„Nie ma edukacji bez relacji” 65.794,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 8 

im. Janka Wędrowniczka w Koninie (przedłużenie terminu realizacji projektów do 2022 

roku) 

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 4.000,00 zł – wydatki bieżące 

UM (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska) 

dz. 926 – Kultura fizyczna o 5.000,00 zł – wydatki bieżące MOSiR 

ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.070.456,14 zł, w tym: 
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dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne o 400,00 zł – wkład własny na zakup 

specjalistycznego sprzętu strażackiego dla OSP Chorzeń (zadanie dofinansowane 

z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 

Sprawiedliwości) – zmiana klasyfikacji budżetowej z działu 755 na dział 754 

dz. 758 – Różne rozliczenia o 61.056,14 zł – rezerwa celowa oświatowa 

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 4.000,00 zł – wydatki bieżące 

UM (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska) 

dz. 926 – Kultura fizyczna o 1.005.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie 

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

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1.000.000,00 zł). 

W uchwale Nr 469 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały 

budżetowej miasta Konina na 2021 rok dodaje się w: 

§ 5 ust. 2 w treści: 

„2. Ustala się kwotę 1.475.701,74 zł jako limit zobowiązań zaliczanych do tytułu 

dłużnego na 2021 rok z tytułu nabycia lokali mieszkalnych.” 

§ 6 ust. 3a w treści: 

„3a. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na 2021 rok w kwocie 

1.475.701,74 zł z tytułu nabycia lokali mieszkalnych. 

Te zmiany wynikają z konieczności doprecyzowania tytułów dłużnych innych niż 

kredyty i pożyczki w oparciu o zapisy art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych.  

Jeśli chodzi o autopoprawkę do Wieloletniej Prognozy Miasta Konina, w załączniku Nr 1 

dokonuje się zmian, przesunięcie w realizacji w związku z autopoprawką do druku 

nr 621 (zmiany w budżecie miasta Konina na 2021 rok) oraz dokonuje się zmian 

w dochodach i wydatkach w latach 2022 - 2023 z uwagi na przedłużenie terminu 

realizacji projektów. 

W załączniku Nr 2 dodaje się przedsięwzięcia: 

- „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym 

w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, paczek 

pocztowych/kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego 

w Koninie". 

- „Dystrybucja energii elektrycznej dla obiektów Miasta Konina i terenów inwestycyjnych 

na Międzylesiu w latach 2022 - 2024". 
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- „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych" 

- „Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych". 

W trzech przedsięwzięciach dokonuje się zmian: 

wydatki majątkowe - „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego" 

wydatki bieżące - „Nie ma edukacji bez relacji", oraz „Cuda z odpadów (Wonders of 

Waste)".” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektami uchwał. 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Zwróciłem 3 tygodnie temu uwagę na 

jedną rzecz na terenach inwestycyjnych i tutaj widzę w zmianach w budżecie 

w punkcie 4 pewną kwotę i o tę kwotę chcę zapytać. Jest to dział 900 gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska, mamy tutaj zapisane wydatki bieżące z ZDM kwota 

115.330,00 zł. Chciałbym się dowiedzieć na co ta kwota jest przeznaczona? Bo to co 

mówiłem, że zauważyłem coś na terenach inwestycyjnych, to są totalnie zarośnięte 

rowy odwadniające, które zostały wykonane najpierw w 2016 roku, a następnie przez 

firmę Sidrog w 2018 na koniec budowy. Tam już praktycznie rosną drzewa. Czy to są 

środki właśnie przeznaczone na tą inwestycję, na tak zwane utrzymanie bieżące? Te 

środki uważam że powinny być cały czas w tak zwanym utrzymaniu bieżącym, czy też 

to są środki na coś innego? Bardzo proszę o odpowiedź.” 

Odpowiedzi udzielił dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Grzegorz PAJĄK, cytuję: „Tak 

115.330 zł jest to w dziale 900 jest to kwota uzupełniająca na oświetlenie w parku 

Chopina. Jest tam zadanie do zrealizowania wspólnie z PGKiM. PGKiM wykonuje tam 

ścieżkę edukacyjną, Zarząd Dróg Miejskich ma tam do wykonania remont chodnika 

i remont oświetlenia i po uzgodnieniach projektowych z konserwatorem zabytków 

taka kwota jest potrzebna, aby to zadanie po wymianie oświetlenia zrealizować.” 

Ponownie głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Panie przewodniczący nie wiem 

czy mam dopytać, czy mam czekać na wnioski i zapytania, bo chciałbym się zapytać 

w takim razie, kiedy wreszcie rowy odwadniające na Międzylesiu będą wyczyszczone? 

Ja nie mówię o dalszym etapie prac, które stanęły w 2018 roku, ale o tym co widać 

obecnie. Naprawdę jest to bardzo ważny temat z uwagi na sytuację, która tam jest, 

myślę że osoby, które były na komisji w listopadzie 2016 roku na moją prośbę temat 

znają bardzo dobrze. Powtarzam rowy odwadniające są praktycznie zarośnięte. Jakby 

ktoś nie wiedział, nawet by nie wiedział, że tam są rowy odwadniające, tak wszystko 

jest zarośnięte. Dlatego właśnie było moje pytanie. Czy może ktoś na nie odpowiedzieć 

ewentualnie, jeżeli nie to bardzo proszę o taką odpowiedź pisemną.” 
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Odpowiedzi udzieli zastępca prezydenta Paweł ADAMÓW, cytuję: „Dziękuję panie 

radny. Ja tutaj deklaruję, że przyjrzymy się tym rowom, bo część należy do Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami, część do Zarządu Dróg Miejskich, tak, że podejmiemy 

tą interwencję. Dziękuję za zgłoszenie.” 

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

DRUK Nr 621 

Wynikiem głosowania – 12 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 591 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 622 

Wynikiem głosowania – 12 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 592 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta 

Konina (druk nr 628). 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to jest ten punkt zmieniony. 

Został wycofany Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

miasta Konina, a wprowadzony został projekt uchwały w sprawie projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na terenie miasta Konina. Projekt nie był 

dyskutowany na komisjach, ale wyjaśnienia uzasadnienia przedstawił kierownik 

Oblizajek, wobec tego już nie będę wywoływał pana przewodniczącego Marka 

Cieślaka.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja akurat śledziłem 

posiedzenie ostatniej Komisji Finansów i Infrastruktury, ten projekt był dokładnie 

omawiany, natomiast myślę, że pewna informacja należy się naszemu społeczeństwu, 

żebyśmy wiedzieli dlaczego akurat dlaczego ten regulamin jest zmieniany, dlaczego 

jest wprowadzony nowy, jaki wpływ na ten nowy regulamin mają Wody Polskie. Myślę, 

że taka krótka informacja, najważniejsze elementy, które są zawarte w tym nowym 
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regulaminie dobrze, żeby się pojawiły. Tak jak powiedziałem ja wiem o co chodzi, 

natomiast myślę, że społeczeństwu też należy się taka informacja. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu przewodniczącemu. Poproszę kierownika 

Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafała Oblizajka o wyjaśnienie i udzielenie 

odpowiedzi.” 

Głos zabrał kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafał OBLIZAJEK, cytuję: 

„Szanowni państwo konieczność uchwalenia nowego regulaminu dostarczania wody 

wynika z przyjęcia przez Sejm 13 lutego 2020 roku ustawy o zmianie ustawy o prawie 

budowlanym oraz zmianie innych niektórych ustaw, które oddaje do przepisów 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Przepis art.19a mówiący o wydawaniu warunków przyłączenia do sieci. Tutaj ten 

punkt jest głównym elementem, gdzieś który powoduje, że regulamin się zmienia. 

Miasta, gminy dostały termin 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy na dostosowanie 

tych regulaminów do zmieniającego się tego punktu. My zrobiliśmy w maju tego roku 

pierwszy krok, czyli przyjęliśmy projekt regulaminu ten projekt poszedł do 

zaopiniowania do Wód Polskich, Wody Polskie zgłosiły tam pewne uwagi, część tych 

uwag został uznana za zasadne przez naszego specjalistę i przez PWiK, jak i przez nasz 

wydział prawny. Część uwag nie zasługiwała na uwzględnienie, tutaj się należy 

wyjaśnienie, że opinia Wód Polskich ma charakter tylko opinii i jest elementem 

niezbędnym w procesie legislacyjnym, ale nie jest wiążącym, czyli nawet gdyby 

państwo radni chcieli całkowicie odrzucić jakieś uwagi Wód Polskich to jest to możliwe. 

Do tych uwag odniósł się PWiK kierując 15 lipca do przewodniczącego rady miasta, 

a później za pośrednictwem przewodniczącego rady do państwa radnych pismo tutaj 

ze swoim stanowiskiem. Regulamin po tych uwagach Wód Polskich został powtórnie 

przeanalizowany przez Wydział Prawny i Zamówień Publicznych, tam z tego 

regulaminu usunęliśmy jeszcze powtórzone zapisy, które występują w ustawie 

o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, bo one się nie 

mogą dublować, jak są w ustawie wyższego rzędu nie mogą się dublować w uchwale. 

Teraz tak, to co mówiłem na początku orzecznictwo sądów administracyjnych jest 

różne, teoretycznie dostosowując ten regulamin do uwag dyrektora Wód Polskich 

i robiąc te zabiegi w postaci usunięcia tych rzeczy, które są zapisane w ustawie 

wojewoda może orzec, że tutaj niepotrzebne jest to ponowne opiniowanie, a równie 

dobrze może powiedzieć - dobrze zrobiliście tutaj państwo tak że dostosowaliście 

regulamin do uwag, ale jednak on się przez to zmienił, dlatego powinien być 

opiniowany jeszcze raz przez Wody Polskie. Dlatego wycofaliśmy ten regulamin 

z obrad rady miasta, tak dla ostrożności chcemy ten projekt regulaminu, on jest tej 

treści co wycofywany regulamin przesłać do opiniowania przez Wody Polskie. 
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Zobaczymy jakie będzie stanowisko Wód Polskich, tu te uwagi w znacznej części są 

uwzględnione. Mam nadzieję, że tutaj opinia będzie pozytywna, a jeśli nie będzie 

pozytywna to z jakimiś malutkimi uwagami. Ta opinia powinna wrócić w ciągu 

miesiąca, półtora tak więc pewnie w listopadzie głosowalibyśmy już przyjęcie 

regulaminu. Dziękuję.” 

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

W głosowaniu nie uczestniczył radny Dominik Szopa. 

W jednomyślnym głosowaniu: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie miasta Konina. 

Uchwała Nr 593 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Projektu 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2021-2035” 

(druk nr 604). 

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

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2021-2035. Projekt 

uchwały - druk nr 604 został państwu radnym przekazany drogą elektroniczną. Był 

przedmiotem obrad Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury, wobec tego proszę 

przewodniczącego Marka Cieślaka o przedstawienie wypracowanej opinii przez 

komisje.” 

Przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Dokument przyjęcia 

„Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2021-2035 – druk n 604 na komisji omówił 

nam kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafał Oblizajek, jak również komisji 

została zaprezentowana prezentacja tego dokumentu przez firmę EKO - GEO GLOB. 

Po wyjaśnieniach kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafała Oblizajka, 

kierownika Wydziału Urbanistyki i Architektury Mariusza Kaczmarczyka i zastępcę 

prezydenta Pawła Adamawa dokument ten został zaopiniowany pozytywnie, 

jednogłośnie – 9 głosami „za”. Dziękuję.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 
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W głosowaniu nie uczestniczył radny Dominik Szopa. 

W jednomyślnym głosowaniu: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2021-2035”. 

Uchwała Nr 594 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi 

powiatowej nowo wybudowanego odcinka drogi w ramach 

inwestycji p.n. „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego 

z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii 

kolejowej E-20” oraz ustalenie nowego przebiegu drogi powiatowej 

nr 6052P (druk nr 609). 

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

w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej nowo wybudowanego odcinka 

drogi w ramach inwestycji p.n. „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. 

Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” oraz ustalenie 

nowego przebiegu drogi powiatowej nr 6052P. Projekt uchwały - druk nr 609 państwo 

radni otrzymali, był również przedmiotem obrad Komisji Finansów i Komisji 

Infrastruktury. Proszę przewodniczącego Marka Cieślaka o przedstawienie 

wypracowanej opinii.”  

Przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt uchwały jest typu 

technicznego. Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały – druk nr 609 jednogłośnie 9 głosami „za”. Dziękuję.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W głosowaniu nie uczestniczył radny Dominik Szopa. 

W jednomyślnym głosowaniu: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej nowo wybudowanego odcinka 

drogi w ramach inwestycji p.n. „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego 

z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” oraz 

ustalenie nowego przebiegu drogi powiatowej nr 6052P. 

Uchwała Nr 595 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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14. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zbycia nieruchomości (druki nr 606, 607, 608, 625), 

b) nabycia nieruchomości (druk nr 605), 

c) nabycia nieruchomości lokalowych (druk nr 619). 

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

w sprawie zbycia nieruchomości, nabycia nieruchomości oraz nabycia nieruchomości 

lokalowych. W pierwszej kolejności rozpatrzymy projekty uchwał dotyczące zbycia 

nieruchomości, to są druki nr 606, 607, 608, 625. Te cztery projekty uchwał zostały 

dostarczone państwu drogą elektroniczną, były przedmiotem obrad Komisji Finansów 

i Komisji Infrastruktury, wobec tego proszę przewodniczącego Marka Cieślaka 

o przedstawienie wypracowanej opinii do wszystkich czterech projektów uchwał po 

kolei niech pan omówi te projekty uchwał. Będziemy łącznie dyskutować, a będziemy 

oddzielnie głosować.” 

Przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Rozpocznę analizę od tego 

pakietu zbycia nieruchomości. Jak wspomniał pan przewodniczący dotyczące druków 

nr 606, 607, 608, 625, 605 i 619. Poszczególne te projekty uchwał omówił nam 

kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz Jakubek, jak również 

zastępca prezydenta Paweł Adamów. Po dyskusji Komisja Finansów, jak i Komisja 

Infrastruktury zaopiniowały druk nr 606 pozytywnie – 8 głosów „za”, 0 „przeciw” przy 

1 „wstrzymującym się”, projekt uchwały - druk nr 607 dotyczący zbycia nieruchomości 

obręb Glinka komisje zaopiniowały jednogłośnie – 9 głosami „za”, projekt uchwały – 

druk 608 dotyczący zbycia nieruchomości obręb Wilków komisje zaopiniowały 

jednogłośnie – 9 głosami „za”, projekt uchwały – druk nr 625 dotyczący zbycia 

nieruchomości obręb Czarków komisje zaopiniowały pozytywnie również jednogłośnie 

– 9 głosami „za”, projekt uchwały – druk nr 605 dotyczący nabycia nieruchomości 

obręb Laskowiec komisje zaopiniowały pozytywnie, jednomyślnie – 9 głosami „za”, 

projekt uchwały – druk nr 619 dotyczący zbycia nieruchomości lokalowych obręb 

Starówka komisje zaopiniowały pozytywnie również jednogłośnie – 9 głosami „za”. 

Dziękuję.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektami uchwał. 

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

DRUK Nr 606 

W głosowaniu nie uczestniczył radny Dominik Szopa. 
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Wynikiem głosowania – 19 radnych „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości. 

Uchwała Nr 596 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 607 

W głosowaniu nie uczestniczył radny Dominik Szopa. 

W jednomyślnym głosowaniu: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zbycia nieruchomości. 

Uchwała Nr 597 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 608 

W głosowaniu nie uczestniczył radny Dominik Szopa. 

W jednomyślnym głosowaniu: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zbycia nieruchomości. 

Uchwała Nr 598 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 625 

W głosowaniu nie uczestniczył radny Dominik Szopa. 

W jednomyślnym głosowaniu: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zbycia nieruchomości. 

Uchwała Nr 599 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 605 

W głosowaniu nie uczestniczył radny Dominik Szopa. 

W jednomyślnym głosowaniu: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie nabycia nieruchomości. 

Uchwała Nr 600 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 619 

W głosowaniu nie uczestniczył radny Dominik Szopa. 

W jednomyślnym głosowaniu: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie nabycia nieruchomości lokalowych. 

Uchwała Nr 601 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia MSWiA za 

pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego wniosku o zniesienie 

urzędowych nazw miejscowości stanowiących część miasta Konin, 

tj. Gosławice-Parcele i Wydartów (druk nr 616). 

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

w sprawie przedstawienia MSWiA za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego 

wnioski o zniesienie urzędowych nazw miejscowości stanowiących część miasta Konin, 

to jest Gosławice-Parcele i Wydartów. Projekt uchwały - druk nr 616 został państwu 

radnym przekazany droga elektroniczną. Był przedmiotem obrad Komisji 

Praworządności, wobec tego proszę przewodniczące Macieja Ostrowskiego o 

przedstawienie opinii. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały oznaczony drukiem nr 616 był omawiany i opiniowany przez Komisję 

Praworządności i jednogłośnie – 6 głosami „za” został pozytywnie zaopiniowany. 

Dziękuję.”’ 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W głosowaniu nie uczestniczył radny Dominik Szopa. 

W jednomyślnym głosowaniu: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie przedstawienia MSWiA za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego 

wniosku o zniesienie urzędowych nazw miejscowości stanowiących część miasta 

Konin, tj. Gosławice-Parcele i Wydartów. 

Uchwała Nr 602 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

16. Przyjęcie deklaracji w sprawie wysokości stawki procentowej 

opłaty adiacenckiej z tytułu scalenia i podziału nieruchomości. 

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

w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu scalenia 

i podziału nieruchomości. Treść deklaracji państwo radni otrzymali. Proszę 

przewodniczącego Komisji Finansów Marka Cieślaka o przedstawienie opinii do 

omawianej deklaracji.  

Przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt uchwały 

przedstawił nam i udzielił wyjaśnień kierownik Wydziału Geodezji i Katastru Paweł 
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Smogór. Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury projekt uchwały zaopiniowały 

pozytywnie jednogłośnie 8 głosami „za”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad deklaracją. 

Do deklaracji radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania 

W głosowaniu nie uczestniczyli radni Dominik Szopa i Marek Waszkowiak. 

W jednomyślnym głosowaniu: 19 radnych głosowało „za” przyjęciem deklaracji 

w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu scalenia 

i podziału nieruchomości. 

Deklaracja Nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania Strategii Rozwoju 

Konina Plan 2020-2030 w zakresie dostosowania do aktualnych 

przepisów (druk nr 623). 

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

w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 w zakresie 

dostosowania do aktualnych przepisów - druk nr 623. Proszę przewodniczących 

Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie opinii do omawianego 

projektu uchwały.” 

Przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt był omawiany 

przez dwie komisje - Komisję Finansów i Komisję Infrastruktury, został zaopiniowany 

pozytywnie jednogłośnie 8 głosami „za”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W głosowaniu nie uczestniczyli radni Dominik Szopa i Marek Waszkowiak. 

W jednomyślnym głosowaniu: 19 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 w zakresie 

dostosowania do aktualnych przepisów. 

Uchwała Nr 603 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii dla Dzieci 

i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej 

w Koninie (druk nr 618). 

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

w sprawie zamiaru likwidacji Filii dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Zofii Urbanowskiej w Koninie - druk nr 618. Proszę przewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu o przedstawienie wypracowanej opinii do projektu uchwały. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

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

zaopiniowała pozytywnie druk nr 618.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

W głosowaniu nie uczestniczyli radni Dominik Szopa i Marek Waszkowiak. 

W jednomyślnym głosowaniu: 19 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zamiaru likwidacji Filii dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Zofii Urbanowskiej w Koninie. 

Uchwała Nr 604 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu 

zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli” (druk nr 626). 

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

sprawie przyjęcia „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli” - druk nr 626. Proszę przewodniczącego 

Komisji Praworządności o przedstawienie wypracowanej opinii do projektu uchwały.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu zapobiegania 

przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” został 

omówiony na Komisji Praworządności przez kierownika Pawła Figurskiego. Nie było 

pytań. Komisja jednogłośnie 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 
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W głosowaniu nie uczestniczyli radni Dominik Szopa i Marek Waszkowiak. 

W jednomyślnym głosowaniu: 19 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli”. 

Uchwała Nr 605 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

20. Wnioski i zapytania radnych. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Informuję, że drogą elektroniczną przekazałem 

państwu: 

- odpowiedź na interpelację radnego Bartosza Małaczka w sprawie tak zwanej 

„uchwały krajobrazowej” określającej standardy i jednolite zasady dla reklam oraz 

małej architektury w mieście, 

- interpelację oraz odpowiedź na interpelację radnego Bartosza Małaczka w sprawie 

zmian w organizacji ruchu i tras autobusów MZK w związku z remontem wiaduktu 

w ciągu DK25, 

- interpelację oraz odpowiedź na interpelację radnego Jakuba Eltmana dotyczącą 

targowiska zlokalizowanego na Starówce w związku z ogłoszeniem sprzedaży 

nieruchomości przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Koninie. 

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

na interpelację może być przeprowadzona krótka dyskusja. 

Czy w sprawie interpelacji ktoś chciałby zabrać głos? 

Nie widzę wobec tego przechodzimy do Wniosków i zapytań radnych. Udzielam głosu 

radnemu Bartoszowi Małaczkowi.” 

Głos zabrał radny Bartosz MAŁACZEK, cytuję: „Zgłosili się do mnie przedstawiciele 

Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych z taką prośbą o uporządkowanie 

i oznakowanie miejsca pamięci, które jest w lasku przy ulicy Szpitalnej. Tam 

w 2014 roku postawiono taki krzyż upamiętniający poległych bohaterów podziemia 

niepodległościowego Polski, którzy walczyli właśnie w obronie naszej ojczyzny. Ja 

szczegółowy wniosek wraz z tymi załącznikami, które otrzymałem skieruję również we 

wniosku pisemnym, natomiast tutaj jest taka gorąca prośba o zaangażowanie się 

w oczyszczenie tego terenu i takie jak by godne upamiętnienie tego miejsca. 

Prawdopodobnie właśnie na tych terenach w tym lasku został również zamordowany, 

został wykonany wyrok śmierci na dowódcy Gabrielu Fejcho. 
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Drugi wniosek. Zgłosili się do mnie studenci, którzy uczą się na Kujawach na 

uniwersytetach w Bydgoszczy, jak również w Toruniu i tutaj pojawia się problem 

komunikacyjny. Wniosek do PKS-u czy jest możliwość stworzenia linii połącznia 

chociażby z Inowrocławiem, bo potem jak by ta podróż między Toruniem, 

a Bydgoszczą jest już bardzo ułatwiona. Natomiast w tym momencie takiej linii nie ma. 

Przed pandemią ona istniała i jak by była taka możliwość łatwiejszego dostępu do tych 

miejscowości. Dziękuję bardzo.” 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja tutaj może trochę nawiązując 

do poprzedniego wnioskodawcy. Zgłosił się do mnie jeden z mieszkańców Konina 

z taką prośbą, z taką inicjatywą, aby za parkiem Chopina tam gdzie jest pomnik, gdzie 

spotykamy się na 1 września, umieścić tablicę ofiar osób, które zostały tam 

rozstrzelane. Przypomnę, że w październiku 1939 roku zostało tam 50 osób 

rozstrzelanych, mieszkańców Konina i okolicy, przedstawicieli inteligencji i też kilkoro 

ważnych polityków lokalnych. Więc moglibyśmy umieścić jako miasto taką tablicę, to 

nie byłby duży koszt, ale jest już znany protokół tych ofiar i przez tyle lat to nie zostało 

zrobione, to nie jest jakiś wielki koszt. A to jest też związane z jakimś tam naszym 

dziedzictwem, pamięcią, tradycją uczczenie tych ofiar poprzez podanie ich nazwisk. 

Druga sprawa jest. Panie przewodniczący w poniedziałek odbyła się połączona 

Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury. Po wyczerpaniu spraw radnych 

przystąpiliśmy do omawiania trzech spraw mieszkańców, którzy przyszli i wcześniej 

pisali pisma w swoich sprawach. Te osoby przyszły tutaj po godzinie 16 lub około 

godziny 17. Nasza komisja – omawianie spraw bieżących trwała do godziny 19.30, więc 

te osoby musiały po 3 godziny praktycznie siedzieć tam u góry na widowni, 

wysłuchiwały nas, ale też jednocześnie czekały na przedstawienie swoich spraw. 

Sprawa dotyczyła drogi równoległej do ulicy Kolskiej, parkingu przy Szkole 

Podstawowej nr 1 i nie można było zabrać na tej komisji głosu, bo prowadzenie przejął 

pan przewodniczący Marek Waszkowiak i te osoby nie dosyć, że czekały 3 godziny, to 

miały praktycznie minutę, dwie na wypowiedzenie się, później jeszcze chciały coś 

dopowiedzieć, a przewodniczący wymachując rękami – „nie, nie, tu nie, to tam, 

zamykam dyskusję, nie rozmawiamy tutaj o tym, nie rozmawiamy o tamtym”. Jak 

można tak potraktować mieszkańców, którzy czekali 3 godziny, to były osoby mające 

po 60, 70, a nawet 80 lat , przyszły tutaj w swoich sprawach, więc powiem tak, 

wyglądało to kuriozalnie, bo to, że my między sobą możemy się poprztykać, pokłócić 

i tak dalej, ale nie powinniśmy, ale te osoby zostały po prostu pozbawione głosu. Jeżeli 

dochodzi do głosu starsza osoba i nagle przewodniczący mówi, że już jej nie udziela 

głosu, a jednocześnie we wszystkich trzech sprawach, które były tam omawiane i nie 

został poproszony przez przewodniczącego Waszkowiaka kierownik komórki 
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merytorycznej, czyli Andrzej Szczepański wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich, to 

wyglądało to kuriozalnie, bo te osoby, które przyszły, chciały też usłyszeć odpowiedź 

fachową na temat tych terenów. To też dotyczyło zalań na ulicy Taczanowskiego 

i Hallera, ale ten pierwszy wniosek, gdzie jedna z pań nie została prawie w ogóle 

dopuszczana do głosu, wyglądało to kuriozalnie, więc panie przewodniczący ja mam 

taką prośbę, żebyśmy na komisjach kiedy dojdzie do takich sytuacji z udziałami 

mieszkańców, żebyśmy najpierw tych mieszkańców załatwiali, najpierw rozpatrywali 

sprawy i pisma złożone przez nich, bo dosłownie to wszystko zajęło nam około 

20 minut z tymi mieszkańcami, a pan przewodniczący Waszkowiak pociął jakąkolwiek 

dyskusję i rozmowę, a oni czekali ponad 3 godziny, to nie może tak być, więc 

stwierdziłem, że poruszę ten temat i to by mogło już stać się naszym zwyczajem, że 

najpierw rozpatrujemy sprawy mieszkańców i nie możemy tak odmawiać głosu, 

że ktoś już dosyć powiedział, nie ma czegoś takiego, jeżeli ktoś ma 70 lat i decyduje się 

tutaj przyjść i czekać 3 godziny i po chwili słyszy, że już swoje powiedział i może sobie 

usiąść i posłuchać wywodów przewodniczącego, który jednocześnie nie dopuszcza 

w trzech sprawach wicedyrektora Zarządu Dróg Miejskich, to było to bardzo dziwne. 

Jak się komuś spieszy do domu, albo się komuś nie chce prowadzić takich komisji, albo 

go nudzą, to mógł prowadzić to przewodniczący Marek Cieślak, który poprowadziłby 

to na pewno inaczej, na pewno by takiego terroru nie wprowadził na tej komisji. 

Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Ja też uczestniczyłem w tej 

komisji, tutaj pan radny Wiesław Wanjas uczestniczył i jeszcze inni byli. Komisję 

przewodniczący zwołują w sprawie materiałów sesyjnych, jeżeli tam uwzględnił 

przewodniczący Marek Waszkowiak, że dodatkowo jeszcze będą rozpatrywane jakieś 

sprawy, to moim zdaniem powinni być poinformowani, żeby przyjść za godzinę czy za 

dwie. Nikt ich nie prosił, żeby przyszli na godzinę 16, ja nie wiem na którą byli 

zaproszeni, bo mnie nie informował przewodniczący komisji. Tematy, które tam były 

wtedy rozpatrywane to są tematy trudne, które się ciągną latami, nie pojawiły się 

teraz, że trzeba je rozpatrywać i na tej komisji na pewno żadna decyzja by nie zapadła. 

Pan przewodniczący Marek Waszkowiak zaproponował pewne rozwiązanie czy 

spotkanie, gdzie temat będzie dalej procedowany i dyskutowany, żeby temat załatwić, 

zaakceptował to pan prezydent Paweł Adamów i myślę, że temat nie jest zakończony 

i tym tematem się będziemy interesowali, żeby wspólnie znaleźć jakeś rozwiązanie, tak 

to zakończone zostało, a nie że ... Głos zabierali po kolei na tym posiedzeniu komisji, 

tak że nikt nikomu nie kazał, tylko oni troszkę się tam przepychali, ze chcieli zabrać i za 

chwilę udzielił przewodniczący ten głos i w sumie to wszyscy głos zabrali, a jeszcze po 

zamknięciu komisji dyskusja była chyba 10 minut na holu na ten temat. Tak że 

przewodniczący Waszkowiak nie powiedział, że nie zastawi, że nie włączy się w ten 
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temat, tak że nie wiem chyba trochę przejaskrawił pan radny tą całą sprawę dzisiaj 

tutaj. Bo faktycznie przewodniczący Waszkowiak nie udzielił panu głosu, a nie tamtym, 

tak że musze tutaj powiedzieć dosłownie, że pana wyłączył i dlatego tutaj o to chodzi... 

tak było, nie udzielił i cały problem.” 

Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Ja prawie rok temu zgłosiłam 

wniosek z prośbą o postawienie wiaty przystankowej w Laskówcu i wówczas to 

spotkało się z pozytywnym odbiorem pana prezydenta Korytkowskiego. I rzeczywiście 

po kilku miesiącach wiata ta stanęła ku zadowoleniu mieszkańców tego regionu, za to 

też dziękuję. 

Dzisiaj chciałam złożyć podobny wniosek o postawienie wiaty również w Laskówcu, 

tych samych gabarytów, czyli tą najmniejszą, czyli też najtańszą - na wysokości 

skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z ulicą Laskówiecką, przystanek ten znajduje się 

jeszcze przed mostem kanału Warta – Gopło. Jest to przystanek dość często używany 

przez mieszkańców, którzy udają się w kierunku centrum. Jak przejeżdżam tamtędy to 

bardzo często widzę, że mieszkańcy oczekując na autobus siadają na barierze 

ochronnej, jest ona w tym momencie bardzo pochylona, nie wiem czy to przez to 

obciążenie, czy być może skarpa się obsuwa w tym miejscu. Tak że prosiłabym 

odpowiednie służby, żeby tam zmonitorowały ten teren, jak to wygląda. Ja znam 

trudności finansowe miasta, ale ponieważ jest to wniosek w miarę niskobudżetowy, 

więc prosiłabym o pozytywne ustosunkowanie się do tego wniosku, może udałoby się 

rzeczywiście tę wiatę postawić jeszcze przed nadejściem zimy i zmianie warunków 

atmosferycznych. Dziękuję bardzo.” 

Głos zabrała radna Krystyna LEŚNIEWSKA, cytuję: „Ja chciałam zgłosić dwa wnioski 

i oba do pana prezydenta Adamowa. Pierwsza sprawa. W niedzielę odbyliśmy razem 

z wiceprzewodniczącym Zenonem Chojnackim, na prośbę mieszkańców, wizję lokalną 

w Niesłuszu. Jest parę spraw, pierwsza ta najważniejsza, o którą bym prosiła, żeby ją 

jak najszybciej zrobić - przejście w pobliżu domu ul. Przemysłowa 51, światła są 

5 sekund. To jest nie do pomyślenia, bo my szliśmy całą grupą i dosyć sprawnie 

jeszcze chodzimy i ledwo zdążyliśmy dojść do chodnika. O tym żeby matka 

z dzieckiem, żeby ludzie starsi o kulach czy o laskach przeszli nie ma mowy. Bardzo 

prosimy o wydłużenie czasu świateł, bo tam nawet zauważyliśmy, że samochody już 

przystają nawet, bo kierowcy są przyzwyczajeni do tego, że ci ludzie musieliby biec, 

więc to jest taka sprawa na już. 

Pozostałe sprawy, o które będziemy później prosić, a wynikły w trakcie tej właśnie wizji 

lokalnej, to jest studzienka, która jest na tym terenie, też w tym miejscu na ulicy 

i strasznie dudni jak jadą tam te wielkie samochody, a tych wielkich samochodów jest 
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tam naprawdę ogrom. Jest to bardzo uczęszczana i główna ulica i jej kondycja w ogóle 

asfaltowa jest straszna przy takim obciążeniu jakie tam jest. My staliśmy przy tej ulicy, 

ja wiem ponad pół godziny, jak nie dłużej, oglądaliśmy to wszystko i naprawdę bardzo 

prosimy o zwrócenie na to uwagi, bo to wszystko, w którymś momencie się rozwali to 

tam tak dudni, chodzi łącznie z tym asfaltem potrzaskanym i tak dalej. 

I jeszcze światła te u góry, które są nad samochodami, że są nie na tej wysokości, która 

bardzo przeszkadza kierowcom. 

Drugą sprawę mam bardziej taką osobistą, moją terytorialną. Jedno już mamy 

zrobione - dziękuję bardzo prezydentowi, że mamy postawione te przystanki na 

żądanie. Natomiast te przystanki na żądanie pomogły o tyle tym ludziom, że mogą 

wsiąść i mogą pojechać do szpitala, do lekarza, do miasta i tak dalej. Natomiast co za 

tym idzie nie mamy pasów w dalszym ciągu, czyli uczciwie mówię, wszyscy łącznie 

z tymi osobami niepełnosprawnymi przebiegamy w tym miejscu, bo nic by ten 

przystanek nie dał, ponieważ pasy zostały przy ulicy Kleczewskiej i gdyby być 

uczciwym, to wysiadając trzeba byłoby iść do ulicy Kleczewskiej, tam przejść przez 

pasy i dopiero wrócić do domu. Jest miejsce, bo akurat kawałek tej środkowej części 

jest zdemolowany, nie ma tam nasypów, nie ma nic i spokojnie można by było te 

przejścia zrobić, bo rozumiem, że na wiatę będziemy musieli poczekać ze względów 

finansowych, ale też również bardzo prosimy o te wiaty. Nawet gdyby ta stara miała 

wrócić, to bardzo prosimy. Przychodzi jesień, zima, ci ludzie będą stali pod drzewem 

i czekali na ten autobus, tak że proszę o dokończenie tej naszej prośby w imieniu tych 

wszystkich starszych osób głównie mieszkających przy tym przystanku. Dziękuję 

bardzo.” 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR cytuję: „Ja może tylko króciutko do wypowiedzi 

pani Leśniewskiej, co do ulicy Przemysłowej, studzienek, to te tematy są mi bardzo 

dobrze znane. Szkoda mi, że mnie nie było na tej wizji lokalnej może w przyszłości, ale 

wielokrotnie również te sprawy są przeze mnie przekazywane, no i byliście i sami 

widzieliście jak ta sytuacja wygląda. I teraz można sobie odpowiedzieć czy jest to 

w odpowiedni sposób zabezpieczone, czy nie? To tak do tego co pani powiedziała. 

Kolejna sprawa również z panią Leśniewską, wie o tym pan kierownik Oblizajek, jak 

również pan Grzegorz Pająk i nie tylko, pan Zbigniew Łętowski - sprawa przystanków 

na żądanie, czyli wiata po stronie ogródków działkowych, jak i również no właśnie to 

przejście dla pieszych. Z uwagi na to, jak pani Leśniewska potwierdziła, samo 

postawienie wiat nic nie daje z uwagi na to, że praktycznie robi się tą samą drogę 

gdyby tych wiat i przystanków na żądanie nie było. Uważam, że to normalna rzecz, aby 
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takie przejście dla pieszych wykonać, to na temat tego co mówiła pani radna 

Leśniewska, także popieram te dwie sprawy. 

Do mojej wypowiedzi panie prezydencie Adamów i tych pieniędzy, o które pytałem czy 

jest to na odwodnienie rowów melioracyjnych na Międzylesiu. Panie prezydencie ja 

13  września 2021 roku starałem się wysłać e-maila do pana i do pana prezydenta jak 

również do Biura Rady Miasta, niestety ilość zdjęć kilkadziesiąt, pojemność e-maila 

była tak duża, że po prostu on nie przechodził. Dlatego proszę spojrzeć sobie na wpis 

z 13 września na Facebooku na mojej stronie i zaoszczędzić czas i nie robienie wizji 

lokalnej. Panie prezydencie bardzo często powtarzam, że pewne rzeczy w ogóle nie 

powinny być zgłaszane przez radnych, czy radnego, czy radną z uwagi na to, że jest to 

obowiązek władz miasta, konkretnych wydziałów i nie można odpowiadać, że 

przyjrzymy się temu tematowi. Wystarczy obejrzeć moje zdjęcie z 13 września 

i wszystko będzie jasne. Dlatego ja wnioskuję i jednocześnie proszę o odpowiedź na to 

co przedstawiłem w pierwszej wypowiedzi przy tych zmianach budżetowych. 

Proszę państwa kolejne rzecz taka poważniejsza. 16 miesięcy temu w trakcie trwania 

budowy połączenia drogowego ulica Paderewskiego, Przemysłowa z wiaduktem 

Wyzwolenia zgłosili się do mnie mieszkańcy, właściciele gruntów od strony zachodniej 

od torów kolejowych, którzy praktycznie przez 50 lat gruntów tych nie mogli 

użytkować ze względu na zabezpieczenie ich na właśnie tą inwestycję drogową, która 

teraz została wykonana, a przypomnę oficjalne otwarcie było, o ile się nie mylę 

25 maja 2021 roku. I przyszli do mnie z takim zapytaniem, dlaczego, to troszeczkę 

żartobliwie brzmi, ale zaraz wyjaśnię dlaczego. Dlaczego oni, jak o nich można 

powiedzieć „główni sponsorzy” nie byli zaproszeni na to wydarzenie, to tak 

w cudzysłowie. Dlaczego panie prezydencie? Dlatego że do dnia dzisiejszego nie 

zostały uregulowane sprawy jeżeli chodzi o wykup gruntów pod tą inwestycję, pod tą 

drogę pod inwestycję, które grunty zostały zajęte, ale również nie zostały uregulowane 

sprawy gruntowe, sprawy wykupu gruntów nieprzyjętych z mocy prawa, które 

znajdują się poza pasem drogowym. A niestety mieszkańcy nie mogą nic z tymi 

gruntami zrobić z uwagi na to, że nie ma dostępu praktycznie do nich, ani z drogi 

publicznej, ani z innego miejsca nie ma możliwości dojść do nich i po prostu tych 

gruntów użytkować. 

Druga rzecz. Kiedy miasto na niektórych gruntach załatwi sprawy z Miejskim 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, jeżeli chodzi o tak zwane przekazanie gruntów 

czy też służebności z uwagi na to że MPEC również wykonywał inwestycje i mieszkańcy 

również te grunty mają można powiedzieć w jakiś sposób zablokowane z uwagi na to, 

że są to ułożone rury centralnego ogrzewania prawdopodobnie fi 300 albo nawet 

fi 400, nie wiem nie sprawdzałem i praktycznie chodzi tutaj o wystąpienie 
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o służebność do MPEC. Panie prezydencie bardzo proszę, oni mieli odpowiedzi że ze 

względu na covid te sytuacje się przesuwają, przyciągają i tak dalej. Pragnę podkreślić, 

że inwestycja została oddana w maju, covid nie przeszkadzał, nawet inwestycja na 

ulicy Kleczewskiej zostało oddana z opóźnieniem z odpowiedzi, którą mam 

z 27 maja 2021 roku tam również tłumaczono się covidem ale to wszystko jest 

zakończone. 

Bardzo proszę z uwagi na to, że to są ludzie których znam, aby naprawdę pozałatwiać 

do końca sprawy związane z wykupem gruntów, a przede wszystkim 

z odszkodowaniami, dlaczego? Bo przypomnę jeszcze raz, te osoby ze względu właśnie 

na tą inwestycję już w latach 70. te grunty miały zablokowane. One praktycznie mogły 

tam uprawiać te grunty, nie mogły nic budować, nawet nie otrzymały pozwolenie od 

miasta na postawienie tak zwanych garaży blaszanych, aby w jakiś sposób dzięki temu 

można czerpać zyski, a w tej chwili czekają na należne im się pieniądze. Bardzo proszę 

pochylić się nad tym tematem. Dziękuję ślicznie.” 

Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Chcę złożyć takie wnioski, ja kilka razy na 

sesjach sygnalizowałem to. Na ulicy Broniewskiego jest „ostra jazda”, ponieważ jest 

tam inicjatywa osób z bloków nr 4, 6 zbierają podpisy – połóżmy tam przy tej małej 

poczcie jakiegoś „policjanta”, żeby ograniczyć ten ruch tam, bo za szybko tam jest 

jazda. I o to proszę, bo wiem, że tam zbierają podpisy, więc uprzedźmy to wszystko 

i połóżmy tam i będzie temat załatwiony. Dziękuję.” 

Przewodniczący rady powiedział, cytuję: „Ja tutaj też jeden temat poruszę, o który kilka 

razy już wnioskował mieszkaniec miasta Konina o nazwisku Bartczak. Do wielu 

radnych wydzwania bez przerwy, dzisiaj tutaj nawet był na sesji, był na galerii 

i obserwował sesję, ale już widzę, że poszedł i zgłasza temat kiosku naprzeciw byłego 

Urzędu Wojewódzkiego na Alejach 1-go Maja. Tam podobno jest jakiś kiosk 

zaniedbany, rozwalający się i jest to siedlisko szczurów i myszy i nikt nie może tego 

usunąć. Mówi, że wydzwania wszędzie do prezydentów i wszyscy poblokowali telefony 

i nie chcą od niego odbierać. Dlatego proszę sprawdzić czy jest to prawda, a jeżeli tak, 

to trzeba się zająć tym, nie wiem czy ten kiosk jest na terenie miejskim, czy to jest na 

terenie prywatnym, ale taka wizytówka w mieście w punkcie centralnym, to nie bardzo 

wygląda. Moim zdaniem panie prezydencie Adamów niech pan tą sprawą się 

zainteresuje skoro komendant Straży Miejskiej nie chce odbierać telefonów od niego. 

Ja nie wiem, czy to prawda co on mówił, on tu dzisiaj był i powiedziałem, że to 

przekażę na sesji, bo będą prezydenci i to czynię. Dziękuję bardzo.” 
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21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Dziękuję bardzo szanowni 

państwo, o niektórych sprawach, które zgłosiliście wiedzieliśmy już, za te, o których nie 

wiedzieliśmy bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście na wszystkie pytanie udzielimy 

odpowiedzi na piśmie. Dziękuję bardzo.” 

22. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Miasta Konina 

Przewodniczący rady, cytuję: „Porządek obrad został wyczerpany, stąd też zamykam 

XLVI Sesję Rady Miasta Konina, dziękując wszystkim za udział w obradach.” 
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