
BR.0002.2.3.2022 

PROTOKÓŁ Nr LII/2022 

z obrad LII SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 2 lutego 2022 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. 10.10 do godz. 11.30. 

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. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Otwarcia LII 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 roku 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 22 radnych, co stanowi kworum 

do podejmowania uchwał. 

Nieobecna była radna Monika Kosińska. 

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. 

W dniu 28 stycznia br. otrzymali Państwo porządek obrad uzupełniony o projekt 

uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do 

stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi 

komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 713). W związku z tym proponuję 

uzupełnienie porządku obrad o powyższy projekt uchwały.  

W dniu 1 lutego br. wpłynął do mnie wniosek Prezydenta Miasta Konina o zdjęcie 

z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu 

Konińska Karta Mieszkańca (druk nr 709). W związku z tym zdejmuję punkt 5 

z porządku obrad sesji. 

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 innych uwag.  

Rada przystąpiła do przegłosowania porządku obrad.  

W jednomyślnym głosowaniu: 22 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 L i LI sesji. 

3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym.  
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4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 710); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2022-2025 

(druk nr 711). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 46 Rady Miasta Konina 

z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Targowisk miejskich w Koninie 

(druk nr 707). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przedsięwzięcia 

pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina” 

dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (druk nr 705). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia 

pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina”  

w  2022 roku (druk nr 706). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (druk nr 702).  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 168 Rady Miasta Konina z dnia 

30 września 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości (druk nr 703). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 

(druk nr 704). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw nowo projektowanym  

ulicom (druk nr 708). 

12. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za 2021 (Komisja 

Rewizyjna, Komisja Finansów, Komisja Infrastruktury, Komisja Edukacji, Kultury 

i Sportu, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych, Komisja Praworządności, 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji). 

13. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2022 rok (Komisja 

Rewizyjna (druk nr 712), Komisja Finansów, Komisja Infrastruktury, Komisja 

Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych, Komisja 

Praworządności, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji). 

14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

w 2021 roku. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina 

uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania 
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cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 

korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 713). 

16. Wnioski i zapytania radnych. 

17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

18. Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Miasta Konina. 

Obecnie przechodzimy do realizacji ustalonego porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołów obrad L i LI sesji. 

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

obrad L i LI sesji. Sporządzone protokoły zostały państwu radnym przesłane drogą 

elektroniczną. Stwierdzam, że do dnia sesji nie było uwag do protokołów obrad. 

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

obrad L i LI sesji? 

Nie widząc zgłoszeń stwierdzam, że 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 państwo radni otrzymali drogą elektroniczną, każdy z państwa 

zapoznał się ze sprawozdaniem.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Zabieram głos 

żeby zakomunikować państwu zmianę w strukturze organizacyjnej urzędu, która 

zaistniała z dniem wczorajszym, czyli z dniem 1 lutego. Informuję państwa, że uległy 

połączeniu dwa wydziały, a mianowicie Wydział Audytu Wewnętrznego i Wydział 

Kontroli, który od dnia wczorajszego nazywa się Wydział Audytu i Kontroli. Wydziałem 

tym zarządza dotychczasowa kierownik Wydziału Audytu Wewnętrznego Danuta 
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Górska. W strukturze organizacyjnej nie przewidziano dla tego wydziału zastępcy 

kierownika wydziału, natomiast dotychczasowa kierownik Wydziału Kontroli od dnia 

wczorajszego pełni obowiązki kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.  

Proszę państwa jedna jeszcze informacja, że dotychczasowa kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego z końcem grudnia przestała pełnić takowe obowiązki i jest w tej chwili 

pracownikiem Wydziału Organizacyjnego i Kadr i jest zatrudniona na stanowisku 

Głównego Specjalisty. Wszystkim paniom kierownik życzę powodzenia na nowych 

stanowiskach pracy.” 

Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Chciałbym dopytać czytając sprawozdanie 

z działalności pana prezydenta o spotkanie z firmą Xcity. Jak wiemy ma ona związek 

z przyszłą budową dworca PKP w Koninie. Jak wiemy bardzo oczekiwaną, czy to 

spotkanie przybliża nas do rozpoczęcia budowy dworca PKP w Koninie czy też wręcz 

odwrotnie? Czy mógłby pan prezydent udzielić w tym temacie informacji?” 

Odpowiadając Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Rzeczywiście 

odbyło się spotkanie z nowym prezesem Xcity, bo to spotkanie było zapoznawcze 

i ustalające jak gdyby współpracę z miastem, aczkolwiek chcę państwu podkreślić, już 

po raz kolejny mówię to, że miasto Konin nie jest w żaden sposób uwikłane można 

powiedzieć w proces inwestycyjny, związany z budową dworca. Jest to realizowana 

inwestycja przez spółkę Xcity, spółkę należąca do grupy PKP oraz firmę DEKADA. 

Obecny na spotkaniu był również pan prezes DEKADY. 

Oczywiście padły pewne deklaracje dotyczące terminu rozpoczęcia budowy, natomiast 

ja nie chciałbym ich powtarzać, bo kolejne wyartykułowanie publicznie dat, które 

zostały w jakiś sposób powiedziane, mówię dat, bo nawet podczas tego spotkania 

zaistniała pewna rozbieżność, dotycząca rozpoczęcia budowy, kilkumiesięczne różnice 

między panami prezesami, więc nie chciałbym wprowadzać w jakikolwiek błąd osoby, 

które taką informację podejmą. Powiem w ten sposób, że według tych deklaracji ma ta 

budowa rozpocząć się w tym półroczu, natomiast czy tak będzie czas pokaże.  

Szanowni państwo ten dworzec przecież powinien stanąć już dwa lata temu. Dwa lata 

temu powinniśmy cieszyć się dworcem oraz całym kompleksem, który związany jest 

również z budową tego dworca. Jeszcze raz podkreślam, miasto Konin ze wszelkich 

zobowiązań, wszelkich formalności związanych z tą budową wywiązało się. Wszyscy 

oczekujemy jej rozpoczęcia.” 

Nie było więcej zgłoszeń i uwag do sprawozdania.  

Wobec tego przewodniczący rady poinformował, że rada przyjęła sprawozdanie 

z pracy Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie międzysesyjnym. 
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Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 710), 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na 

lata 2022-2025 (druk nr 711). 

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

projektów uchwał w sprawie: zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok 

(druk nr 710) oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 

2022-2025 (druk nr 711). Otrzymali państwo również nowy druk nr 710 oraz 

poprawiony załącznik nr 1 i uzasadnienie do druku nr 711. Proszę przewodniczącego 

Komisji Finansów o przedstawienie wypracowanej opinii do omawianych projektów 

uchwał.” 

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

uchwał związane ze zmianami w budżecie miasta Konina zawarte w druku nr 710, jak 

również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2022-2025 

zawarte w druku nr 711 były omawiane na Komisji Finansów przez skarbnik Ewelinę 

Ostajewską–Szwankowską. Wywiązała się dyskusja wśród radnych. Na pytania 

i wątpliwości zawarte w pytaniach radnych odpowiadał zastępca prezydenta Witold 

Nowak, jak również dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Grzegorz Pająk oraz kierownik 

Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafał Oblizajek. Komisja Finansów projekt uchwały 

druk nr 710 jak i związane z tym zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

druk nr 711 w jednym i w drugim przypadku komisja zaopiniowała pozytywnie 

6 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”.” 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Chciałbym odnieść się do wypowiedzi, do 

moich zapytań, zarówno moich jak i kolegi Bartosza Małaczka, związanych mówiąc 

kolokwialnie z przerzucaniem pieniędzy z ZDM na potrzebne pieniądze, jeżeli chodzi 

tutaj o kwotę kilkuset tysięcy złotych, prawie milion złotych - ul. Świętojańska, od 

ul. Europejskiej do Żychlina. Tutaj odpowiedź padła pana prezydenta, że postaramy 

się w trakcie roku te pieniądze w jakiś sposób oddać do ZDM z powrotem, żeby pewne 

rzeczy zostały wykonane. Ja przypomnę, że jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli to nie będzie 

zrobione, to nawet inwestycje osiedlowe w programie, które zostały zawarte za kwotę 
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3.308.000 zł mogą nie zostać w pełni zrealizowane. Ja się cieszę, że jest takie podejście, 

aby dokończyć tę ulicę, ale z drugiej strony panie prezydencie mam obawy. Są to 

środki można powiedzieć na remonty, a te remonty trzeba zrobić szczególnie po zimie 

i nie tylko po zimie, bo również ja jako radny i inni radni składają niejednokrotnie 

wnioski o uregulowanie, czy naprawę ze środków bieżących i tych pieniędzy po prostu 

brakuje, dlatego się zastanawiam, skąd te pieniądze będą. Wiem, jak działa urząd 

miejski, wiem jak działają wydziały w poszczególnych spółkach czy firmach, gdzie jest 

planowanie środków budżetowych, czy środków na remonty, na inwestycje na kolejny 

rok, a my na początku roku powtarzam w cudzysłowie zabieramy te pieniądze ZDM na 

inną równie ważną rzecz i jest pytanie, skąd te pieniądze się znajdą, aby te rzeczy, 

które już wcześniej były przedstawiane również zrealizować. To tylko moja taka 

uwaga.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Na te wątpliwości pana radnego na posiedzeniu Komisji 

Finansów i Komisji Infrastruktury dyrektor ZDM Grzegorz Pająk udzielał wyjaśnień. Nie 

wiem, czy pan prezydent chce coś dodać?” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Paweł ADAMÓW, cytuję: „Przypomnę, zapewne też 

było to mówione na komisji, że ta inwestycja jest przygotowana dokumentacja, którą 

chcemy złożyć do rządowego grantu z rezerwy subwencji drogowej. Co roku 

pozyskujemy taki grant, w zeszłym roku to był wiadukt na ul. Poprzemysłowej, 

wcześniej ul. Przemysłowa. Teraz mamy gotową dokumentację na ul. Świętojańską 

i szkoda byłoby nie złożyć. Nie mamy w tym momencie żadnej innej dokumentacji na 

drogę tej kategorii, która by się kwalifikowała do tego grantu, w związku z czym 

uznaliśmy, że na ten moment warto zabezpieczyć te środki i złożyć wniosek, 

bo warunkiem złożenia wniosku było zabezpieczenie tych środków, tego wkładu 

własnego w budżecie.” 

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

DRUK Nr 710 

Wynikiem głosowania – 13 radnych „za”, 0 „przeciw” i 8 „wstrzymujących się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 

rok.  

Uchwała Nr 681 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 711 

Wynikiem głosowania – 12 radnych „za”, 0 „przeciw” i 9 „wstrzymujący się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

miasta Konina na lata 2022-2025. 
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Uchwała Nr 682 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 46 Rady Miasta 

Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Regulaminu 

Targowisk Miejskich w Koninie (druk nr 707). 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr 46 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku 

w sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich w Koninie - druk nr 707. Proszę 

przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie opinii 

do omawianego projektu uchwały.” 

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

uchwały druk nr 707 był omawiany na Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury 

i przedstawiony przez kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafała Oblizajka. 

Nie było pytań i zastrzeżeń do tej uchwały. Wyrażono to w głosowaniu, bo 

jednogłośnie 10 głosami „za” Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury projekt 

uchwały zaopiniowała pozytywnie.”  

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Poprę wniosek tej 

uchwały, ponieważ jest ona potrzebna, tak naprawdę jest realizacją ustawy z dnia 

29 października zeszłego roku, o czym przeczytamy w uzasadnieniu. Oczywiście wiemy 

jaka jest idea tej ustawy, chodzi o to, żeby rolnicy, którzy produkują różnego rodzaju 

rzeczy mogli w sposób bezpieczny, właściwy sprzedawać swoje produkty i temu służy 

nasza uchwała, natomiast w tak zwanym międzyczasie dochodzą do mnie różnego 

rodzaju sygnały, że ten plac wyznaczony pod handel jest zbyt mały. Mówię to po 

zasięgnięciu opinii osób, którzy są tym żywotnie zainteresowani, tak że przyjmując tę 

uchwałę jednocześnie apeluję o to, żeby dołożyć wszelkich starań, by te warunki 

handlu odpowiadały wymaganiom, bo my wiemy, że ten handel będzie miał wymiar 

może nie przemysłowy, bo to zbyt wielkie słowo, ale ludzie będą zaopatrywać się 

w produkty w większych ilościach, więc będzie istniała potrzeba wjechania furgonetką, 

samochodem osobowym, żeby to przepakować, dlatego będę apelował o to, żeby 

faktycznie na tych dwóch targowiskach to miejsce było dostosowane do potrzeb osób 

handlujących tymi produktami rolnymi oraz tym, którzy będą się w te produkty 

zaopatrywać.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych uwag. Przystąpiono do głosowania. 
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W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 46 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku 

w sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich w Koninie. 

Uchwała Nr 683 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z terenu miasta Konina” dofinasowanego ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu (druk nr 705). 

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

w sprawie zatwierdzenia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta Konina” dofinasowanego ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 

druk nr 705 – został Państwu Radnym przekazany. Proszę przewodniczących Komisji 

Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie opinii do omawianego projektu 

uchwały.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: 

„Proponowałbym, od razu odczytam opinię dotyczącą dwóch projektów uchwał, 

bo jedna z drugą jest powiązana, a mianowicie druk nr 705, który dotyczy usuwania 

wyrobów zawierających azbest, a druk nr 706 jest związany z pierwszym, bo mówi 

nam o zasadach i trybie realizacji przedsięwzięcia w sprawie usuwania wyrobów, tak 

że odczytam opinię dotyczącą tych dwóch projektów uchwał. Projekty uchwał 

omawiała nam kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Anna Kaszkowiak-

Sypniewska, były pytania do tych uchwał, zostały udzielone odpowiedzi przez 

kierownik wydziału. Projekt uchwały druk nr 705 jak i druk nr 706 otrzymały 

pozytywną opinię Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury - jednogłośnie 10 głosów 

„za”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

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

w sprawie zatwierdzenia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta Konina” dofinasowanego ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.   
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Uchwała Nr 684 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji 

przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z terenu miasta Konina” w 2022 roku (druk nr 706). 

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

w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta Konina” w 2022 roku - druk nr 706. 

Przewodniczący Marek Cieślak przedstawił opinię do tego projektu uchwały 

w poprzednim punkcie porządku obrad.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

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

w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta Konina” w 2022 roku. 

Uchwała Nr 685 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (druk nr 702). 

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

w sprawie zbycia nieruchomości - druk nr 702. Proszę przewodniczących Komisji 

Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie opinii do omawianego projektu 

uchwały.” 

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

uchwały druk nr 702 został omówiony na komisji przez kierownika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami Tadeusza Jakubka. Nie było pytań do projektu 

uchwały. Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury jednomyślnie 10 głosami „za” 

przyjęły projekt uchwały.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

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

w sprawie zbycia nieruchomości - obręb Morzysław. 

Uchwała Nr 686 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 168 Rady 

Miasta Konina z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zbycia 

nieruchomości (druk nr 703). 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr 168 Rady Miasta Konina z dnia 30 września 2015 roku 

w sprawie zbycia nieruchomości - druk nr 703. Proszę przewodniczących Komisji 

Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie opinii do omawianego projektu 

uchwały.” 

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

uchwały druk nr 703 był omawiany na komisji przez kierownika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Tadeusza Jakubka. Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 

projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie jednogłośnie 10 głosami „za”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr 168 Rady Miasta Konina z dnia 30 września 2015 roku 

w sprawie zbycia nieruchomości.   

Uchwała Nr 687 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości 

służebnością gruntową (druk nr 704). 

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

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową - druk nr 704. Proszę 

przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie opinii 

do omawianego projektu uchwały.” 

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

uchwały druk nr 704 dotyczący obciążenia nieruchomości służebnością gruntową był 

również omówiony na komisji przez kierownika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Tadeusza Jakubka. Członkowie komisji nie wnosili uwag ani 

zastrzeżeń do tego projektu uchwały i jednogłośnie 10 głosami „za” Komisja Finansów 

i Komisja Infrastruktury zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.” 

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

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

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową – obręb Nowy Dwór. 

Uchwała Nr 688 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw nowo 

projektowanym ulicom (druk nr 708). 

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

w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom - druk nr 708. Otrzymali 

państwo poprawiony załącznik nr 1. Proszę przewodniczącego Komisji 

Praworządności o przedstawienie opinii do omawianego projektu uchwały.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały oznaczony numerem druku 708 był przedmiotem obrad Komisji 

Praworządności. Projekt uchwały omówił kierownik Wydziału Geodezji i Katastru 

Paweł Smogór. Komisja nie miała żadnych pytań i jednogłośnie zagłosowała 6 radnych 

„za”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Ogromnie się cieszę jako radny miasta, 

bo na tę chwilę czekałem bardzo długo. Od momentu, kiedy zamknięto zakład 

cukrownia, ogromne tereny po tym zakładzie czekały na zagospodarowanie 

i dzisiejsza uchwała, która nadaje nazwę Widokowa i Słodka w tym rejonie jest 

historyczną chwilą i uważam na rozpoczęcie rozwoju, dużego rozwoju naszej dzielnicy 

w mieście, dzielnicy Łężyna. W tym momencie chciałem przede wszystkim 

podziękować, bo brałem udział w konsultacjach panu kierownikowi Smogórowi, 

kierownikowi Wydziału Geodezji i Katastru za świetny pomysł, świetne wyczucie 

nazwy, bo ul. Słodka jak i Widokowa dla rozpoczęcia nazewnictwa w tym kwartale jest 

świetnym pomysłem, świetnie wpisuje się w okoliczności związane z tym, że tam była 

kiedyś cukrownia, świetnie będzie się kojarzyła, ale przede wszystkim dla mnie jest 

początkiem rozwoju tego osiedla, bo przy tej ulicy za chwileczkę inwestor oddaje 

pierwsze sześć domów i zaczyna zabudowę w świetnym miejscu, ze świetnymi 

widokami. To jest początek uważam rozwoju myślę, że osiedla, które ma wielkie 

szanse rozwoju i wielkie perspektywy, w otoczeniu jezior tak że wszyscy, którzy nas 

słuchają, mają wątpliwości, gdzie zainwestować swoje pieniądze, to zapraszamy na 

osiedle Łężyn, bo będzie to miejsce myślę, że taką laurką i wzorcem w naszym mieście.  
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Budownictwo mieszkaniowe jak wiemy jest bardzo ważną dziedziną rozwoju każdego 

miasta i tutaj ten początek i dalsze perspektywy rozwoju i podziału gruntów w rejonie 

ul. Krańcowej i Wojciechowo stworzy nam naprawdę ogromne możliwości, tak że 

jeszcze raz dziękuję panu kierownikowi za całą koncepcję, bo za chwileczkę z tego, co 

wiem, będzie proponowane nazewnictwo innych ulic, one świetnie wpisują się, jeśli 

chodzi o nazwę w to miejsce, bo jak wiemy od jakiegoś czasu mamy ogromne 

kontrowersje związane z nazewnictwem ulic i rond w mieście. Myślę, że te 

zaproponowane nazwy nie będą budzić żadnych wątpliwości, uważam że są idealne 

dla tego osiedla.” 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Tutaj do wypowiedzi radnego Marka 

Cieślaka również popieram tę ideę i tutaj radny Marek Cieślak zachęcał do osiedlania 

się, wykupywania, zamieszkania i tutaj zwrócę się do radnego Marka bezpośrednio, 

przewodniczącego Komisji Finansów, panie Marku, jeżeli miasto mnie wykupi zgodnie 

z planem zagospodarowania przestrzennego z 2007 roku, to chętnie tam jeden taki 

bliźniak, jedną taką nieruchomość kupię i niedaleko pana zamieszkam. To tylko tyle.” 

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

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

w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom. 

Uchwała Nr 689 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

12. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina 

za 2021 rok (Komisja Rewizyjna; Komisja Finansów; Komisja 

Infrastruktury; Komisja Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja 

Rodziny i Spraw Społecznych; Komisja Praworządności; Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji). 

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

sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Konina za 2021 rok (Komisja Rewizyjna, 

Komisja Finansów, Komisja Infrastruktury, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja 

Rodziny i Spraw Społecznych, Komisja Praworządności, Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji). 

Zgodnie z zapisem artykułu 21 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym, komisje 

przedkładają radzie sprawozdania z działalności. 

Czy państwo radni mają pytania lub uwagi do przedłożonych sprawozdań z pracy 

Komisji? Jeśli nie ma uwag, to proszę o przyjęcie sprawozdań z pracy komisji.”  
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Wynikiem głosowania – 21 radnych „za”, 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” - Rada 

Miasta Konina zaopiniowała pozytywnie sprawozdania z pracy komisji za 2021 rok. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Stwierdzam, iż zgodnie z artykułem 21 ustęp 3 ustawy 

o samorządzie gminnym cztery komisje spełniły wymóg przedłożenia i przyjęcia przez 

radę sprawozdań z pracy Komisji Rady Miasta Konina.” 

13. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 

2022 rok: Komisja Rewizyjna – projekt uchwały (druk nr 712); 

Komisja Finansów; Komisja Infrastruktury; Komisja Edukacji, 

Kultury i Sportu; Komisja Rodziny i Spraw Społecznych; Komisja 

Praworządności; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji).  

Przewodniczący rady, cytuję: „W tym punkcie porządku obrad mamy do przyjęcia 

plany pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2022 rok (Komisja Rewizyjna; Komisja 

Finansów; Komisja Infrastruktury; Komisja Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja Rodziny 

i Spraw Społecznych; Komisja Praworządności; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji). 

Projekt uchwały – druk nr 712 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok 

państwo radni otrzymali. 

Zgodnie z zapisem artykułu 21 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym, komisje 

przedkładają radzie plany pracy. 

Plany pracy na 2022 rok państwo radni opracowali i przyjęli na posiedzeniach komisji i 

zostaną zatwierdzone na sesji.   

Czy państwo radni mają pytania lub uwagi do przedłożonych planów pracy komisji?” 

Jeśli nie ma uwag to przechodzimy do zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

zawartego w druku nr 712.  

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

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. 

Uchwała Nr 690 stanowi załącznik do protokołu obrad sesji. 

Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie plany pracy: Komisji 

Finansów, Komisji Infrastruktury, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu; Komisji Rodziny 

i Spraw Społecznych; Komisji Praworządności oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.” 

W wyniku głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina przyjęła plany pracy 

komisji na 2022 rok. 
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Przewodniczący rady stwierdził, że komisje stałe Rady Miasta Konina wypełniły 

artykuł 21 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. 

14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku. 

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

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku. Sprawozdanie 

przedłożone przez Prezydenta Miasta Konina Państwo Radni otrzymali. Proszę 

przewodniczącego Komisji Praworządności o przedstawienie wypracowanej opinii do 

sprawozdania.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI, cytuję: 

„Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku omówił 

kierownik Paweł Figurski. Komisja Praworządności nie miała żadnych pytań 

i jednogłośnie 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

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

Miasta Konina zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku” 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi 

Miasta Konina uprawnienia do stanowienia o wysokości cen 

i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi 

komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 

korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

(druk nr 713). 

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

w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia 

o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne 

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej - druk nr 713. Proszę przewodniczących Komisji Finansów 

i Komisji Infrastruktury o przedstawienie opinii do omawianego projektu uchwały.” 
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Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Marek CIEŚLAK, cytuję: „Projekt 

uchwały druk nr 713 był omówiony na komisji przez kierownika Wydziału Gospodarki 

Komunalnej Rafała Oblizajka. Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury projekt 

uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 

„Dodam, że to jest poprawka uchwały podjętej na poprzedniej sesji. W tamtej uchwale 

był zapis, że wchodzi w życie z dniem podjęcia, a powinno być, że wchodzi z dniem 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i dlatego 

musieliśmy to zmienić, aby uniknąć postępowania.” 

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

Wynikiem głosowania – 19 radnych „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina 

uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen 

i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie 

z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.  

Uchwała Nr 691 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

16. Wnioski i zapytania radnych. 

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

radnych.  

Informuję, że drogą elektroniczną przekazałem Państwu interpelację radnej Emilii 

Wasielewskiej w sprawie przesłania informacji o spotkaniach z inwestorami 

zainteresowanymi skorzystaniem z ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących zwanej lex deweloper kosztów 

zarządu i utrzymania dróg krajowych w granicach miasta oraz radnego Bartosza 

Małaczka w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej 

nr 25; skrzyżowaniu Trasy Bursztynowej z ulicą Zagórowską. 

Nie było innych interpelacji radnych w okresie międzysesyjnym. 

Przypominam państwu radnym i proszę o formułowanie wniosków i zapytań na 

piśmie. 

Odpowiedzi na wnioski również zostaną udzielone w formie pisemnej. 

Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos?” 
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Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Mam kilka wniosków są to 

wnioski od mieszkańców. Pierwszy wniosek dotyczy ulicy Nadrzecznej chodzi o lampę 

na zakręcie przy Parku im. Chopina. Tam jest bardzo ciemno i mieszkańcy prosili 

o latarnię, więc to sprawa do uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich. 

Druga sprawa. Mieszkańcy ulicy Wodnej na narożniku ulicy Śliskiej i Wodnej, na tyłach 

posesji Wiosny Ludów 1, zgłaszają potrzebę zamontowania lustra drogowego, 

ponieważ mają duże problemy z wyjazdem z posesji. Kilka razy już tam doszło do kilku 

incydentów, ponieważ oni skręcając ze swojej posesji w lewo po prawej stronie są 

zaparkowane auta i nie widzą wcale aut, które jadą jednocześnie ulicą Wodną. Myślę, 

że to też do ustalenia z Zarządem Dróg Miejskich. 

Kolejna sprawa. Mam pytanie może na pewnym stopniu ogólności, ale od 

mieszkańców ulicy Jarzębinowej i Grabowej mam zapytanie w sprawie oświetlenia tych 

ulic, byłem na miejscu. To zapewne też jest temat do ustalenia z Zarządem Dróg 

Miejskich. 

Piąta sprawa. Zapytanie, ponieważ pojawiła się w przestrzeni publicznej informacja 

o tym, że Miasto Konin zaangażuje się i wyda wspólnie z biblioteką miejską „Rocznik 

Wielkopolski Wschodniej”, czyli wskrzeszenie „Rocznika Konińskiego”. Mam pytanie, na 

jakim etapie są tutaj prowadzone prace? 

Szósta sprawa. Chciałbym zapytać co z chodnikami na ulicy Armii Krajowej, ponieważ 

one są w stanie agonalnym. Ja składałem już w tej sprawie dwukrotnie zapytania, 

wniosek. Wiem, że tam są sprawy własnościowe, ale mam pytanie, czy Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami nawiązał kontakt ze wspólnotami mieszkaniowymi, 

które tam są? Bo tam jest kwestia taka, że te wspólnoty musiałby się zgodzić na, 

że wykonamy ewentualne naprawy, bo część chodników nie są uregulowane i znajdują 

się na ziemiach należących do wspólnoty. 

Kolejna sprawa. 26 maja 2021 roku złożyłem wniosek na sesji, a następnie w sierpniu 

złożyłem wniosek o zmianę zapisów w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w sprawie błoni przy Starówce, to 

jest działku numer 93/4. Mam pytanie, chodzi o to, żeby zmienić tam zapisy w planach 

i w studium, co się w tej sprawę wydarza? 

Kolejny wniosek to pytanie w sprawie działek na narożniku ulicy Kościuszki 

i Dmowskiego, to jest obecnie baza PGKiM w Koninie. W 2020 roku składałem 

propozycję zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wiem że 

one zostały zaakceptowane, to są działki o numerach 2193, 2194, 2195. Mam pytanie, 

jak się to rozwija? Bo to był styczeń 2020, a mamy styczeń 2022 roku. 
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I ostatni wniosek i to jest taki troszeczkę bolesny, ponieważ w 2008 roku składałem 

wniosek, aby jesion przy ulicy Śliskiej ustanowić pomnikiem przyrody – Miasto 

odmówiło. Taki sam wniosek złożyłem w 2018 roku w sierpniu – Miasto się przychyliło 

i nawet dostałem wtedy odpowiedź w lipcu, że będzie podjętych wiele działań, nie 

będę przytaczał tutaj tych odpowiedzi, ale teraz 5 grudnia ktoś znowu podpalił to 

drzewo, udało się je ugasić byłem na miejscu. I teraz wychodzi sprawa taka, że ten 

jesion miał być monitorowany i mam pytanie, kiedy to zostanie w końcu wykonane? 

Bo jeśli nie, to znów go ktoś podpali. Tam prawdopodobnie jest widoczność z kamery 

na innym budynku, ale to nie jest budynek miejski. Uważam, że to drzewo powinno 

być monitorowane, to drzewo ma pozytywną opinię na tę chwilę wykonana przez 

pana profesora Marka Siewniaka jest bezpieczne, będziemy czekać na okres wegetacji, 

jak się odrodzi po tym pożarze. Nie stwarza zagrożenia, jak wynika z ekspertyzy, więc 

należałoby je monitorować i chcę tylko przypomnieć, że jest to najstarsze drzewo na 

Starówce w tak zwanych murach miejskich, to jest jesion o obwodzie 394 cm, więc 

tutaj chciałbym, żebyśmy ten monitoring jako miasto wykonali. 

To są wszystkie moje wnioski. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Udzielam głosu pani radnej 

Katarzynie Jaworskiej.” 

Głos zabrała Radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Ja mam pytanie do pana 

prezydenta. Do 15 lutego jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski 

o dofinansowanie inwestycji publicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych - edycja druga. I chciałea się zapytać, czy Miasto Konin 

złożyło takie wnioski? Jeżeli tak, to na jakie zadania inwestycyjne i o jakie środki 

pieniężne aplikuje? Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję pani radnej. Udzielam głosu panu radnemu 

Jackowi Kubiakowi.” 

Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Szanowni państwo na portalu internetowym 

Lm ukazał się artykuł odnośnie remontu Domu Zemełki. Mam takich kilka pytań, 

bo nie ukrywam, że sporo osób do mnie dzwoniło w tej sprawie, co dalej z tym zrobić? 

I za zadam kilka pytań i prosiłbym, żeby pan prezydent odpowiedział na nie na piśmie. 

Pierwsze. Jak doszło do tego, że w dokumentacji projektowej na remont Domu 

Zemełki - obiektu liczącego sobie setki lat nie przewidziano potrzeby wymiany 

elementu konstrukcyjnego budynku, którego koszty szacowane są teraz na miliony 

złotych. Ile lat orientacyjnie mogą mieć elementy stropu, w jakiej technologii je 

wykonano? 
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Drugie. Czy temat stropów został potraktowany w projekcie zdawkowo, czy też był 

przedmiotem pogłębionej analizy, np. wykonano jakiejś odkrywki stropu i na 

podstawie badania stwierdzono, że nie ma potrzeby wymiany stropów, a może 

stwierdzono coś innego? 

Trzecie. Czy pod projektem w sprawie remontu nie wykonano innych badań, analiz 

stanu technicznego budynku? A jeżeli wykonano, to co z nich wynika przede wszystkim 

w kwestii stropów? 

Czwarte. Jaka jest gwarancja, że inne elementy przede wszystkim konstrukcyjne 

zostały w projekcie ocenione w sposób wiarygodny, skoro w przypadku stropów jest 

inaczej? 

Piąte. Jak te wszystkie okoliczności wpłyną na odbiór robót wykonawcy, które ma 

realizować, co ustalono w projekcie? Dziękuję ślicznie.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuje panu radnemu. Nie ma więcej zgłoszeń. Zgłosił 

się pan prezydent Piotr Korytkowski udzielam głosu.” 

17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

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

którzy zechcieli zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. Oczywiście na wszystkie 

wnioski i zapytania dostaniecie państwo pisemną odpowiedź. 

Jednakże prosiłbym, aby ta prośba, która jest każdorazowo, co sesję artykułowana 

przez pana przewodniczącego, żeby artykułować wnioski pisemnie czy też zapytania, 

żeby tego rzeczywiście dokonywać. Gdyż szczególnie, jeżeli chodzi o właśnie 

wypowiedź pana radnego Tomasza Andrzeja Nowaka. Trudno niekiedy zinterpretować 

dokładnie o co chodzi, aby móc precyzyjną odpowiedź udzielić. Urzędnicy głowią się 

i pewnie będzie i w tym przypadku również tak samo, przykładowo Jarzębinowa, 

Grabowa – oświetlenie, co znaczy takie zdawkowe zapytanie? Co z oświetleniem? Albo 

„Rocznik Koniński”, co z rocznikiem? Prosiłbym o wyartykułowanie dokładnie 

zapytania, aby uzyskać odpowiedź precyzyjną panie radny. Tak jak zrobił pan rady 

Kubiak, były konkretnie zapytania podane przez pana radnego i ta odpowiedź będzie 

precyzyjna. Natomiast tutaj urzędnicy interpretując pańską wypowiedź panie radny 

Nowak muszą dużo główkować, aby rzeczywiście precyzyjnie panu odpowiedzieć. 

Co do pytania pani radnej Katarzyny Jaworskiej. Pani radna tak, my oczywiście wiemy, 

że do 15 lutego samorządy mogą wnioskować do Polskiego Ładu o określone wsparcie 

dotyczące inwestycji i my to też uczynimy, gdyż jeszcze tego nie zrobiliśmy. Dzisiaj 

nawet będzie takie spotkanie i będziemy na ten temat rozmawiać. Tak że na razie nie 
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złożyliśmy, ale oczywiście jak najbardziej mamy zamiar i będą to wnioski, które będą 

dotyczyły najbardziej pilnych inwestycji, które są konieczne do zrealizowania 

w mieście, natomiast w tej chwili jeszcze nie jest to na 100% ustalone. Dziękuję bardzo 

panie przewodniczący.” 

Ad vocem rady Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja chciałem się odnieść do 

wypowiedzi pana prezydenta, nie mam zamiaru się tutaj kłócić, ale oczywiście, że 

wnioski będą złożone na piśmie i ja składam wnioski na piśmie szczególnie tak 

szczegółowe jak te, które tutaj częściowo wymieniłem. A jeśli chodzi o zapytania to ja 

wyartykułowałem zapytania na sesji, nie chcę przeciągać i chcę powiedzieć, że w takim 

razie, żeby zwrócić uwagę panie prezydencie na to jakie odpowiedzi otrzymują radni, 

bo ja niektóre odpowiedzi, które dostaję są po prostu wręcz na takim stopniu 

ogólności, że ja nie wiem o co chodziło w odpowiedzi, a pan albo pana zastępy 

podpisują te odpowiedzi, więc musiałbym co sesję dodatkowo dopytywać. Więc myślę, 

że radni składają pytania na piśmie, ewentualnie krótko na sesji. Ja oczywiście 

wszystkie złożę na piśmie, ale też te trudniejsze, że tak powiem o cięższym wydźwięku 

bardzo szczegółowo opiszę. Ale chciałbym też, żeby odpowiedzi były konkretne, a nie 

opisywanie na przykład sprawy, którą ja się zajmuję od lat od początku tak jak ja bym 

nie wiedział o co chodzi, a później jedno zdanie w odpowiedzi na temat. Więc na 

pewno będą zapytania na piśmie, bo ja rozumiem, że urzędnicy też nie będą 

przekopywać archiwum, bo jakiś radny zadał sobie jednozdaniowe pytanie. Jeśli 

chodzi o „Rocznik Wielkopolski Wschodniej” z tego co wiedziałem, to miały się 

rozstrzygnąć w sierpniu pewne rzeczy, a tutaj już mamy styczeń i dlatego się 

zapytałem, ponieważ taką dostałem informację, że ktoś złożył materiały i pół roku mija 

i żadnego odzewu w tej sprawie i to tylko dlatego. Będę się bardzo cieszył jeżeli ten 

„Rocznik Wielkopolski Wschodniej” będzie reaktywowany i się ukaże. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panie radny i zapraszam do biura rady, żeby 

pan te wszystkie pytania przyniósł na piśmie, bo tutaj równie pracownicy mają 

problem i mi sygnalizują o ustalenie szczegółów. Pani radna Katarzyna Jaworska ad 

vocem, udzielam głosu.” 

Głos zabrał rada Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Tak jak usłyszeliśmy program 

inwestycji jeszcze nie został wybrany, jeśli chodzi o Konin. To ja tutaj chcę tak lekko 

podpowiedzieć, może by się udało tym razem uzyskać środki finansowe na remont 

i modernizację ulicy Jana Pawła II, która od tylu lat czeka na realizację. A ponieważ 

jeden z punktów uzyskania tego dofinansowania jest właśnie punkt remont 

i modernizacja dróg i tutaj jest aż kwota 90% całości na dofinansowanie. Myślę, 

że warto się pochylić nad tą ulicą, żeby dokończyć w końcu tę inwestycję. Tym bardziej, 



21 

że dokumentacja od lat czeka i jest ciągle aktualizowana. Tak że proszę rozważyć tę 

formę inwestycji. Dziękuję bardzo.” 

Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Panie przewodniczący ja tylko do pana 

prezydenta, że te odpowiedzi do nas do radnych są takie nie za bardzo przemyślane. 

Ja założyłem 29 grudnia odnośnie przetargu z 16 grudnia z artykułu Mam Prawo 

Wiedzieć. I powiem szczerze, że odpowiedź pana prezydenta, że nie będzie 

komentował publikowanych w mediach społecznościowych jest troszeczkę dla mnie 

niezrozumiałe. Dlaczego? Dlatego, że społeczeństwo to my wszyscy, jeżeli 

w społecznościach takich internetowych ludzie dopytują się, to należy odpowiedzieć. 

A nie, że nie będą osoby prywatne narzucały panu prezydentowi, żeby on udzielał 

odpowiedzi na tego typu pytania. To jest dla mnie takie troszeczkę nie tak i pan Nowak 

mnie do tego troszeczkę sprowokował tym wszystkim. Tak że mam taką gorącą 

prośbę, żeby właśnie na te odpowiedzi do nas, chciałbym, żeby one były takie, jak 

powinny być, żebyśmy nie bali się ani społeczeństwa, żeby z nimi rozmawiać, ani 

społeczeństwa, żeby do nich wyjść. Dziękuję ślicznie.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu, ale pan prezydent nie miał 

uwag do sformułowanych przez pana pytań, tak że odpowiedź będzie precyzyjna.” 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję:, cytuję: „Ja tak króciutko przysłuchując się 

tym wnioskom i zapytaniom odniosłem takie wrażenie, tzn. chodzi mi o tą sprawę 

drugiej aplikacji, jeżeli chodzi o Program Polski Ład. Ja rozumiem tutaj panią radną 

Katarzynę Jaworską i sprawę ulicy Jana Pawła II. Myślę, że pan prezydent, ja tutaj nie 

chcę być adwokatem pana prezydenta Korytkowskiego, bo przecież startował 

w wyborach samorządowych właśnie z trzeciego okręgu, tak że też wie, jaki jest temat. 

Ja jako radny mógłbym poruszyć również sprawę ulicy Przemysłowej DK25. Wiemy i to 

mogę tylko przypomnieć, że mamy chyba jako miasto, jako radni i władze miasta 

wiemy, że mamy poważniejszy problem, a mianowicie Trasę Warszawską i nawet 

gdyby nie skorzystać, bo wcześniej były trzy możliwości aplikowania, jeżeli by się nie 

udało z dwóch pozostałych, to dobrze by było dla miasta, dla prezydentów również, 

a przede wszystkim dla mieszkańców, dla nas wszystkich, aby pozyskać pieniądze na 

możliwość dogłębnej, gruntowej modernizacji mostów, wiaduktów, jak i również całej 

Trasy Warszawskiej. Oczywiście ja również pani Jaworska nie zapominam o ulicy 

Przemysłowej, czy ulicy Jana Pawła II, właściwie od Lidla, aż do mostu nad kanałem 

Ulgi. To tylko tyle dziękuję.” 
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18. Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Miasta Konina. 

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

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

Obradom przewodniczył  

Przewodniczący Rady Miasta Konina 

Tadeusz WOJDYŃSKI 

Protokołowało: 

Biuro Rady Miasta Konina 


