
BR.0002.2.8.2022 

PROTOKÓŁ Nr LVII/2022 

z obrad LVII SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 27 kwietnia 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. 10.00 do godz. 12.30. 

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 LVII 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 w trybie 

hybrydowym – obrady stacjonarne z możliwością wykorzystania środków 

porozumiewania się na odległość. 

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

informatyczny. 

Transmisja sesji online odbywa się na dotychczasowych zasadach. 

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

ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 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. 
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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. 

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. 

Nieobecny był radny Marek WASZKOWIAK. 

Przewodniczący rady miasta Tadeusz WOJDYŃSKI pełnił funkcję sekretarza obrad. 

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

państwo radni ustalony porządek obrad wraz z materiałami. 

Przypominam, że 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. 

Udzielam głosu Prezydentowi Miasta Konina Piotrowi Korytkowskiemu, który wycofa 

dwa punkty z porządku obrad.” 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Witam państwa 

radnych uczestniczących w sesji Rady Miasta Konina w trybie stacjonarnym, ale 

również w trybie online. Szanowni państwo radni, ja bardzo bym prosił pana 

przewodniczącego, aby zarządził głosowanie dotyczące zmian w porządku obrad. 

A mianowicie poprosiłbym o wycofanie dwóch punktów z porządku obrad, jest to 

punkt 7 - druk nr 758 chodzi o zmianę Uchwały Nr 713 Rady Miasta Konina z dnia 

30 marca 2022 roku dotyczącą zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Strefa 

Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA”. Zastanawiamy się nad tym i chyba 

jesteśmy bardzo blisko tego, aby przenieść realizację tego zadania na przyszły rok, ale 

w związku z tym, że będzie też autopoprawka do budżetu, że tutaj pani skarbnik oraz 

pan prezydent Nowak wypowiedzą się, jaka jest tego przyczyna, to jest jedna rzecz. 

Natomiast druga rzecz to jest punkt 10.a) - druk 756 chodzi tutaj o zbycie majątku 

miasta, mówimy tutaj o przychodni przy ulicy Kosmonautów. Chcielibyśmy 

przeprowadzić ten proces w sposób jak najmniej kontrowersyjny, dlatego też 

chcielibyśmy ze środowiskiem zainteresowanym dotyczącym zakupu bądź też tych, 

którzy operują w tym budynku przeprowadzić konsultacje. Tak, że bardzo proszę 
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o poddanie głosowaniu zdjęcie tych dwóch punktów z porządku obrad – 7. i 10.a) - 

druk 756, bo tam są trzy druki.” 

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

Zgłosił się pan radny Jacek Kubiak, udzielam panu radnemu głosu.” 

Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Chciałbym podziękować panu prezydentowi 

za zdjęcie tego punktu. Dlatego, że przez dwa dni uczestniczyłem w spotkaniach 

z ludźmi pod przychodnią. Muszę panu powiedzieć, że wyczuł pan bluesa albo ktoś 

panu doniósł, jak tam się zagotowało słysząc, że będzie sprzedaż tej przychodni. 

Bardzo dobrze, dziękuję ślicznie, ja nie będę zbierał podpisów, raz zbierałem i teraz 

też była chętna organizacja, która by zbierała, tak że dziękuję ślicznie.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Pan prezydent Piotr 

Korytkowski, udzielam głosu.” 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Panie radny, 

chciałbym powiedzieć, że my nie wycofujemy się całkowicie ze sprzedaży tego 

majątku. Chcemy po prostu pewne wątpliwości, które się pojawiają przy sprzedaży tej 

nieruchomości rozwiać. Chcemy przeprowadzić konsultacje, tak żeby każdy 

zainteresowany otrzymał wszystkie zapytania, które mogą się pojawić w trakcie tego 

procesu.” 

Nie było innych zgłoszeń. 

Rada przystąpiła do przegłosowania zmienionego 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 protokołu obrad LVI sesji. 

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

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 769), 

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

(druk nr 770). 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 

16 grudnia 2015 roku w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta 

Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat 

dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji (druk nr 771). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 

2022 (druk nr 760). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii dla Dzieci i Młodzieży MBP w Koninie, 

utworzenia Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MBP oraz nadania Statutu 

Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (druk nr 759). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Konin ze stowarzyszenia pod 

nazwą Lokalna Grupa Rybacka Konin-Ślesin (druk nr 762). 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  zbycia nieruchomości (druki nr 755, 757), 

b) zbycia nieruchomości w drodze darowizny (druk nr 754), 

c) nabycia nieruchomości (druk nr 761). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 398 Rady Miasta Konina z dnia 

26 sierpnia 2020 r. zmieniającej Uchwałę Nr 377 w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dziesięcioletniej umowy 

dzierżawy (druk nr 764). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego 

pn. ,,Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” - ,,Żeby jutro było lepsze” 

w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Od wykluczenia 

do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na 

lata 2020-2022” (druk nr 763). 

12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Koninie za 2021 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych 

zadań na 2022 rok. 

13. Rozpatrzenie oceny zasobów pomocy społecznej. 

14. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy miasta Konina 

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok. 

15. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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a) zmiany Uchwały Nr 232 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku 

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina 

(druk nr 765). 

b) zmiany Uchwały Nr 434 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2020 roku 

w sprawie powołania KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI (druk nr 766). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy wiaduktu Briańskiego (druk nr 767). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi (druk nr 768). 

18. Wnioski i zapytania radnych. 

19.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

20. Zamknięcie obrad LVII Sesji Rady Miasta Konina. 

Obecnie przechodzimy do realizacji ustalonego porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu obrad LVI sesji. 

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

obrad LVI sesji. Sporządzony protokół został przesłany państwu radnym drogą 

elektroniczną. 

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

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

obrad LVI 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: „Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym. 

Treść sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta Konina państwo radni otrzymali drogą 

elektroniczną. 
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Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? 

Pan prezydent Piotr Korytkowski, udzielam głosu.” 

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

państwo radni, co prawda to nie znalazło się w porządku obrad, ale myślę, że warto 

państwu zakomunikować to działanie nasze, które związane jest z pobytem Ukraińców 

w naszym mieście. Proszę państwa, w Centrum Organizacji Pozarządowych 

stworzyliśmy punkt informacyjny nazywany też centrum wolontariatu, dotyczący 

wszystkich rzeczy, które związane są z pomocą dla osób z Ukrainy. Tutaj mieszkańcy 

teraz już naszego miasta, ale nie tylko, osoby które przyjechały do nas z Ukrainy będą 

mogły uzyskać informacje co do dalszych działań, takich które pomogą im w pobycie 

w naszym mieście. Również będą mogli załatwić wszystkie sprawy, które związane są 

z tym pobytem i wszystkie sprawy formalne, które trzeba będzie załatwić. 

Niejednokrotnie osoby te są zagubione, nie wiedzą gdzie się udać. Myślę, że centrum 

wolontariatu przy konińskim COP-ie, które będzie działało w poniedziałki między 7:30, 

a 11:30 oraz między 15:00, a 17:00, natomiast od wtorku do piątku w godzinach 7:30 

do 13:30 będzie takowym miejscem, gdzie będą przebywały osoby zainteresowane, 

aby uzyskać pomoc formalną. Przypomnę, że to nie jest miejsce, gdzie będą 

rozdawane różnego rodzaju dary, takowe miejsce w Koninie mamy w Miejscu Dobra 

na ulicy Dworcowej. To taki długi wstęp, ale chciałem państwu przedstawić pana 

Wołodymira Kuszko z Ukrainy, jest to wolontariusz, który został zatrudniony u nas dwa 

dni temu, jest to osoba, która przebywa w hostelu niedaleko centrum w Blues Hostelu. 

Jest osobą, która będzie tłumaczem, ale będzie wykonywała prace na rzecz Ukraińców. 

Myślę, że przyjmiecie państwo tą osobę, która będzie służyła pomocą w relacjach 

między miastem, urzędami, a osobami pochodzenia ukraińskiego dużą pomocą. 

Pan Wołodymir przebywa w Polsce właśnie od 24 lutego, pochodzi z okolic Żytomierza 

i zatrzymał się właśnie w tych mieszkaniach treningowych, które są obsługiwane przez 

Akademię Życia (wypowiedź w języku ukraińskim). 

Dziękuję bardzo, myślę że przyjmiecie go państwo gorąco brawami.” 

(oklaski) 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

Głos zabrał radny Bartosz MAŁACZEK, cytuję: „Mam dwa pytania do spotkań, które są 

wymienione w sprawozdaniu pana prezydenta. Pierwsze dotyczy posiedzenia Rady 

Konińskiej Izby Gospodarczej. Wtedy z tego, co wiem również odbywały się konsultacje 

w sprawie uchwały krajobrazowej. Chciałem dopytać, jakie tutaj uwagi przez 

przedsiębiorców były zgłaszane? 
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Natomiast drugie pytanie dotyczy konferencji Konin Business Meeting, to była już 

druga edycja tego spotkania. Wydaje się, że dość ciekawe i interesujące spotkanie, 

żeby poszerzać takie możliwości i kontakty też biznesowe. Natomiast chciałem 

dopytać, jakie przedsiębiorcy widzą plany na rozwój miasta, jak zapatrują się na 

poszerzanie swojej działalności? Bo jak wiemy na działalności tych małych, mikro 

i średnich przedsiębiorców może też wzrastać potencjał naszego miasta i możemy się 

również bogacić, jako cała społeczność.” 

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

prezydenta Piotra Korytkowskiego.” 

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

radny, tak to dwa spotkania ze środowiskiem związanym z przedsiębiorcami 

zrzeszonymi w Konińskiej Izbie Gospodarczej, ale nie tylko. To pierwsze spotkanie było 

na sali 101 związane z tym, że miasto Konin udzieliło gościny dla Konińskiej Izby 

Gospodarczej, tam się odbyło posiedzenie Rady Konińskiej Izby Gospodarczej, 

uczestniczyliśmy w części tego posiedzenia, tam został przedstawiony projekt uchwały 

związany właśnie z uchwałą krajobrazową. Przedstawiliśmy tak, jak i państwu radnym, 

to w jaki sposób będzie wyglądała proponowana przez nas uchwała, biorąc pod 

uwagę, że była to pierwsza styczność przedsiębiorców z tym projektem. Trzeba byłoby 

pewnie też ich zapytać, jaka będzie opinia po przeanalizowaniu tego wszystkiego. 

Natomiast pierwsze wrażenie było pozytywne, bo szanowni państwo właśnie uchwała 

krajobrazowa spowoduje to, że przestrzeń w naszym mieście zostanie 

uporządkowana. Oni też podchodzą do tego na pewno z daleko idącym 

zrozumieniem. Ale i też na spotkaniu rozmawialiśmy na temat relacji samorządu 

miasta Konina z samorządem gospodarczym naszego miasta, ale i też regionu. Myślę, 

że jest to pierwsze takie spotkanie, gdzie sobie po prostu ustaliliśmy pewne 

pozytywne relacje, które powinny być kształtowane między tymi dwoma 

samorządami, będziemy współpracowali, bo musimy współpracować z naszymi 

przedsiębiorcami, musimy i chcemy, oczywiście myślę, że z drugiej strony taka 

potrzeba też jest artykułowana. 

Natomiast, jeżeli chodzi o Konin Business Meeting, oczywiście on był zorganizowany 

w PWSZ również przez izbę gospodarczą. Jest to kolejne poświęcone spotkanie właśnie 

relacjom związanym z funkcjonowaniem wszystkich przedsiębiorców w naszym 

regionie. Oczywiście panele rozmowy na tematy, te które interesują samorząd 

gospodarczy, oczywiście uczestniczyliśmy również w tych panelach I spotkaniach. 

Myślę że, to też dobre spotkanie, które umacnia przede wszystkim samorząd 

gospodarczy, my jako samorząd stawiamy na umacnianie właśnie relacji z 

samorządem gospodarczym, oby się rozwijał, żeby izba była coraz bardziej mocna.” 
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Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu prezydentowi. Radny Sławomir 

Lachowicz udzielam głosu. 

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję; „Mam tylko pytanie do pana 

prezydenta. Jak możemy się kontaktować z tym panem zatrudnionym z Ukrainy? 

Chodzi mi o kontakt telefoniczny.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Proszę pana prezydenta o udzielenie odpowiedzi.” 

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

proszę panie radny, proszę zapisać sobie i wszyscy zainteresowani. To jest numer 

telefonu 63 240 12 84 jest to numer stacjonarny, który jest czynny oczywiście 

w godzinach urzędowania pana Włodzimierza. Nie wiem, być może w przyszłości też 

będzie numer komórkowy, ale to w późniejszym czasie. Pan Włodzimierz dopiero od 

dwóch dni pracuje, tak że jest wszystko w trakcie organizacji.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu prezydentowi. Pan wiceprzewodniczący 

Zenon Chojnacki, udzielam głosu.” 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Szanowni państwo, 

skoro mówiliśmy o osobach potrzebujących pomocy, szczególnie o osobach z Ukrainy 

i mówiliśmy o naszym samorządzie gospodarczym, to ja pozwolę sobie na pewien 

apel. Otóż mam świadomość, że 96% przyjeżdżających ludzi do Polski to są kobiety 

i dzieci. W związku z tym osoby, które być może nie wszystkie, na pewno nie są 

w stanie podjąć pracy, natomiast myślę, że tutaj pan prezydent się zgodzi z takim 

apelem, który pewnie, jako rada powinniśmy wystosować pod adresem naszych 

przedsiębiorców, żeby właśnie tak łaskawie spojrzeli na tych naszych gości, bo tu nie 

chodzi tylko o to, żeby oni mieli oczywiście pracę, to jest ważne, bo przecież 

potrzebują środków do życia, to jest oczywiste. Natomiast myślę, że to też jest takie 

poczucie dumy, że my możemy na siebie zapracować, że możemy podjąć pracę, 

a wiem, że takie rzeczy się dzieją i takie rzeczy się udają na terenie naszej gminy, 

naszego miasta. Wiem, że sporo osób już pracuje, są odważni przedsiębiorcy, którzy 

podjęli to ryzyko, bo przecież podejmują pewnego rodzaju ryzyko, też nie wiedzą, jak 

długo te osoby tutaj pozostaną, jakie mają kwalifikacje i tak dalej, a jednak wychodzą 

naprzeciw ich oczekiwaniom i zatrudniają, za co ja bym chciał w tym momencie 

podziękować tym odważnym przedsiębiorcom i oczywiście, chcę podać tychże, jako 

wzór do naśladowania dla innych.” 

Nie było innych zgłoszeń i uwag do sprawozdania.  

Wobec tego przewodniczący rady poinformował, że rada przyjęła sprawozdanie 

z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym. 



9 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 769); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na 

lata 2022-2025 (druk nr 780). 

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

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2022-2025. 

Projekty uchwał oznaczone numerami druków – 769 i 770 państwo radni otrzymali 

drogą elektroniczną.  

Otrzymali państwo również autopoprawki do druków nr 769 i 770. 

Proszę przewodniczącego Komisji Finansów o przedstawienie wypracowanej opinii do 

omawianych projektów uchwał. Udzielam głosu panu przewodniczącemu Markowi 

Cieślakowi.” 

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

uchwały dotyczący zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok - druk nr 769, jak 

i zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2022-2025 - druk 

nr 770 był tematem obrad Komisji Finansów. Zmiany w tych dwóch projektach 

przedstawiła komisji pani skarbnik. Na pytania i wątpliwości radnych udzielali 

odpowiedzi kierownik Rafał Oblizajek, kierownik Maria Radoch i pan prezydent Paweł 

Adamów. Komisja zaopiniowała projekt uchwały druk nr 769 pozytywnie - 7 głosami 

„za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”. Natomiast projekt uchwały druk nr 770 

Komisja Finansów zaopiniowała również pozytywnie - 7 głosami „za”, przy 4 głosach 

„wstrzymujących się”.” 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Poprosiłbym, aby 

pan przewodniczący udzielił głosu pani skarbnik z uwagi na to, że wczoraj pojawiła się 

autopoprawka dotycząca tych dwóch projektów. Ona była omówiona przez komisje, 

które wczoraj obradowały, natomiast nie wszyscy członkowie rady miasta usłyszeli, że 

są w ogóle autopoprawki. Ale to też jest związane z wycofaniem projektu uchwały 

z porządku obrad. Tak, że bardzo bym prosił o udzielenie głosu pani skarbnik.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu prezydentowi. Proszę o zabranie głosu 

przez panią skarbnik Ewelinę Ostajewską-Szwankowską.” 
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Głos zabrała Skarbnik Miasta Konina Ewelina OSTAJEWSKA-SZWANKOWSKA, cytuję: 

„Autopoprawka do druku nr 769 zawiera zmiany w zakresie budżetu gminy, 

zmniejszamy plan wydatków o kwotę 113.000,00 złotych, w gospodarce 

mieszkaniowej o 5.000,00 złotych i w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

o 108.000,00 złotych dotyczącą właśnie dotacji celowej dla Młodzieżowego Domu 

Kultury na zadanie „Strefa Odkrywania Wyobraźni Aktywności - SOWA". Przy czym 

zwiększamy plan wydatków o kwotę dokładnie tą samą, czyli 113.000,00 złotych 

w dziale 758 na kwotę 43.000,00 złotych i w dziale 801 o kwotę 65.000,00 złotych na 

remonty bieżące w Szkole Podstawowej nr 10. Jest to związane z przesunięciem 

terminu realizacji tego projektu na przyszły rok. Tutaj postanowiliśmy przyjąć 

pozytywnie również zalecenia samego Centrum Nauki Kopernik, które odnosząc się do 

sytuacji gospodarczych, zaproponowało, że takim najbardziej bezpiecznym terminem 

rozpoczęcia realizacji tego przedsięwzięcia byłby przyszły rok, żebyśmy w tym roku 

mogli na spokojnie zaadaptować niezbędne pomieszczenia, stąd te zmiany. 

Ponadto mamy jeszcze zmianę, która wpłynęła nam wczoraj po przyjęciu umowy na 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, gdzie 

w wyniku interpretacji uzyskanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w części 

dochodów gminnych zmieniamy paragrafy w dziale 853, 853 95 z § 2057 przesuwamy 

środki w kwocie 251.500,00 złotych na § 2007 w związku z tym, że część tych środków 

dotyczy Skarbu Państwa i jest to właściwy paragraf dla tej klasyfikacji. 

Jeśli chodzi o autopoprawkę do druku nr 770, czyli Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

tutaj analogicznie dokonujemy zmniejszenia limitu zobowiązań i środków na zadaniu 

związanym z realizacją projektu SOWA oraz wprowadzamy zwiększenie środków na 

nakłady finansowe w zadaniu dotyczącym przebudowy stadionu Mariana Paska przy 

ulicy Dmowskiego.” 

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

DRUK Nr 769 

Wynikiem głosowania – 13 radnych „za”, 0 „przeciw” i 9 „wstrzymujących się” - Rada 

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

rok. 

Uchwała Nr 732 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 770 

Wynikiem głosowania – 13 radnych „za”, 0 „przeciw” i 9 „wstrzymujących 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 733 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta 

Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Strefy Płatnego 

Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, 

sposobu ich pobierania oraz organizacji (druk nr 771). 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku 

w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek 

opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie 

płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz 

organizacji. Projekt uchwały - druk nr 771 został państwu radnym przekazany drogą 

elektroniczną. 

Był przedmiotem obrad Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury, zatem proszę 

przewodniczącego Komisji Finansów Marka Cieślaka o przedstawienie wypracowanej 

opinii.” 

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

uchwały druk nr 771 był tematem obrad Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury. 

Był omawiany przez zastępcę prezydenta Pawła Adamowa. Były wątpliwości zgłoszone 

przez pana radnego Małaczka i miały być wyjaśnione na sesji. Projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie - 10 głosami „za”, przy 0 głosów „wstrzymujących się” 

i „przeciwnych”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał radca prawny Radosław SZATKOWSKI, cytuję: „Na poniedziałkowej 

komisji zobowiązałem się, że sprawdzę tutaj kwestie zapisu w projekcie uchwały 

oznaczonej drukiem nr 770, chodzi o zapis § 1 punktu 2, ponieważ Uchwała Nr 237 

dotycząca strefy płatnego parkowania od chwili wejścia w życie była już kilkukrotnie 

zmieniana i faktycznie, to nawet chyba nie w formie poprawki pana prezydenta, tylko 

poprawienia oczywistej omyłki czy błędu pisarskiego. Bardzo proszę o dokonanie 

drobnej korekty w § 1 w punkcie 2. projektu uchwały, które obecnie brzmi „załącznik 

nr 2 do Uchwały Nr 237” poproszę panie z biura rady, aby 2 zmieniły na 3 i prawidłowo 

powinno to brzmieć „załącznik nr 3 do Uchwały Nr 237”, zmieniany jest bowiem 

regulamin, a regulamin stanowi załącznik nr 3. Jest zmieniany poprzez załącznik nr 2 
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do tej uchwały, ale jest fizycznie załącznikiem nr 3, pozostała treść uchwały, treść 

uzasadnienia i treść wszystkich załączników oczywiście pozostaje bez zmian.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radcy prawnemu za informację 

i wyjaśnienie sprawy. Czy można pokazać tą zmianę, o której pan radca prawny 

mówił? Bo wizualnie to lepiej wygląda. Mamy na ekranie ten załącznik już poprawiony. 

Tak, że każdy z państwa radnych może zobaczyć zmieniony zapis. 

Dziękuję będziemy kontynuować dyskusję. Oczywiście ta zmiana będzie w formie 

autopoprawki prezydenta.” 

Głos zabrał Prezydent Miast Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Tak oczywiście 

panie przewodniczący w formie autopoprawki.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Radny Sławomir Lachowicz, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „ Ja mam takie pytanie, a jak będzie 

wyglądała sprawa naliczania kary, jeżeli parkomat będzie zepsuty? Zwłaszcza na ulicy 

Zakładowej, kiedy jest jeden i nie ma możliwości poszukania drugiego.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Tutaj poproszę zastępcę 

prezydenta pana Pawła Adamowa o udzielenie odpowiedzi.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Paweł ADAMÓW, cytuję: „Zawsze na parkomatach są 

numery telefonów, warto zgłosić, że jest taka sytuacja. Ale też można zapłacić przez 

internet, smartfonem, aplikacją Mobile SkyCash, tak że są inne możliwości. Ale jeżeli 

nie ma rzeczywiście, to najlepiej zgłosić, zadzwonić podać numer rejestracyjny, nikt nie 

będzie robił problemu.” 

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

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

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina 

z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na trenie miasta 

Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu 

ich pobierania oraz organizacji 

Uchwała Nr 734 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta 

Konina na rok 2022 (druk nr 760). 

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

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2022. Projekt uchwały - 

druk nr 760 został państwu radnym przekazany drogą elektroniczną. 

Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Proszę pana przewodniczącego Tomasza Andrzeja Nowaka o przedstawienie 

wypracowanej opinii, udzielam głosu.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

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

przyjęła projekt uchwały zawarty w druku nr 760.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

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

uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Konina na rok 2022. 

Uchwała Nr 735 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii dla Dzieci i Młodzieży 

MBP w Koninie, utworzenia Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży 

MBP oraz nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii 

Urbanowskiej w Koninie (druk nr 759). 

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

w sprawie likwidacji Filii dla Dzieci i Młodzieży MBP w Koninie, utworzenia 

Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MBP oraz nadania Statutu Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie. Projekt uchwały - druk nr 759 został 

państwu radnym przekazany drogą elektroniczną. 

Proszę przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o przedstawienie opinii do 

omawianego projektu uchwały. Udzielam panu przewodniczącemu głosu.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję: „Ten projekt uchwały - druk nr 759 komisja zaopiniowała pozytywnie - 

13 głosami „za”.” 

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

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

uchwałę w sprawie likwidacji Filii dla Dzieci i Młodzieży MBP w Koninie, utworzenia 

Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MBP oraz nadania Statutu Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie. 

Uchwała Nr 736 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Konin ze 

stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Rybacka Konin-Ślesin 

(druk nr 762 

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

w sprawie wystąpienia Miasta Konina ze stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa 

Rybacka Konin-Ślesin. Projekt uchwały - druk nr 762 został państwu radnym 

przekazany drogą elektroniczną. 

Proszę przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Finansów o przedstawienie opinii do 

omawianego projektu uchwały.” 

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

uchwały - druk nr 762 był przedmiotem obrad Komisji Infrastruktury, który omówił 

nam kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz Jakubek. Nie było 

uwag do projektu uchwały, został on zaopiniowany jednomyślnie - 10 głosami „za”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

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

w sprawie wystąpienia Miasta Konin ze stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa 

Rybacka Konin-Ślesin. 

Uchwała Nr 737 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwał w sprawie: 

a) zbycia nieruchomości (druki nr 755, 757), 

b) zbycia nieruchomości w drodze darowizny (druk nr 754), 

c) nabycia nieruchomości (druk nr 761). 

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

sprawie zbycia nieruchomości – druk nr 755 i 757, zbycia nieruchomości w drodze 

darowizny – druk 754 i nabycia nieruchomości – druk nr 761. Wszystkie te projekty 

uchwał zostały państwu doręczone drogą elektroniczną. 

Były przedmiotem obrad Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury, wobec tego proszę 

pana przewodniczącego Marka Cieślaka o przedstawienie wypracowanej opinii kolejno 

do wszystkich uchwał. Dyskusja też będzie łączna, głosowanie będzie odrębne. 

Udzielam głosu panu przewodniczącemu Markowi Cieślakowi.” 

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

uchwał druki nr 755 i 757 dotyczące zbycia nieruchomości były tematem obrad 

Komisji Finansów i Infrastruktury. Projekty omówione były przez kierownika Tadeusza 

Jakubka, jak i zastępcę prezydenta Pawła Adamowa. Wywiązała się dyskusja, po 

udzieleniu odpowiedzi na pytania i wątpliwości państwa radnych komisja 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały - druk nr 755 dotyczących zbycia 

nieruchomości obręb Niesłusz pozytywnie - 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” 

i przy 2 głosach „wstrzymujących się”. Natomiast projekt uchwały - druk nr 757 

dotyczącej zbycia nieruchomości w obrębie Maliniec również komisja zaopiniowała 

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

Projekt uchwały druk nr 761 otrzymał pozytywną opinię komisji - 9 głosami „za”, przy 2 

głosach „wstrzymujących się”. Przypominam, że to jest projekt uchwały w sprawie 

nabycia nieruchomości obręb Grójec.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektami uchwał. 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Chciałbym parę zdań powiedzieć na temat 

projektu uchwały – druk nr 755 dotyczy on terenów, które znam, rejon ulicy Gajowej, 

teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz usług, o którym mówimy. 

Dopytywałem panie przewodniczący, panie prezydencie o planowaną drogę, która 

w tym miejscu się znajduje, jest to działka w planach zagospodarowania 

przestrzennego - działka nr 578/20. Z tego, co usłyszałem nie ma żadnych perspektyw 

na najbliższe kilka lat, aby tą drogę w tym rejonie wykonać. Samochody, nieważne czy 

przystosowane do wycinki lasu, który tam się znajduje, następnie do budowy będą 

musiały korzystać z wąskiej drogi, którą w części wykonali mieszkańcy, którzy tam 
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zamieszkują. Kilkadziesiąt lat temu utwardzili, a następnie Miasto wylało warstwę 

mówiąc kolokwialnie asfaltu, masy bitumicznej, to tak pokrótce. Dlatego jest między 

innymi ten mój sprzeciw, bo po raz kolejny panie prezydencie robimy coś od tyłu, 

dlaczego mówię od tyłu tak delikatnie? Za chwileczkę będziemy tutaj mówić o kolejnej 

uchwale wykup gruntów druk nr 761 rejon Grójec, gdzie z tego, co się dowiedzieliśmy 

wykup gruntów pod drogi. Dowiedzieliśmy się, że już powstają budynki i ludzie nie 

mają drogi dojazdowej. Tutaj mogę po raz kolejny zadać pytanie, na jakiej podstawie 

zostały wydane pozwolenia na budowę, jeżeli nie ma dostępu do drogi publicznej tak 

jak powinno mieć to miejsce? 

Kolejna rzecz. Powiem jeszcze parę zdań na temat ostatniego studium, które zostało 

przyjęte przez Radę Miasta Konina. Ja byłem osobą, która się wstrzymała od głosu, 

zastanawiałem się bardzo długo między „przeciw” czy „wstrzymać się”. Nie chcę i nie 

jestem przeciwnikiem rozwoju miasta Konina wręcz przeciwnie, ale musi to mieć 

pewne jakieś zasady, granice i wyznaczone na kilka czy kilkanaście lat. Proszę państwa, 

gdyby radni naprawdę przyjrzeli się dokładnie temu studium, co tam jest 

zaplanowane, jeżeli chodzi o drogi również czteropasmowe, to powiem tak, chciałbym 

się mylić, ale niektórzy radni, którzy będą w moim wieku, a są najmłodszymi 

prawdopodobnie tego nie dożyją. Powtarzam chciałabym się mylić, mówię tutaj 

o czteropasmowej drodze od Malińca poprzez rondo w Pątnowie do granicy z gminą 

Ślesin, drodze równoległej do Zakładowej i tak dalej. Od 10 lat zabiegam o budowę 

chociażby ścieżki rowerowej, drogi rowerowej do Pątnowa, z którym jest wielki 

problem, nie mówiąc już o takich wielkich inwestycjach. 

Przepraszam, że tyle powiedziałem na temat tej uchwały, ale niestety obserwuję 

pewne rzeczy i uważam, że najpierw muszę zadbać tutaj przede wszystkim 

o mieszkańców, którzy tam mieszkają przy ulicy Gajowej i powtarzam nie jestem 

przeciwko rozwojowi miasta Konina i kolejnym terenom inwestycyjnym. Oczywiście, 

jeżeli będą tam również powstawały miejsca pracy, a nie tylko sprzedawane działki, ale 

wszystko musi mieć pewne granice i w sposób zrównoważony i porządny powinno być 

zrobione i wykonane." 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Na komisji pan prezydent 

Paweł Adamów udzielał odpowiedzi, ale poproszę, żeby jeszcze raz tutaj udzielił 

odpowiedzi na te pana wątpliwości.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Paweł ADAMÓW, cytuję: „Ja chciałem 

potwierdzić to samo, co było na komisji. Dzisiaj ulica Gajowa jest utwardzona 

w znacznej części asfaltem i na razie wystawiamy działkę na przetarg. Ktoś ją kupi, 

może rzeczywiście okazać się, że nawet zbuduje sam tą drogę, często się to zdarza, że 
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inwestorzy budują. Więc nie ma sensu teraz dyskutować o tym, o jakiejś przebudowie 

ulicy Gajowej na potrzeby jednego domku, który może tam powstać. A odnośnie 

innych wątków, to też myślę, że na komisji będzie okazja jeszcze wiele razy o tym 

dyskutować. My działamy zgodnie z tymi zasadami, o których pan radny mówi, 

staramy się na bieżąco wykupować te grunty, Miasto miało tutaj znaczne zaległości. 

Tak, że każde wolne środki na to przeznaczamy, aby uregulować nasze zobowiązania 

wobec mieszkańców.” 

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Ja mam takie pytanie, bo mówimy 

o terenie, gdzie mają przebiegać linie kolejowe. My do tej pory, jako radni chyba nie 

otrzymaliśmy wstępnego projektu na tę linię jak to wygląda. Ja bym prosił, jeżeli jest 

taka możliwość, aby ten wstępny projekt przebiegu tej linii kolejowej, która jest 

planowana przesłać radnym.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Myślę, że projektu nie ma, są 

pewnie koncepcje jakieś, ale udzielę głosu panu prezydentowi Pawłowi Adamowowi.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Paweł ADAMÓW, cytuję: „Dziękuję panie 

przewodniczący, to samo chciałem powiedzieć, że też nie znamy dokładnego 

przebiegu linii, nie wiemy kiedy w ogóle ona zacznie być projektowana. 

Rozmawialiśmy o tym na komisji, że nie chcemy czekać z uregulowaniem struktury 

własnościowej i robimy swoje w tym zakresie, a potem jak będzie projekt, już będzie 

dokumentacja, to zaczną się odpowiednie wywłaszczenia na mocy spec ustawy 

i odpowiednie działki zostaną wywłaszczone. Więc nie ma na razie sensu moim 

zdaniem dyskutować. Natomiast projektu dokładnego przebiegu nie mamy.” 

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

DRUK Nr 755 

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

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości. 

Uchwała Nr 738 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 757 

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

w sprawie zbycia nieruchomości. 

Uchwała Nr 739 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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DRUK Nr 754 

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

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny. 

Uchwała Nr 740 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 761 

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

w sprawie nabycia nieruchomości. 

Uchwała Nr 741 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr 398 Rady Miasta 

Konina z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniającej Uchwałę Nr 377 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia dziesięcioletniej umowy dzierżawy 

(druk nr 764). 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr 398 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2020 roku 

zmieniającej Uchwałę Nr 377 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia dziesięcioletniej umowy dzierżawy. 

Projekt uchwały - druk nr 764 został państwu radnym przekazany drogą elektroniczną, 

był przedmiotem obrad Komisji Infrastruktury i Komisji Finansów, wobec tego proszę 

pana przewodniczącego Marka Cieślaka o przedstawienie opinii.” 

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

uchwały - druk nr 764 był przedmiotem obrad Komisji Finansów i Infrastruktury. 

Po udzieleniu odpowiedzi zadanych przez państwa radnych były wyjaśnienia rozwijane 

przez kierownika Tadeusza Jakubka. Komisja zaopiniowała ten projekt uchwały 

pozytywnie – 9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

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

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 398 Rady Miasta Konina 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniającej Uchwałę Nr 377 w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dziesięcioletniej umowy 

dzierżawy. 
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Uchwała Nr 742 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania 

publicznego pn. ,,Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” - 

,,Żeby jutro było lepsze” w ramach Programu Ministra Rodziny 

i Polityki Społecznej ,,Od wykluczenia do aktywizacji. Program 

pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 

2020-2022” (druk nr 763). 

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

w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego pn. „Od wykluczenia do 

aktywizacji. Edycja 2022” – „Żeby jutro było lepsze” w ramach Programu Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy 

osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 – 2022”. Projekt uchwały - 

druk nr 763 został państwu radnym przekazany. Projekt uchwały był przedmiotem 

obrad Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, proszę zatem pana przewodniczącego 

Zenona Chojnackiego o przedstawienie opinii.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „Komisja Rodziny i Spraw Społecznych pochyliła się nad drukiem nr 763, to jest 

program trzyletni, został omówiony przez panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie Małgorzatę Rychlińską. Pani dyrektor odpowiadała również na pytania 

radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały uzyskał akceptację ze strony komisji – 

9 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

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

w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego pn. ,,Od wykluczenia do 

aktywizacji. Edycja 2022” - ,,Żeby jutro było lepsze” w ramach Programu Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej ,,Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy 

osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. 

Uchwała Nr 743 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Koninie za 2021 rok oraz informacja 

o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2022 rok. 

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

sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 

2021 rok oraz informacji o potrzebach w zakresie pomocy społecznej na 2022 rok. 

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

o charakterze obowiązkowym należy sporządzanie sprawozdawczości oraz 

przekazywanie jej właściwemu wojewodzie. 

Materiał państwo radni otrzymali. 

Proszę przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych pana Zenona 

Chojnackiego o przedstawienie wypracowanej opinii.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „Komisja Rodziny i Spraw Społecznych rozpatrzyła sprawozdanie z działalności 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2021 rok oraz zapoznała się 

z informacją, o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2022 roku. Podobnie 

jak w poprzedniej sytuacji, informacji jak i odpowiedzi na pytania, które się pojawiły 

w trakcie posiedzenia udzielała pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

Małgorzata Rychlińska. W głosowaniu komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 

oraz informacje - 9 głosów było „za” przyjęciem tego dokumentu, głosów 

wstrzymujących i przeciwnych nie było.” 

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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Koninie za 2021 rok oraz informacje o potrzebach w zakresie realizowanych zadań 

na 2022 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

13. Rozpatrzenie oceny zasobów pomocy społecznej. 

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

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

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) - Organ wykonawczy jednostki 
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samorządu terytorialnego przedstawia, co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio 

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

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

z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. 

Treść oceny państwo radni otrzymali. 

Proszę przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych o przedstawienie 

wypracowanej opinii, udzielam głosu panu przewodniczącemu Zenonowi 

Chojnackiemu.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „Projekt uchwały omówiła pani dyrektor Małgorzata Rychlińska. Zwróciliśmy 

uwagę na zmiany demograficzne, zresztą dokument dość obszerny, ale taki jest 

potrzebny, żeby dokonać pewnej analizy, jeśli chodzi o sytuację naszych mieszkańców. 

W wyniku głosowania dokument ten został przyjęty pozytywnie – 9 głosami „za”, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad oceną. 

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

zapoznała się i przyjęła do wiadomości ocenę zasobów pomocy społecznej. 

Ocena stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

14. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy 

miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za 2021 rok. 

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

Programu współpracy miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

i o wolontariacie za rok 2021. 

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

publicznego i o wolontariacie - Organ wykonawczy jednostki samorządu 

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

przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz 

opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy za rok poprzedni. 
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Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Konina z organizacjami 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021 Prezydent Miasta Konina 

przedkłada Radzie Miasta Konina. 

Sprawozdanie państwo radni otrzymali, było przedmiotem obrad Komisji Rodziny 

i Spraw Społecznych, wobec tego proszę pana przewodniczącego Zenona 

Chojnackiego o przedstawienie opinii do sprawozdania.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „Komisja Rodziny i Spraw Społecznych rozpatrzyła sprawozdanie z realizacji 

programu współpracy miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

i wolontariacie za 2021 rok. To sprawozdanie zostało zaprezentowane przez 

kierownika Bartosza Jędrzejczaka. Chcę zwrócić uwagę, że mówimy o ważnym 

dokumencie, takiej aktywności społecznej na ten cel Miasto przeznacza pokaźną 

kwotę, bo to jest przeszło 8,5 miliona złotych. Oczywiście pan kierownik zwrócił uwagę 

na to, że to niestety jest mniej niż w roku poprzednim, pewnie nad tym bardzo boleje, 

ale pewnie też sytuacja covidowa była przyczyną tego, że tych działań było troszeczkę 

mniej, one były ograniczone. Dokument zawiera wszystkie informacje związane 

właśnie, z taką działalnością stowarzyszeń, mowa jest o 117 dotacjach, które są 

szczegółowo rozpisane w tym dokumencie. Reasumując komisja przyjęła pozytywnie 

sprawozdanie – 9 głosami „za”, przy braku przeciwnych i wstrzymujących.” 

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 realizacji Programu współpracy miasta Konina z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok. 
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15. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Uchwały Nr 232 Rady Miasta Konina z dnia 

30 października 2019 roku w sprawie ustalenia składów 

osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina (druk nr 765). 

b) zmiany Uchwały Nr 434 Rady Miasta Konina z dnia 

28 października 2020 roku w sprawie powołania KOMISJI 

SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI (druk nr 766). 

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

w sprawie a) zmiany Uchwały Nr 232 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 

roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina, 

b) zmiany Uchwały Nr 434 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2020 roku 

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Projekty uchwały - druki 

nr 765 i 766 zostały państwu radnym przekazane drogą elektroniczną. 

19 kwietnia 2022 roku otrzymałem pismo pana radnego Jakuba Eltmana, w którym 

wyraził chęć pracy w Komisji Praworządności. § 46 ust. 1 Statutu Miasta Konina 

stanowi, że „nazwy, skład osobowy oraz zakres działania komisji stałych i komisji 

doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach przy ich powoływaniu”. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Kolejny projekt uchwały przedkładam państwu w związku z pismem pana radnego 

Bartosza Małaczka, w którym wyraził on chęć pracy w Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji.  

Zgodnie z § 74 w ust. 2 Statutu Miasta Konina Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działa 

w składzie od pięciu do siedmiu radnych, w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący 

komisji. Obecnie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z 6 radnych – 

przedstawicieli wszystkich klubów radnych działających w radzie. W związku 

z niepełnym składem osobowym komisji i wyrażoną przez pana radnego chęcią 

uczestniczenia w jej pracach zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.” 

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 

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

DRUK Nr 765 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr 232 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 

2019 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta 

Konina. 
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Uchwała Nr 744 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 766 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr 434 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2020 

roku w sprawie powołania KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI. 

Uchwała Nr 745 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy wiaduktu 

Briańskiego (druk nr 767). 

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

w sprawie zmiany nazwy wiaduktu Briańskiego. Projekt uchwały - druk nr 767 został 

państwu radnym przekazany. 

Proszę przewodniczącego Komisji Praworządności Macieja Ostrowskiego 

o przedstawienie opinii do omawianego projektu uchwały, udzielam głosu.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały - druk numer 767 był omawiany na Komisji Praworządności, chodzi 

o zmianę nazwy wiaduktu Briańskiego i po dyskusji, która się wywiązała, podczas 

głosowania - 5 radnych było „za”, 0 głosów „przeciwnych” i 1 głos „wstrzymujący się.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Szanowni państwo, 

powiem to tak najprościej, jest dobrze, ale mogło być lepiej, to jest oczywiście moja 

opinia. Mówię oczywiście o propozycji zmiany nazwy, bo przecież trudno dyskutować 

z takimi pojęciami, jak pokój, solidarność, wolność, współpraca, niepodległość i tak 

dalej, to są pojęcia, które bardzo przyjemnie brzmią, one wywołują takie pozytywne 

konotacje, pozytywne skojarzenia. Ale powiem tak, problem tkwi w tym, jakie treści 

pod te rzeczy podkładamy, bo pani Mer Briańska też mówiła o tym, że Rosjanie, to są 

ludzie pokoju i pewnie nazwa takiego wiaduktu mogłaby równie dobrze pojawić się 

w Briańsku, w każdym innym mieście i nie o to mam pretensje. Natomiast brakowało 

mi czegoś innego, mianowicie ta zmiana nazwy wiaduktu jest wydarzeniem 

bezprecedensowym, bo to nie jest nadanie nazwy kolejnemu obiektowi, który powstał 

w Koninie, oby ich powstawało jak najwięcej, ale wiemy z czym było to związane 

i oczywiście jest to skutek zerwania z oczywistych powodów relacji z Rosyjskim 

miastem Briańsk i tą decyzję, żeśmy podejmowali wspólnie w wyniku konsultacji. Tak 

trochę liczyłem, że może też wspólnie właśnie pochylimy się nad propozycją nazwy. 
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Powtarzam wydarzenie bezprecedensowe, myślę, że można było tę zmianę 

wykorzystać odrobinę lepiej, Państwo sobie doskonale przypominacie, że w momencie 

rozpoczęcia inwazji na Ukrainę wiele samorządów, stolic europejskich państw 

zmieniało nazwy ulic, przy których zlokalizowane były ambasady, czy inne obiekty 

Federacji Rosyjskiej i nie proponowali nazwy ulica Pokoju, aleja Pokoju, tylko, żeby 

pokazać ten swój bunt też sprzeciw wobec tego, co robi Federacja Rosyjska, nazwano 

tę ulicę Bohaterami Ukrainy, czy Obrońców Ukrainy i tak dalej. 

Szanowni państwo oczywiście zagłosuję za przyjęciem tej uchwały, natomiast o wiele 

chętniej jeszcze bym zagłosował, za taką propozycją na przykład Wiadukt 21 września 

1610 roku. Oczywiście winienem tutaj pewne wyjaśnienie, skąd ta data, oczywiście ci, 

którzy bardziej interesują się historią doskonale wiedzą, że jest to dzień zajęcia 

Moskwy przez oddziały Żółkiewskiego. Ktoś powie, że są to bardzo odległe czasy, czy 

jest sens wracać do tamtych czasów. Władimir Władimirowicz Putin o tym pamięta, 

myślę że państwo również doskonale wiedzą, że jedno z największych świąt Federacji 

Rosyjskiej jest Dzień Jedności Narodowej, to jest święto obchodzone 4 listopada, 

dlaczego 4 listopada? Bo ten sam Żółkiewski i jego garnizon zostaje wypędzony 

z Moskwy. Oni o tym pamiętają, ja sądzę, że gdybyśmy my przypomnieli naszym 

sąsiadom, że nie zawsze się zwycięża, nie zawsze się odnosi sukcesy na tym 

militarnym polu, ale czasami można przegrać i można również być ofiarą, czyli być po 

drugiej stronie całej sytuacji. Myślę, że to byłby taki dobry sygnał, tu nie chodzi o jakąś 

butę, o to, żeby wywyższać się, natomiast chodziłoby o pewne przypomnienie, 

pewnych zdarzeń z historii, które miały miejsce. Wbrew pozorom sądzę, że władze 

Brańska, dużo bardziej przyglądają się temu, co my tutaj robimy, do jakich symboli się 

odwołujemy, niż pewnie sami przypuszczamy. Dlatego reasumując, tak ja poprę 

oczywiście projekt tej uchwały i tą nazwę. Natomiast brakowało mi tego, że mogliśmy 

o wiele lepiej wykorzystać to wydarzenie bez precedensu, bo jak powiedziałem, 

zmieniamy tą nazwę w takich szczególnych okolicznościach i można byłoby ten fakt, 

jeszcze lepiej wykorzystać, tak bym powiedział do celów nie tyle propagandowych, ile 

byłaby to forma sprzeciwu, wobec tego, co dzieję się na Ukrainie. Dziękuję bardzo, tyle 

z mojej strony.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę o zabranie 

głosu pana radnego Jacka Kubiaka.” 

Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Ja zadam takie pytanie i bardzo bym prosił 

osoba, która do mnie się zwraca i do obok mnie stających osób, że już nigdy nie 

zabiorę żadnego głosu w stosunku do nazewnictwa w Koninie ulic i wszystkich rzeczy, 

kto to powiedział? Panie prezydencie, pan to powiedział. A pana inicjatywa jest i to, co 

powiedział przed chwilą pan Zenek Chojnacki, to jest właśnie to, że mogliśmy wspólnie 
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ten pokój wybrać i wspólnie przez aklamację przyjąć. Ja panu pokażę, dlaczego? 

Dlatego że, ja sobie pozwoliłem Konin pod Mariupolem zareklamować, nawet pan 

prezydent nie wie, w jaki sposób, ale być może kiedyś opiszę jak ten chłopak 

przyjedzie i panu pokaże jak do tego doszło, że teraz mamy takie zdjęcia i ten pokój 

należy się chłopakom, bo ja tego chłopaka traktuję jak ze swojej rodziny, on tu kilka lat 

był u mnie, a przywiózł go koniński inteligent.... to jest ten chłopak w środku, ja mam 

z nim kontakt, z frontem non stop pod Mariupolem. To jest ta różnica panie 

prezydencie, szkoda że nie poszło, ten „pokój” mógłby być pokazany w innym świetle, 

a nie to co pan zrobił, a pan wniósł inicjatywę sam, jako ja przeciwko Popkowskiemu 

to nie ma sprawy ja to rozumiem, a wie pan dlaczego? Dlatego, że myśmy zbierając 

podpisy, to myśmy dali ludziom wolność, jaką chcą nazwę i wypisywali sobie. 

Więc ja panu tylko powiem tylko jedną rzecz, że zbierając podpisy na ten wiadukt 

Maksymiliana Kolbego, to myśmy nie wybrali z Popkowskim tej nazwy, to ludzie tak 

sobie zażądali, że chcą takiego wiaduktu i nic więcej. A pan wyskoczył z „pokojem”, 

z którym też się zgadzam i też zagłosuję, „za”, ale tak nie można robić, panie 

prezydencie, bo pan się w pierś bił za tą szybą przy jednym panu, że już nigdy się w to 

nie włączy, fakt panie prezydencie, dobrą mam pamięć.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Pan radny Tomasz Andrzej 

Nowak, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Muszę zabrać głos, bo poczułem 

się tutaj trochę pominięty, przecież to ja jestem tym wielkim nazyfikatorem, a tutaj 

taka cisza. Więc powiem tak, nazwa wiadukt „Pokoju” oczywiście, że mi się podoba, 

aczkolwiek państwo wiecie, że ja nie jestem zwolennikiem nazw, takich właśnie 

abstrakcyjnych, odwołujących się do jakiś idei, czy tam ideologii, wolę konkretne 

osoby, albo wydarzenia. Nasuwa się pytanie, wiadomo że jest „Pokoju”, ale niektórzy 

już się kabaretowo, złośliwie śmieją, którego pokoju, dużego, małego, bawialnego, czy 

sypialnego, wiadomo że chodzi o pokój, ten światowy, ale no nie nazwiemy pokoju 

światowego, bo to będzie dłuższa nazwa. Ja ze swojej strony na spotkaniu zresztą 

z panem prezydentem powiedziałem, że złożę wniosek na wiadukt „Lwowski”, 

ponieważ Lwów, to jest takie miasto, które w ciekawy sposób łączy nasze kraje, choćby 

ze względu na historię naszych narodów, na historię całej Rzeczypospolitej, na 

wspólne zabytki, więc chciałem złożyć, ale jak zobaczyłem, że pan prezydent złożył ten 

wiadukt „Pokoju”, to ja już nie składałem. 

Natomiast nawiązując do wypowiedzi przewodniczącego Zenona Chojnackiego, 

chciałem powiedzieć, że ja widziałbym trochę inną bitwę, bitwę Warszawską, 

gdybyśmy chcieli nawiązywać do bitew, to byłaby trochę łatwiejsza nazwa do 
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zapamiętania, pamiętajmy, że 18sta bitwa w historii całego świata, bardzo ważna, 

która miała wpływ na dzieje całego świata w szczególności Europy i to było wielkie 

zwycięstwo oręża Polskiego i naszych sojuszników. Ja nie wiem, jak się rozwinie 

sprawa wojny na Ukrainie, czy to będzie też takie zwycięstwo, czy to będzie przegrana, 

jak to się wszystko poukłada w każdym razie o tamtej bitwie już wiemy i myślę, że ona 

byłaby też ciekawym akcentem do pokazania tego, co w Polsce, co w naszej historii 

jest ważne, ponieważ ta bitwa Warszawska też nie została w Polsce w odpowiedni 

sposób jeszcze uczczona, nawet nie ma swojego łuku triumfalnego, chociażby 

w Warszawie z różnych przyczyn i uważam, że taka nazwa byłaby dobra. 

Chcę jeszcze powiedzieć, że w przypadku innych nazw, które proponowałem wcześniej 

w ramach inicjatyw uchwałodawczych radnego, czyli Zofia Urbanowska dla biblioteki, 

Przemysł II dla jednego z wiaduktów, Konińscy Ochotnicy 1920 roku, uczestniczy 

wspomnianych walk, bitew w czasie wojny Polsko-Rosyjskiej, czy Janina Komornicka, 

wtedy były z wielką pompą wywoływane konsultacje społeczne, masa propozycji i tak 

dalej, a tutaj szast prast. Ja wiem, że i to jest zawodnik wagi ciężkiej i tutaj my radni 

troszeczkę mamy powiedzmy mniejszą siłę przekonywania i rażenia, ale panie 

prezydencie, uważam że w tej sprawie jednak powinny być ogłoszone konsultacje, 

a pana wniosek, jako wiadukt „Pokoju” powinien być jedną z tych propozycji i wtedy 

przyjęliśmy nazwę na następnej sesji, wszyscy byliby usatysfakcjonowani, a jak to się 

mówi, mieszkańcy Konin wybraliby, nikt by tego nie kwestionował, radni też byliby 

w stanie się zastanowić, podyskutować. Uważam, że byłoby to lepsze i dlatego 

zabrałem tutaj ten głos, trudno by mi było być przeciwko takiej nazwie, ale w związku 

z brakiem konsultacji w tak ważnej sprawie, przy tak ważnym wiadukcie ja się 

wstrzymam.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Z tego, co sobie przypominam, 

to na piśmie, pan radny nie składał, składał dużo propozycji wcześniej, ale na piśmie 

nie, a w dyskusji być może pan mówił o tym „Pokoju”, to nie kwestionuję tego. Pani 

radna Urszula Maciaszek, udzielam głosu.” 

Głos zabrała radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „Szanowni państwo, ja tak się 

przysłuchuję i zastanawiam się, w którym miejscu jesteśmy właśnie jako radni. Dwie 

sesje do tyłu, wszyscy jednogłośnie przyjęliśmy stanowisko zerwania relacji z naszym 

miastem partnerskim Briańskiem, bo stanęliśmy po stronie pokoju. Dzisiaj stoimy 

tutaj w najważniejszym miejscu naszego miasta, podejmujemy decyzję i teraz ta 

nazwa pokój zaczyna nas dzielić. Myślę, że w tym momencie chyba jesteśmy w stanie 

się wszyscy wspiąć na wyżyny, bo każdy mówi, że to jest ważne, to jest 

bezprecedensowe słowo pokój jednogłośnie myślę, że tutaj nie musimy rozważać, co 

znaczy i tu chyba nie ma znaczenia, kto tą nazwę i w jaki sposób przedstawia 
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i zaproponował, wszyscy jesteśmy mieszkańcami tego miasta. Myślę, że tak jak 

jednogłośnie przegłosowaliśmy, że popieramy pokój, to słowo będzie uniwersalne 

i ponadczasowe i myślę, że tutaj naprawdę warto już zatrzymać tą dyskusję i każdy 

według własnego poczucia zagłosuje tak jak uważa.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję pani radnej. Panie radny Tomaszu Nowak nie 

będziemy się licytować kto, gdzie pierwszy powiedział, żeby ten wiadukt nazwać 

„Pokoju”. Tutaj bardzo mi się podobała wypowiedź pani przewodniczący klubu, że 

faktycznie ta nazwa nie powinna dzielić, a łączyć i chyba jest ponadczasowa i tak 

uniwersalna, że lepszej chyba by nikt nie wymyślił i nie dyskutujmy już na ten temat. 

Jeszcze chce pan coś powiedzieć, panie Tomaszu? Udzielam głosu.” 

Ponownie głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja tylko chciałem 

pojednawczo powiedzieć, że ja z tą propozycją wiadukt „Lwowski” to tylko ustnie na 

połączonych klubach mówiłem, że ja bym taki zgłosił. Rzeczywiście tak jak pan 

przewodniczący mówi na piśmie nic nie złożyłem, bo widziałem propozycję pana 

prezydenta, a moja wypowiedź dotyczyła tego, że oczekiwałem konsultacji w tej 

sprawie, konsultacji nie było. Przecież ja nie mówię, że nazwa „pokoju” jest zła, ale ja 

bym widział inną i czekałem na konsultacje, konsultacji nie ma i robimy to 

ekspresowo, tylko do tego miałem zastrzeżenia.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dobrze, dziękuję bardzo. Pan radny Tadeusz Piguła, 

udziałem głosu.” 

Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Ja tak przysłuchuję się i naprawdę ta 

dyskusja nie w tą stronę idzie. Jest sytuacja taka, jaka jest i czas nagli i jest wybrana, 

zaproponowana nazwa tego mostu, której w życiu już nie będziemy chyba zmieniać, 

chyba, że ktoś będzie chciał wojny. Na miły Bóg nie przestawiajmy swoich ambicji, 

ponad tą uchwałę, bo tak to każdy będzie miał jeszcze jakąś propozycje, to jest chyba 

na dzisiaj propozycja najbardziej adekwatna i naprawdę przychylmy się, 

przegłosujmy.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Pani radna Katarzyna Jaworska, udzielam 

głosu.” 

Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „O ile zgadzam się, że mogły tu być 

jakieś szersze konsultacje, ale dzisiaj procedujemy rzeczywiście projekt uchwały 

zmieniający nazwę wiaduktu „Briańskiego” na wiadukt „Pokoju” i uważam, że 

w kontekście wojny toczącej się za wschodnią granicą zmiana nazwy miasta „Briańsk” 

na „Pokoju” jest chyba jedną z najbardziej takich trafionych. O ile słowo „pokój” zostało 

sprzeniewierzone przez Rosję, czy przez inne państwa totalitarne, to jednak dla 

większości cały czas pokój jest traktowany, jako najwyższe dobro. Pokój bowiem jest 
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wartością społeczną, jest wartością powszechną, jak też wspomina pani radna 

Maciaszek i ponadczasową. Cały czas zabiegamy i modlimy się o pokój na świecie, 

o pokój na Ukrainie, o pokój w Polsce, w naszym kraju, o pokój w rodzinie. Ciągle to 

wybrzmiewa i myślę, że skojarzenie tutaj będzie jednoznaczne. Pokój dla mnie jest 

wartością i myślę, że dzisiaj wszyscy taką nazwę poprzemy.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję pani radnej za ten głos poparcia. Pan radny 

Krystian Majewski, udzielał głosu.” 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Ja chcę tylko uczulić nasze służby 

miejskie, że pod wiaduktem Briańskim, gdy idzie się w kierunku kościoła Kolbego jest 

chyba nie do końca legalnie przykręcona tabliczka z nazwą wiaduktu Briańskiego, więc 

jak już zmienimy tą nazwę to uczulam służby, żeby to zdjąć, a w godnym miejscu 

nazwać wiadukt tą nową nazwą, którą wybierze rada miasta.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję bardzo. Udzielam głosu panu prezydentowi.” 

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Nie sądziłem, że 

moja propozycja będzie tak szeroko dyskutowana. Ja bardzo dziękuję za wypowiedź 

pani radnej Maciaszek i pani radnej Jaworskiej, bo w tych słowach wypowiedzianych 

przez nich jest dokładnie kwintesencja tego wszystkiego, co jest ważne przy zmianie 

tej nazwy. 

Proszę państwa proponując taką nazwę, chciałem, aby przeciwstawić, to co związane 

jest z nazwą wiadukt Briański, a wiąże się to niestety z wojną, ale i z ludobójstwem, 

z barbarzyństwami takimi, które w tej chwili są czynione na Ukrainie, ale i też 

bezpośrednio z samym miastem Brańsk, które jest zapleczem wojny, w którym to 

mieście znajdują się więzienia i przetrzymywani są tam Ukraińcy, jeńcy wojenni. 

Proszę państwa zamiana wojny, na pokój, myślę jest adekwatną zmianą i nie 

chciałbym wykorzystywać takich momentów do tego żeby, tak jak to padło tutaj 

w wypowiedziach, żeby coś przeciwstawić przeciwko czemuś, żeby wykorzystać, żeby 

komuś dopiec i pokazać. Nazwa wiadukt „Pokoju” jest nazwą uniwersalną, niebudzącą 

kontrowersji, dlatego też taka moja propozycja. Nie chciałbym, żeby coś, co jest takim 

ważnym słowem, jak pokój w jakikolwiek sposób dzieliło nas i nie licytujmy się, kto 

pierwszy, co powiedział, ważne jest to w jaki sposób podejmiemy tą uchwałę. 

Szanowni państwo apeluję o to, aby zmienić nazwę wiadukt „Briański” na wiadukt 

„Pokoju”, bo to będzie naprawdę pokazanie tego, że społeczeństwo miasta Konina jest 

przeciwko tej barbarzyńskiej wojnie i jest za pokojem.” 

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 nazwy wiaduktu Briańskiego. 

Uchwała Nr 746 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy 

skwerowi (druk nr 768). 

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

w sprawie nadania nazwy skwerowi. Projekt uchwały - druk nr 768 został państwu 

radnym przekazany. Był przedmiotem obrad Komisji Praworządności, wobec tego 

proszę pana przewodniczącego Macieja Ostrowskiego o przedstawienie opinii do 

omawianego projektu uchwały.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI, cytuję: 

„Projekt uchwały - druk nr 768 był omawiany na Komisji Praworządności. 

Po przeprowadzonej dyskusji, podczas głosowania – 4 radnych „za”, 1 „przeciw”, 

1 „wstrzymujący się” od głosowania.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał radny Bartosz MAŁACZEK, cytuję: „Na posiedzeniu komisji pozwoliłem 

sobie również zabrać głos, gdzie wyraziłem właśnie swoje jeszcze niezdecydowanie 

wówczas, co do projektu tej uchwały, co było spowodowane również wieloma 

rozmowami, w tym między innymi z panem Edwardem Klocem, który w Koninie 

również przyczynił się do upamiętnienia rzezi Wołyńskiej. Natomiast po 

przemyśleniach, po rozpoznaniu tego tematu, chciałem podziękować inicjatorom za 

to, że ta nazwa pierwotna przyjaźni z narodem Ukraińskim została zmieniona, bo 

trudno mówić o przyjaźni, gdzie te rany jeszcze wiele osób dotykają. Relacje 

z narodem Ukraińskim, nasze Polaków są dosyć trudne i myślę, że jeszcze należy je 

przepracować. Natomiast patrząc na to w jakiej obecnie jesteśmy sytuacji, to jak my 

Polacy zachowujemy się względem narodu Ukraińskiego, co było również pięknie 

widać na śniadaniu wielkanocnym zorganizowanym przez Miasto z okazji 

prawosławnej Wielkanocy i jest Miejsce Dobra, tą solidarność widać i mimo zaszłości 

historycznych, oczywiście musimy o nich jak najbardziej pamiętać i wspominać 

również, te tragiczne wydarzenia, które były. Natomiast aktualnie jesteśmy w takiej 

sytuacji, że tą solidarnością się dzielimy i jako naród Polski jesteśmy prekursorami 

można powiedzieć w tej solidarności, ona wyrastała w naszym narodzie zarówno 

w latach 80-tych i widać ją również dzisiaj. Dlatego na komisji jeszcze się wahałem, 
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natomiast głos wstrzymujący niewiele tutaj da, myślę, że trzeba opowiadać się 

oczywiście za głosowaniem „za”.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Ale pod obrady komisji to trafił 

już projekt w ostatecznej wersji takiej, która mówi o solidarności, a tamte wstępne 

projekty nie były przesłane do komisji przeze mnie, tak że zostały potem zmienione 

przez wnioskodawcę pana radnego Krystiana Majewskiego. Zresztą on tutaj się zgłosił 

do dyskusji i myślę, że sprawę jeszcze wyjaśni. Pani Krystyna Leśniewska, udzielam 

głosu." 

Głos zabrała radna Krystyna LEŚNIEWSKA, cytuję: „Jestem dosyć emocjonalna, 

związana z tą nazwą i chciałam właśnie powiedzieć parę słów. „Solidarność z Narodem 

Ukraińskim” to jest właśnie ta nazwa, która być powinna, tak jak powiedział pan radny 

Małaczek, pamiętamy, przebaczamy, robimy nowy rozdział w historii. Dlatego wrócę 

do poprzedniej sesji rady i muszę to powiedzieć, bo bardzo nie podobało mi się 

wystąpienie radnej Barbary Musiał było bardzo agresywne i bardzo niesympatyczne. 

Ja zapraszam panią Barbarę na obchody Wołyńskie, które od lat się odbywały, gdzie 

ostatnio były przepiękne odchody, w których również udział wzięło Miasto, wszyscy 

razem, wspólnie obchodziliśmy te tragiczne historie. Ale również przeciwwagą jest to, 

że wiemy o tym, jak pięknie posprzątane zostały cmentarze naszych ofiar Wołyńskich 

przez Ukraińców właśnie w podziękowaniu za obecną sytuację i obecne nasze 

zachowanie. Jak również w Koninie Ukraińcy brali udział w sprzątaniu naszego Parku 

Winnica i w innych. A nie wspomnę już o pięknym właśnie śniadaniu paschalnym, na 

którym miałam przyjemność być, nie trzeba być katolikiem, żeby w takich 

uroczystościach brać udział, tak że dziękuję bardzo, bo uroczystość była naprawdę 

bardzo wzruszająca szczególnie, że to były głównie matki z dziećmi, uczestniczyła 

również Marina z dwójką dzieci, która aktualnie mieszka u mojego syna na Laskówcu, 

była tym wszystkim stremowana, jak większość tych wszystkich kobiet z tymi małymi 

dziećmi, które otrzymały poczęstunek, otrzymały serdeczność i dziękowały bardzo 

panu prezydentowi i innym, dlaczego nie przyszła pani Barbara na to spotkanie? 

Przecież nie musi być katoliczką, powinna przyjść, popatrzeć tym ludziom w oczy, czy 

to jest to pokolenie, które robiło tą zupę z oczu, czy to jest już inne pokolenie i inny 

rozdział w historii i myślę, że tak powinniśmy do tego podchodzić, że po prostu 

solidarność taka właśnie między narodami, solidarność między nami i dlatego będę za 

tą nazwą i bardzo serdecznie proszę państwa o zagłosowanie.” 

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

Krystianowi Majewskiemu.” 
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Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „W wyniku zarówno konsultacji 

z mieszkańcami naszego miasta, jak i z panem kierownikiem Wydziału Geodezji 

i Katastru Pawłem Smogórem ostatecznie pod obrady rady miasta trafiła uchwała 

o nazwie skwer „Solidarności z Narodem Ukraińskim”. Ta uchwała ma, po pierwsze 

upamiętnić tę niesamowitą spontaniczną, nie chcę mówić spontaniczny odruch serca, 

mieszkańców Konina, którzy nie tylko uczestniczą aktywnie w licznych zbiórkach na 

terenie naszego miasta na rzecz Ukrainy, ale też przyjmują pod swój dach uchodźców. 

Myślę, że te historyczne chwilę są po pierwsza ważne i warte upamiętnienia 

w przestrzeni miasta, a po drugie, to co dzieje się na naszych oczach, ten wybuch 

solidarności pomiędzy Polakami, a Ukraińcami jest dobrą drogą do wybaczenia 

pewnych krzywd, których zaznaliśmy w historii naszego współistnienia, bo przecież 

Polacy i Ukraińcy bardzo długo tworzyli jedno wspólne państwo, nasza historia jest 

trudna i wypełniona bólem, ale tak jak powiedziała pani radna Krystyna Leśniewska, 

Ukraińcy widzą to, jak zachowują się obecnie Polacy, wiedzą co się wydarzyło na 

Wołyniu i porządkują Polskie cmentarze na Wołyniu i to trzeba zauważyć, za to trzeba 

podziękować i tą drogą trzeba iść dalej, żeby ta trudna historia, którą nasze narody 

przeżyły doprowadziła do czegoś dobrego, miała dobry owoc i była dobrą 

przepowiednią na przyszłość, żebyśmy razem współpracowali pomiędzy narodami, 

pomiędzy państwami i żeby dawało to dobre owoce. To co się dzieje przejdzie moim 

zdaniem do historii, warto to upamiętnić i proszę państwa radnych o to, abyście 

państwo zagłosowali za tą uchwałą. Udało nam się pojednać z narodem niemieckim, 

który też wiele krzywdy wyrządził Polakom, myślę że pojednanie z narodem 

Ukraińskim jest możliwe tym bardziej, gdy patrzę na to dobro, które Polacy czynią, ale 

także Ukraińcy czynią w stosunku do Polaków na przykład sprzątając cmentarze na 

Wołyniu.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Proszę o zabranie głosu radną 

Barbarę Musiał.” 

Głos zabrała radna Barbara MUSIAŁ, cytuję: „Chciałabym zabrać głos w sprawie tej 

nazwy. Prawdę mówiąc, to troszeczkę tu będzie też odpowiedź do pani radnej 

Krystyny Leśniewskiej, a pięknie mówi o śniadaniu. Ale może zacznę inaczej, wszyscy 

w tej chwili, jest taki owczy pęd tak bym to nazwała, świadomie to mówię, pomagania 

Ukraińcom, uchodźcom z Ukrainy również to robię i uważam, że to jest bardzo 

słuszne, nawet nie ma potrzeby nazywania tego, to jest ludzkie i naturalne. Jeżeli 

mówimy o uchodźcach z Ukrainy zawsze, ale to zawsze z tyłu głowy mam uchodźców 

na granicy Białoruskiej, przeżywają to samo albo jeszcze gorzej, moim zdaniem są 

zdecydowanie w gorszej sytuacji. Ktoś kiedyś powiedział, że to nie są prawdziwi 

uchodźcy, dla mnie są prawdziwymi uchodźcami, na pewno są prawdziwymi ludźmi 
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i na pewno odczuwają, jeżeli nie gorzej to cierpienie, które jest im zadawane. 

W tej chwili prowadzony jest protest w Lesznowoli 5 uchodźców z Syrii, którzy nie 

mogą wyjść, bo jest to ośrodek zamknięty, nie popełnili żadnego przestępstwa, 

również w solidarności z nim głoduje jeden człowiek w Warszawie. Ci uchodźcy nie piją 

po kilka dni, nie jedzą, są po 20 razy przerzucani, jak wiemy wszyscy nie jest to zgodne 

z prawem, to po pierwsze. Jeżeli ta solidarność z uchodźcami, to ja myślę sobie, że tak 

jak, któryś z polityków powiedział polityczne złoto, tak my w tej chwili też to 

wykorzystujemy. 

Druga rzecz. Śniadanie pani Krystyno Leśniewska radna nasza, nie tylko było przed 

domem kultury i to tylko tyle powiem na temat mojego braku uczestnictwa w tym 

śniadaniu. Ja jestem, jeżeli jest solidarność z uchodźcami i moim zdaniem powinna być 

solidarność, nie tylko Ukraińskimi, ale solidarność z ludźmi, którzy szukają lepszego 

życia, bezpieczeństwa. Takie same bomby spadają na uchodźców z Syrii, więc to tyle, 

co chciałam powiedzieć i to wszystko, być może, że mi się jeszcze coś przypomni, ale 

na ten moment to wszystko.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję pani radnej. Proszę o zabranie głosu 

wiceprzewodniczącego rady Zenona Chojnackiego.” 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Szanowni państwo, 

ja bardzo krótko. Cieszę się z takich głosów, myślę, że są bardzo rozsądne, bo z jednej 

strony pamiętamy o swojej historii, trudnej historii. Zawsze relacje międzyludzkie, 

relacje międzynarodowe muszą być budowane na prawdzie i od tej prawdy nie 

odejdziemy i myślę, że to jest dobry tok rozumowania. Natomiast niech za puentę 

posłuży, to co niejako podsłuchałem z relacji młodego człowieka, który właśnie 

z Ukrainy uciekł do Polski, oszołomiony tą troską ze strony Polaków, spaceruje po 

dworcu w Poznaniu, gdzie proponuje mu się to, tamto i owamto, jest zaskoczony tym 

otwarciem i on po Ukraińsku zadaje pytanie swojej mamie - mamo czy my też byśmy 

tak pomagali? Ja myślę, że to jest najlepsza puenta do tej dzisiejszej dyskusji, coś się 

rodzi, ci sami ludzie zaczynają myśleć w sposób bardzo właściwy odbierać tą naszą 

pomoc i sądzę, że właśnie to jest najlepszy sposób zmiany jakiegoś nastawienia. Ja nie 

jestem człowiekiem naiwnym, nie sądzę, że to się zmieni w ciągu tygodnia, dwóch to 

jest proces, który musi trwać, ale zawsze ten proces musi być oparty na dwóch 

rzeczach, właśnie na prawdzie, a drugie na takiej otwartości i jednak zauważenia tego 

człowieczeństwa w drugim człowieku.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu wiceprzewodniczącemu. Pan radny 

Tomasz Andrzej Nowak, udzielam głosu.” 
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Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „ Jak widzicie argumenty pana 

prezydenta przekonały mnie i zagłosowałem „za” wiaduktem „Pokoju”. W tej sprawie 

również zagłosuje „za” i uważam, że bardzo rozważnym było zmiana tej propozycji 

pierwszej z „przyjaźni” na „solidarność”, ponieważ ta solidarność oddaje teraz taki stan 

właśnie, jak to powiedział radny Majewski taki adekwatny do sytuacji, my pomagamy, 

wszyscy pomagają, nie patrzą, jak, ile i kiedy. Pomagamy, bo jest wojna, bo giną ludzie, 

ale trzeba będzie się za chwilę zmierzyć z innymi rzeczami i to będzie 

prawdopodobnie już bardziej na poziomie państwa, ale to co będzie na wyższym 

szczeblu odbije się też na niższym szczeblu, bo chcę przypomnieć właśnie, to co też 

wspominała pani radna Leśniewska, że sprawa rzezi Wołyńskiej ciąży pomiędzy 

naszymi narodami i teraz jest wojna, my pomagamy, ale te sprawy będą musiały być 

rozwiązane i zachęcam radnych, żeby już teraz, jeżeli ktoś tylko pobieżnie wie to niech 

odrobi pracę domową, bo 11 lipca będzie rocznica rzezi Wołyńskiej. Chcę 

przypomnieć, że od 2016 roku uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ta wielka 

zbrodnia została uznana za ludobójstwo i my teraz stoimy na takim zakręcie historii, 

że my pomagamy bezinteresownie i całym sercem narodowi Ukraińskiemu, 

a będziemy musieli się pojednać, tylko teraz pytanie, kto będzie też musiał podać rękę 

w tej całej sprawie, bo do czasów sprzed wojny te sprawy jak wiemy nie były 

rozwiązane i dla wielu właśnie środowisk zarówno państwowych, jak i działaczy 

społecznych różnych stowarzyszeń i rodzin Wołyńskich sprawy nie były załatwiane 

pomyślnie, jeśli chodzi o kontakty, nawet instytucji naukowych o ekshumację zwłok 

i tak dalej. My do 11 lipca miejmy nadzieję, że ta wojna się skończy powinniśmy tutaj 

też wypracowywać i właściwie, jako wszyscy, zwłaszcza my radni w mieście również 

taki swój pogląd i stanowisko, bo przecież będą obchody, sprawa jest bardzo bolesna i 

jest nierozwiązana i wiele osób w mediach też wskazuje na lwy na cmentarzu 

lwowskim, więc myślę, że ta nazwa solidarności jest adekwatna do tej sytuacji, która 

jest i nasze narody stoją w takiej sytuacji, że budujemy w tym momencie całkiem nowe 

relacje. Polska wyszła z ręką wyciągniętą, z dwoma rękami pełnymi darów, z całym 

sercem i myślę, że to zostanie też docenione i otworzymy w ogóle w historii naszych 

narodów rozdział i ten skwer, o którym tutaj teraz dyskutujemy, to będzie właśnie 

takie miejsce łączące i taki punkt zwrotny, bo jak wiemy również w tej naszej właśnie 

historii narodów bywało, naród ukraiński jest bardzo młodym w porównaniu z naszym 

i różnie to bywało. W każdym razie ta inicjatywa uważam, że jest bardzo dobra, będę 

głosował „za”.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu, a na ten 

moment to najważniejszy jest pokój na Ukrainie, a to, co pan mówi to jest sprawa 

następna. Pan prezydent Piotr Korytkowski.” 
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Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Wsłuchiwałem się 

w wypowiedzi wszystkich radnych w tym punkcie porządku obrad bardzo uważnie. 

Szanowni państwo, proszę zwrócić uwagę, bo tu już tak mówimy o dwóch projektach 

uchwał. To nie jest tak, że ja każdorazowo narzucam jakąś nazwę i podchodzę jakoś 

autorytarnie do tego, żeby rada podejmowała takie, a nie inne nazwy. Proszę zwrócić 

uwagę jest to inicjatywa uchwałodawcza radnego Krystiana Majewskiego i ja 

wyraziłem pozytywną opinię o projekcie tejże uchwały. Biorąc pod uwagę to wszystko, 

co się dzieje na świecie, co dzieje się w Polsce i na Ukrainie, myślę że ta nazwa jest jak 

najbardziej adekwatna do tych czasów potrzebna i słuszne. Nazwa skweru 

„Solidarności z Narodem Ukraińskim” za chwileczkę myślę będzie już faktem, dlatego 

też poprosiłbym, tak jak i w poprzednim głosowaniu radnych o jednomyślność, bo jest 

to ważne, bo ta informacja pójdzie szanowni państwo w świat. Wszystkim radnym, 

miałem to powiedzieć przy okazji poprzedniego projektu uchwały, życzę nie tylko 

pokoju na świecie, ale też pokoju w sercach, bo to jest bardzo istotne, żebyśmy go 

również w sercach mieli.” 

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

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

w sprawie w sprawie nadania nazwy skwerowi. 

Uchwała Nr 747 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

18. Wnioski i zapytania radnych. 

19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Za chwilę przejdziemy do wniosków i zapytań radnych, 

a później do odpowiedzi, ale na początek kilka informacji. 

Pierwsza dotyczy terminy następnej sesji. Z uwagi na to, że tutaj przewodniczący 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przyszedł do mnie z propozycją, żeby zmienić termin 

sesji majowej, bo środa nie odpowiada z uwagi, że jest szkolenie członków komisji 

i sesję byśmy zrobili 26 maja w czwartek i tu wszystkich państwa informuję, żeby 

wszyscy sobie zapisali, że nie w środę będzie w maju, tylko będzie w czwartek, jeden 

dzień później. 

A w czerwcu sesja będzie 15 czerwca i też proszę sobie zapisać i to będzie sesja 

absolutoryjna. Podaję to z takim dużym wyprzedzeniem, żeby nikt nie był zaskoczony 

zmianą jakiegoś terminu. 
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Informuję, że nastąpiły zmiany w składach klubów. I tak z klubu Platformy 

Obywatelskiej odeszła pani Barbara Musiał i przeszła do klubu radnych Wspólny 

Konin. 

Przypominam również państwu o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za 

2021 rok. Termin upływa 30 kwietnia 2022 roku. 

Informuję, że w okresie międzysesyjnym nie było interpelacji radnych. 

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? Udzielam głosu pani radnej Krystynie 

Leśniewskiej.” 

Głos zabrała radna Krystyna LEŚNIEWSKA, cytuję: „Ja tylko mam jedno pytanie do 

prezydenta Korytkowskiego. W zeszłym roku po wielu dyskusjach udało nam się 

pięknie wygrać tą nazwę „Park Winnica”, dziękuję za poparcie prezydentowi. Mieliśmy 

też takie obietnice, że będziemy potem wspólnie, razem sadzić tam jakieś krzewy 

winne i tak dalej. Ale teraz wszyscy chodzą, sprzątają, ja przeszłam wzdłuż i wszerz i 

panie prezydencie brakuje mi tam nawet najmniejszej tabliczki informującej, że jest to 

„Park Winnica”. Gdybym mogła prosić to bardzo proszę, żeby było wiadomo, nawet 

obcy ludzie... jak tam szłam z dziećmi z Wrocławia i pokazywałam im to, żeby widzieli, 

że to nie są takie zwykłe ławeczki, że to jest właśnie nasz ... 

Gdyby była możliwość w  przyszłości sadzenia, to może byśmy zrobili to tak bardziej 

publicznie, że wszyscy będą się czuje, że kiedyś po latach będą opowiadali jak to 

w 2022 roku sadziliśmy tam... to było moje i tak dalej i będą dzieciom i wnukom 

opowiadać.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Pani radna Urszula Maciaszek, udzielam 

głosu.” 

Głos zabrała radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „Szanowni państwo, ja nie wnioskuje, 

ale chciałabym skorzystać z okazji i zaprosić państwa. 15 maja przypada 

Międzynarodowy Dzień Rodziny, jest to niedziela i myślę, że jest to taki dobry czas. Na 

Chorzniu organizujemy festyn rodzinny. On jest organizowany od lat, w tym roku pod 

hasłem „Energetyczny Konin”. Będą różnego rodzaju rozgrywki sportowe, będą 

nagrody, będą animacje dla dzieci, konkurencje dla całych rodzin, włączy się też Klub 

Górnik Konin, będziemy mogli podziwiać rozgrywki młodych zawodników właśnie 

Górnika. Więc jeżeli szukacie państwo mieszkańcy, jak również państwo radni pomysłu 

na 15 maja ja bardzo gorąco zapraszam od 15.00 do 20.00 na festyn rodzinny na 

Chorzniu przy ulicy Spółdzielców." 
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Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Pan radny Sławomir Lachowicz, udzielam 

głosu.” 

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Mam kilka pytań. W miejscu po 

byłym elewatorze przy ulicy Kleczewskiej będzie budowana duża firma spedycyjna 

DHL. Czy wyjazd z tej firmy samochodami nie spowoduje kolizji na rondzie, czy 

mieszkańcy Zatorza i z okolic tamtej strony nie będą mieli utrudnień, to jest pierwsze 

pytanie? 

Drugie moje pytanie mam następujące. Na poprzedniej sesji spytałem się pana 

prezydenta, jak Miasto jest przygotowane do obrony w razie agresji. Otrzymałem 

odpowiedź, wszyscy ją słyszeliśmy. W związku z tym chciałbym dopytać, bo mam 

kolejne takie pytanie. Pierwsza rzecz, Konin jest miastem, gdzie nie mamy jednostki 

wojskowej, najbliższa jednostka wojskowa to jest Powidz. Jest to jednostka, która jest 

o innym charakterze działania, najbliższe wojska obrony terytorialnej będą chyba 

w Kaliszu albo w Turku. Za moich czasów jak pracowałem w Urzędzie Wojewódzkim na 

etacie był zatrudniony wojskowy, który brał odpowiedzialność za obronność miasta, 

wiedział co należy czynić, były robione różnego rodzaju szkolenia. W tej chwili przejął 

to prawdopodobnie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego po części jest 

to w gestii Wojewody. I ja chciałbym się spytać. Czy jest odpracowany plan operacyjny 

na czas wojny? Czy są zdeponowane karty realizacji zadań na poszczególne jednostki 

organizacyjne miasta? Czy wszędzie w jednostkach organizacyjnych są agregaty 

prądotwórcze już nowego typu? Ponieważ nasza elektronika jest bardzo czuła, czyli 

żeby nie stworzyć przepięć są odpowiednie agregaty. Czy jest harmonogram zakupów 

agregatów prądotwórczych? Czy jest przewidziany zakup masek przeciwgazowych? 

Z tego, co wiem kiedyś mieliśmy te stare, to wszystko zostało zutylizowane, nie mamy 

nic. Jak wygląda system łączności z jednostkami organizacyjnymi, jeżeli by brakło 

prądu, jak to wygląda u nas w Koninie? Na te pytania chciałbym uzyskać odpowiedź. 

Następny temat. Mam przed sobą Uchwałę Nr 77 z dnia 25 marca 2015 roku 

dotyczącą zwolnień od podatków od nieruchomości w ramach tworzenia nowych 

miejsc pracy na terenie miasta Konina. I mamy w § 2 1. Zwalnia się od podatku od 

nieruchomości zwanego dalej „podatkiem”, budynki i budowle, które powstały 

w wyniku nowej inwestycji o charakterze przemysłowym lub usługowym powodujące 

utworzenie nowych miejsc pracy. I tu jest ta cała rozpiska, jak ktoś tam coś otworzy 

2 lata ma zwolnienia, zwiększy zatrudnienie do 15 osób – 4 lata. Ja się zastanawiam 

nad jedną rzeczą, czy ta uchwała jeszcze powinna obowiązywać. Dlaczego? Bezrobocia 

nie mamy, jeżeli ludzie potrzebują pracy i jeżeli powstanie jakiś zakład, to one się 

przesuwają między sobą. Promocja mogłaby być, moglibyśmy promować, ale 
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o charakterze przemysłowym, natomiast handel bym wykluczył z tego zupełnie, 

ponieważ handlu mamy nadmiar. To jest taka moja sugestia. 

Jeszcze mam jedno pytanie. A mianowicie, chodzi mi o drogi. Na ulicy Pawłówek 

pomiędzy ulicą Europejską, a ulicą Objazdową jest notorycznie niszczony ten odcinek 

drogi poprzez tiry, które wjeżdżają do firmy VKF Renzel. Jest to firma handlowa 

niemiecka. Kilkakrotnie już dzwoniłem do ZDM z prośbą o naprawę tej drogi. 

Oczywiście jest naprawiana i jest łatana, ale tamtędy non stop jeżdżą tiry. Czy ta firma 

nie mogłaby współuczestniczyć w kosztach tych napraw? 

Drugi taki przykład, często wspomina na sesjach radny Nowak, że ulica Staszica jest 

zniszczona, po części jest zniszczona ulica Kościuszki, tamtędy też cały czas jeżdżą do 

samego centrum tiry, które tą ulicę zniszczyły, bo ta ulica jest już pozapadana, 

pozaginana, to są samochody 40 tonowe, czy tu nie można wprowadzić ograniczeń 

tonażowych, nie 40 ton, a do 20 ton?” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Pan radny Jarosław Sidor.” 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Panie prezydencie mam trzy tematy. Dużo 

na dzisiejszej sesji było mówione o wojnie i uchodźcach. Proszę państwa, jako 

państwo, jako miasto na chwilę obecną praktycznie dzięki wolontariuszom, ludziom 

dobrej woli jest możliwość pomocy osobom, które uciekły z Ukrainy przed wojną. 

Z tego, co wiem nie ma jeszcze żadnych środków przeznaczonych z Unii Europejskiej, 

środków zewnętrznych na pomoc. Jest to ogromna fala uchodźców, takiej nie było 

nawet w tak krótkim okresie w połowie poprzedniej dekady. I mam takie zapytanie, 

może taką propozycję, czy władze miasta Konina mają zamiar na przykład wystosować 

pismo o pomoc do miast partnerskich takich krajów, jak Francja, Niemcy, Hiszpania, 

Szwecja, Anglia o pomoc jednorazową rzeczową, ewentualnie finansową w celu 

pomocy uchodźcom, których przyjęliśmy na terenie miasta Konina, czy też powiatu 

konińskiego? To jest moje pierwsze pytanie. 

Druga sprawa. Panie prezydencie na początku kwietnia doszło do pierwszego 

rozszczelnienia gazociągu fi 200, to jest średnica 20 centymetrów gazociągu 

stalowego, który przebiega przez dzielnicę w Niesłuszu jadąc w kierunku północnym 

po lewej stronie od drogi gdzieś 100 metrów w głąb po terenach prywatnych. Jest to 

gazociąg stalowy, tak jak powiedziałem, ma on już ponad 40 lat, wcześniej również 

dochodziło do takiego rozszczelnienia. Pragnę podkreślić, że tych rozszczelnień były 

przynajmniej dwa w ostatnim okresie. Byłem tam na miejscu rozmawiałem 

z kierownikiem, z pracownikami. I jest taka prośba mieszkańców, ja wiem, że 

mieszkańcy już osobiście wystosowali pismo do Poznania do Polskiej Spółki 

Gazownictwa, prosiłbym władze miasta Konina, ja już rozmawiałem na ten temat 
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z kierownikiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, jak również 

z kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej o wystosowanie takiego pisma 

z wnioskiem, prośbą o modernizację tego gazociągu w tej części. Dlaczego mówię 

akurat w tej części? Ten teren znajduje się przy jeziorku, po byłej odkrywce Niesłusz 

jest to teren podmokły i on praktycznie można powiedzieć leży w wodzie. Są różne 

sposoby, ja tutaj na tematy techniczne nie będę ale są różne sposoby, na ten temat 

też rozmawiałem z kierownikiem tej spółki gazowej w Koninie, ale jak to pan kierownik 

on tylko jest praktycznie od usuwania awarii, a jeżeli chodzi o jakiekolwiek inwestycje 

to trzeba pisać wyżej. I tutaj jest w związku z tym moja prośba panie prezydencie. 

Przypomnę, że ten gazociąg fi 200 zasila praktycznie cały Konin, Zatorze, Chorzeń, jak 

również biegnie dalej do gminy Stare Miasto. 

Ostatnia rzecz. Również prośba w imieniu mieszkańców. Rozmawiałem już na ten 

temat z kierownikami, bo nie chcę pewnych spraw poruszać na sesji, ale czasami się 

nie da. Rozmawiałem z kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, jak również 

z panem dyrektorem Grzegorzem Pająkiem, chodzi o ulicę Chopina, a konkretnie 

zieleniak, który się tam znajduje. Od strony południowej mamy duży teren, który jest 

nieutwardzony, samochody ciężarowe, czy na pół ciężarowe bez problemu tam wjadą 

i wyjadą, gorzej jest z samochodami osobowymi, które czasami się również zawieszają 

o krawężniki, które są wykonane przez Miasto. Teren ten należy do skarbu państwa 

i jest we władaniu PKP, czy byłaby taka szansa i prosiłbym o takie pismo do PKP 

o możliwość utwardzenia tego terenu, aby kierowcy, którzy przyjeżdżają 

samochodami mogli za tym zieleniakiem stanąć. Automatycznie dałoby to więcej 

miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Chopina. Ja wiem, że z PKP to jest ciężka rozmowa, 

nie będę tutaj przytaczał wielu rzeczy, o których tutaj wielu radnych wie, można 

powiedzieć prosta sprawa, wielu mieszkańców dziwi się, że Miasto jeszcze tego nie 

zrobiło, jeżeli się tłumaczy do kogo to należy, jakie są problemy to wszyscy robią 

wielkie oczy. My wiemy jak to wygląda, ale niestety zwykły mieszkaniec albo nie chce, 

albo nie musi tego wiedzieć, ewentualnie nie wie, dlatego moja prośba związana z tym 

tematem.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuje panu radnemu. Pani radna Katarzyna 

Jaworska, udzielam głosu.” 

Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Kilka zapytań, ale dotyczące jednej 

sprawy. Mianowicie proszę o informację, jak daleko zaawansowane są prace nad 

wdrożeniem rządowego programu wprowadzenia darmowych opasek bezpieczeństwa 

dla seniorów 65+? Od kiedy będzie można składać wnioski? Czy został już wybrany 

podmiot, operator, który wprowadzi te opaski na rynek, który będzie je obsługiwał?” 
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Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Pan radny Tomasz Andrzej Nowak.” 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Na poprzedniej sesji 

wnioskowałem o przegląd nawierzchni na Starówce, a on zapewne został wykonany, 

ale chyba nie wszystko, ponieważ chciałem zgłosić tutaj kilka wniosków, dotyczy to 

naprawy chodnika we wjeździe na Bulwar Nadwarciański z ulicy Wojska Polskiego. 

Tam wjeżdża dużo samochodów dostawczych i tak się wszyscy przyzwyczaili, że tam 

wjeżdżają z byle czym i zapada się chodnik z tej kostki takiej zwykłej czerwonej, zapadł 

się w stosunku do nawierzchni bulwaru. 

Kolejny wniosek, to jest wniosek o naprawę nawierzchni z kostki na ulicy Zofii 

Urbanowskiej od Placu Wolności do ulicy Słowackiego. Tam jest duża dziura przy 

studzience powypadały kostki, ktoś je litościwie położył przy latarni i tak sobie leżą. 

Wniosek o naprawę nawierzchni ulicy 3 Maja na skrzyżowaniu z ulicą Kościelną, tutaj 

ten szeroki przejazd na wprost Fary w stronę w stronę Ratusza. Tam nawierzchnia 

asfaltowa od kostki jest oddzielona takimi krawężnikami betonowymi, one są 

całkowicie wykruszone. Tam jest problem, a jak wiemy ruch jest tam teraz cały czas 

duży, to warto byłoby to naprawić. 

Kolejna sprawa. Naprawa wypadających kostek przy kościele Farnym na odcinku ulica 

Krzywa – Szarych Szeregów. 

Mam też wniosek o odnowienie pasów drogowych przejścia dla pieszych przy 

skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i Szarych Szeregów tutaj przy domu rzemiosła do 

skrzyżowania. 

A także na prośbę mieszkańców kamienicy przy ulicy Żwirki i Wigury 7, to jest 

kamienica należąca do MTBS. Mieszkańcy twierdzą, że się zwracali wielokrotnie, 

proszą o przegląd stanu fasady wejścia i piwnic, gdzie podobno nachodzi wilgoć. To 

jest prośba, która w takim razie będzie kierowana do MTBS w Koninie.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Lachowicz.” 

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Jeszcze mi zostało jedno pytanie 

a propos tej uchwały, o której wspomniałem wcześniej nr 77. Dlaczego o niej mówię? 

Ponieważ z tego, co wiem powstaną dwie galerie handlowe. Na pewno może jeszcze 

w Koninie powstać więcej, po co mamy ich zwalniać na 4 lata z płacenia podatków od 

nieruchomości, jak handlu naprawdę mamy dosyć. To jest jedna rzecz. 

A druga rzecz. Firmy te korzystają z naszej infrastruktury i dlatego tak z ciekawości 

chciałbym się dowiedzieć. Ile podatku za ostatnie 5 lat z tytułu prowadzonej 

działalności, nie od pracowników zapłacił na przykład VKF Renzel, który się mieści na 
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ulicy Objazdowej, ile zapłacił Leroy Merlin, który się cieszy, że będzie w Rosji się mógł 

rozwijać też za okres 5 lat i ile zapłacił Lidl? Bo remonty tych dróg, które my robimy to 

są drogi nasze miejskie i my za to płacimy, ile oni też dają nam podatku, to chciałbym 

to wiedzieć.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Pan prezydent Piotr 

Korytkowski, udzielam głosu.” 

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

państwo. Pani Krystyna Leśniewska, ja przyjmuje tą uwagę i rzeczywiście biorąc pod 

uwagę, że jesteśmy w trakcie zmian na terenie miasta, związanych z nowym systemem 

identyfikacji wizualnej, pojawiają się już w przestrzeni miasta nowe tabliczki zgodne ze 

wzorem, który jest opracowany już jakiś czas temu. One będą sukcesywnie 

wymieniane, ale rzeczywiści biorąc pod uwagę, że tu mamy do czynienia z nazwą, 

która jest nowo nadana, myślę że na jesieni tego roku stanie się to coś, co zostało 

zapowiadane, tabliczka może wcześniej, ale jeśli chodzi o kwestie nasadzeń. 

Pracujemy nad projektem związanym z tym, aby rzeczywiście winorośl w tym miejscu 

się pojawiła i absolutnie doprowadzimy do tego i może rzeczywiście jesień będzie 

dobrym czasem, aby wspólnie ją tam zasadzić. A tabliczkę zrobimy wcześniej. 

Pan radny Lachowicz. Jeśli chodzi o ulicę Kleczewską ja nie słyszałem, żeby 

jakiekolwiek były w sprawie ulicy Kleczewskiej i ronda oraz usytuowania w tamtym 

miejscu planowanego centrum logistycznego jakieś problemy. Zawsze przy 

inwestycjach, które są projektowane jest opracowywany plan organizacji ruchu 

zmieniony, jeżeli będzie taka potrzeba na pewno będzie musiał on być uczyniony. 

Natomiast inwestor mówił, że będzie partycypował, jeżeli będzie potrzeba taka, aby 

zmienić tą organizację, będzie partycypował w dostosowaniu związanym z włączaniem 

się samochodów, które będą wyjeżdżały z tamtego centrum logistycznego, 

włączaniem się w ruch na ulicy Kleczewskiej. 

Jeżeli chodzi o tematy związane, bo tak pan radny powiedział - przygotowanie miasta 

do agresji. Panie radny ja publicznie nie mogę na ten temat mówić, bo tak to jest, że to 

są informacje niejawne. W związku z tym pozwoli pan, że ja nie będę zabierał w tym 

momencie głosu. Nawet pytania dotyczące tego, aby pokazać gdzie są miejsca 

schronienia, czy też schrony związane z bombardowaniem jakimś też zostały 

utajnione przez wojewodę, to są tematy, które nie są jawne i o nich nie będę mówił. 

Powiem tylko tyle, że sprawy związane z obroną cywilną w ostatnim czasie były 

kontrolowane w mieście przez nadzór Wojewody. 

Panie radny jeżeli chodzi o podatek i tą Uchwałę Nr 77, to ja pragnę pana uspokoić 

jako przedsiębiorcę, który jest ewidentnie zainteresowany tym, aby tutaj nie 
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wspomagać handlu, gdyż takowym handlem pan się zajmuje. Ja pragnę poinformować 

pana, że ta uchwała, to nie dotyczyła ona wsparcia związanego z prowadzeniem 

handlu, a poza tym jest to uchwała, która już nie działa, ona do końca roku 

funkcjonowała, tak że jesteśmy w trakcie opracowywania nowego wsparcia dla 

przedsiębiorców i też między innymi odnośnie wcześniejszego zapytanie pana 

radnego Małaczka i też na ten temat rozmawiamy ze środowiskiem gospodarczym. 

Tak, że w tej chwili nad nim pracujemy, ale potrzebne nam są wytyczne rządu w tym 

zakresie. 

Jeżeli chodzi o sprawy związane z podatkami, jakie płacą, ja już nie będę wymieniał 

nazw tych firm, o których pan mówi. Jeżeli jest pan tym zainteresowany, to owszem 

my możemy taką informację udzielić w zakresie podatków lokalnych jakie płacą te 

firmy, natomiast innych podatków dotyczących podatku CIT chociażby nie jesteśmy 

w stanie panu na to pytanie odpowiedzieć, bo nie sformułował pan o jaki podatek też 

chodzi, ale udzielimy odpowiedzi na piśmie, jak pan konkretnie powie, o jakie formy 

też chodzi. 

Pan radny Sidor. Pytanie czy można byłoby zainteresować miasta partnerskie pomocą 

dla naszego miasta. Panie radny 2 marca takowe pismo dotyczące wsparcia dla 

naszego miasta wysłałem do wszystkim miast partnerskich i efekt jest następujący. 

Odpowiedź uzyskaliśmy z Wakefield, odpowiedź już finansową to jest 133 tysiące 

złotych wpłaciło nam Wakefield. Herne dwukrotnie wpłaciło raz sumę 35 tysięcy 

złotych, raz 30 tysięcy złotych, Valašské Meziříčí wpłaciło nam ponad 18 tysięcy 

złotych. Czekamy jeszcze za wpłatą z Hénin-Beaumont będzie to około 10 tysięcy Euro, 

tu proszę sobie to przeliczyć na złotówki ile to będzie, w każdym razie będzie to kwota 

zbliżona do ćwierć miliona złotych. Szanowni państwo jest to ewidentna wydatna 

pomoc, za te pieniądze zakupujemy różnego rodzaju towary, które są potrzebne do 

tego, aby pomagać szeroko rozumianej sytuacji, żeby bronić się przed tą sytuacją 

związaną z wojną. 

Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o gazociąg to ja wiem, że rzeczywiście jest problem na 

niektórych posesjach w tym miejscu, o którym pan mówił, rzeczywiście nawet nie jest 

bezpiecznie wychodzić przed swój dom do ogródka, ale niestety gazociąg nie jest 

własnością miasta. Oczywiście nadzór budowalny o tym wie, natomiast operator sieci 

po prostu mówi, że nie ma pieniędzy i to jest szanowni państwo wielki problem. Ale 

biorąc pod uwagę, że mogą być trudności z gazem jak nie będzie go w sieciach, to 

pewnie tego problemu nie będzie na posesjach. Oczywiście trywializuje tutaj to, ale 

szanowni państwo my nie możemy na to liczyć, od tego są odpowiednie instytucje 

i właściciele, którzy są zobowiązani do usuwania takich awarii. To nie jest normalną 

rzeczą, że czujniki gazu przed domem wykazują takie stężenie, które rodzi wielkie 
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niebezpieczeństwo. Jesteśmy w trakcie dochodzenia jak gdyby swoich praw w tym 

względzie. 

Teren za zieleniakiem przy ulicy Chopina, to nie jest teren miasta. Oczywiście on 

powinien wyglądać zupełnie inaczej, ale tutaj relacja z PKP jak zdajecie sobie państwo 

sprawę jest trudnym partnerem i w tym względzie też jest trudna i w związku z tym 

będziemy, że tak powiem usilnie zabiegać o to, aby uzyskać to, o czym pan radny 

mówił. 

Jeśli chodzi o panią radną Jaworska, to chciałbym, żeby pan prezydent Nowak udzielił 

odpowiedzi. 

Jeżeli chodzi o wszystko, to co zostało wyartykułowane w wypowiedzi pana radnego 

Nowaka, to są takie drobne rzeczy rzeczywiście i radziłbym może zwracać się 

bezpośrednio do ZDM w tym względzie, ale oczywiście nawet i na te drobne zapytania 

odpowiemy pisemnie.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuje. Radny Sławomir Lachowicz proszę bardzo.” 

Ad vocem radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Ja tylko chciałem sprecyzować. 

Przecież pan prezydent tworzy budżet, czyli ma informację z Urzędu Skarbowego, jakie 

podatki wpływają do Miasta z tych firm, o których mówiłem wcześniej, które 

wymieniłem. Czyli VKF Renzel, cztery Lidle w Koninie i Leroy Merlin. O te firmy mi tylko 

chodzi, ile wpływa podatku, bo oni na pewno płacą tylko CIT. Jakie kwoty wpływają do 

nas?” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Panie radny przecież na sesji pan prezydent nie ma 

dostępu do dokumentów, żeby udzielić takiej odpowiedzi precyzyjnej.” 

Odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Ja już 

udzieliłem odpowiedzi panu radnemu. Widocznie chyba nie słuchał. Panie radny my 

nie wiemy, jaki wpływa udział miasta w podatku PIT w stosunku do każdego 

przedsiębiorcy, który na terenie miasta płaci takowy podatek, bo on wpływa łącznie do 

budżetu miasta i liczę na to, że on nie będzie zmniejszany, bo niestety są takie 

zapowiedzi, że on będzie znacznie mniejszy i to jest mały problem, o tym powinniśmy 

dyskutować, że ten podatek będzie zmniejszany i to będzie kilkanaście milionów 

złotych i tu jest problem. Natomiast wie pan my nie będziemy rozliczać 

przedsiębiorców, co do tego, jaki podatek płacą. Proszę zwrócić się do Urzędu 

Skarbowego i tam pan uzyska odpowiednie informacje. Natomiast my wiemy 

wszystko o podatkach lokalnych i taką odpowiedź pan otrzyma.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Pan zastępca prezydenta Witold Nowak.” 
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Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Odpowiadając na 

pytanie pani radnej Katarzyny Jaworskiej. Chcę powiedzieć, że dopiero 13-stego 

otrzymaliśmy z ministerstwa umowę. Oczywiście obowiązuje nas prawo zamówień 

publicznych, zapytania do potencjalnych usługodawców tak bym to nazwał są 

sformułowane. Czekamy na odpowiedź do piątku. O szczegóły odsyłam do pani 

dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zresztą mogła pani wczoraj na komisji 

zapytać, widziałyście się obie, ale odsyłam do pani dyrektor MOPR-u. Jak się 

rozstrzygnie zapytanie to będziemy wiedzieć za ile i jaki zakres tych prac będziemy 

tutaj działać, jeśli chodzi o tę kwestię społeczną.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Radny Tomasz Nowak, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Chciałbym jeszcze zapytać 

o sprawy szkoły hutniczej, czy coś się w ostatnim czasie rozstrzygnęło, bo takie 

informacje do mnie dotarły, być może jako radni powinniśmy na sesji taką informację 

otrzymać.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Pan zastępca prezydenta Witold Nowak.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Odpowiadając pana 

radnemu, informuję, że nic się nie zmieniło w sprawie Zespołu Szkół Technicznych. 

Sprawa jest w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym i tak jak mówiłem wielokrotnie 

na komisjach, to nie przesądza niczego, po prostu jeśli Wojewódzki Sąd 

Administracyjny uzna nasze racje, to sprawa wróci do początku, czyli musielibyśmy 

jeszcze raz procedować całą kwestię związaną z włączeniem Zespołu Szkół 

Technicznych do CKU. Na razie takich planów nie formułujemy i nie będziemy 

formułować w najbliższym czasie.” 

20. Zamknięcie obrad LVII Sesji Rady Miasta Konina. 

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

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

Obradom przewodniczył  

Przewodniczący Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz WOJDYŃSKI 

Protokołowało: 

Biuro Rady Miasta Konina 
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