
BR.0002.2.9.2022 

PROTOKÓŁ Nr LVIII/2022 

z obrad LVIII SESJI RADY MIASTA KONINA, 

która odbyła się 26 maja 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. 12.15. 

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

Witold NOWAK i Paweł ADAMÓW, Skarbnik Miasta Konina Ewelina OSTAJEWSKA-

SZWANKOWSKA, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego, radny Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego Robert POPKOWSKI, druhowie z OSP Cukrownia 

Gosławice. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Otwarcia LVIII 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 23 radnych, co stanowi kworum 

do podejmowania uchwał. 

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. 

23 maja br. otrzymali państwo zmieniony porządek obrad. 

Na wniosek Prezydenta Miasta Konina w punkcie 5 wprowadziłem projekt uchwały 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia 

Psychicznego dla dzieci i młodzieży DREWS w Koninie” (druk nr 784). 

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. 

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

Nie było zgłoszeń. 

Rada przystąpiła do przegłosowania porządku obrad.  

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych głosowało „za” przyjęciem porządku obrad. 

Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie protokołu obrad LVII sesji. 

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

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

kompetencji dzieci z programem Erasmus+” („Building Competences of Early 

Childhood with Erasmus+”) (druk nr 777). 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. 

„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży DREWS 

w Koninie” (druk nr 784). 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 778), 

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

(druk nr 779). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany lokalizacji i przebiegu ulicy Józefa 

Piłsudskiego (druk nr 776). 

8. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości (druki nr 719, 772, 773, 

774, 775). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 249 Rady Miasta Konina z dnia 

27 listopada 2019 roku z późn. zm. w sprawie wyboru metody ustalenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym (druk nr 782). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi - za pojemnik lub worek o określonej pojemności, 

przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, 

która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, 

a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy (druk nr 783). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 476 Rady Miasta Konina z dnia 

27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłaty za 

odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji 

deszczowej pozostającej w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, 

zmienionej Uchwałą Nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku 

(druk nr 780). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skarg kasacyjnych od wyroków 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu: z dnia 30 marca 2022 r., 

sygn. akt III SA/Po 1608/21, stwierdzającego nieważność Uchwały Nr 476 Rady 

Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 r. oraz z dnia 24 marca 2022 r., sygn. akt III 

SA/Po 1607/21 stwierdzającego nieważność Uchwały Nr 442 z dnia 

25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu odprowadzania wód 
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opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne 

na terenie Miasta Konina (druk nr 781). 

13. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Konina VII kadencji 

(maj 2021 - kwiecień 2022). 

14. Wnioski i zapytania radnych. 

15.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

16. Zamknięcie obrad LVIII Sesji Rady Miasta Konina. 

Obecnie przechodzimy do realizacji ustalonego porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu obrad LVII sesji. 

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

obrad LVII sesji. Sporządzony protokół został przesłany państwu radnym drogą 

elektroniczną. 

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

Czy państwo radni mają uwagi, bądź zgłaszają poprawki do protokołu obrad LVII sesji? 

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWCZ, cytuję: „Ja chciałbym się odnieść do pytań, 

które zadałem na poprzedniej sesji w sprawie obronności i odpowiedzi pana 

prezydenta. Dla mnie trochę była niezrozumiała, dlatego chciałbym bardzo serdecznie 

podziękować pani Lewandowskiej i zespołowi za zrozumienie moich pytań i rzeczową 

odpowiedź.” 

Nie widząc więcej zgłoszeń stwierdzam, że protokół, do którego nie wniesiono 

zastrzeżeń i poprawek uważa się za przyjęty, o czym stanowi zapis § 34 punkt 7 

Statutu Miasta Konina. 

Przypominam również państwu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami protokoły 

obrad są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.” 

3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie 

międzysesyjnym. 

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

Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym. 
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Treść sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta Konina państwo radni otrzymali drogą 

elektroniczną. 

Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? 

Nie było zgłoszeń i uwag do sprawozdania. 

Wobec tego przewodniczący rady poinformował, że rada przyjęła sprawozdanie 

z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

pn.: „Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” 

(„Building Competences of Early Childhood with Erasmus+”) 

(druk nr 777). 

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

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Budowanie kompetencji dzieci 

z programem Erasmus+” („Building Competences of Early Childhood with Erasmus+”). 

Projekt uchwały - druk nr 777 został państwu radnym przekazany drogą elektroniczną. 

Proszę przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o przedstawienie opinii 

do omawianego projektu uchwały.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej 

NOWAK, cytuję „Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie - 12 głosów „za” 

przyjęła projekt uchwały – druk nr 777. Projekt uchwały omówił zastępca prezydenta 

Witold Nowak.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

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

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Budowanie kompetencji dzieci 

z programem Erasmus+” („Building Competences of Early Childhood with Erasmus+”). 

Uchwała Nr 748 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci 

i młodzieży DREWS w Koninie” (druk nr 784). 

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

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia 

Psychicznego dla dzieci i młodzieży DREWS w Koninie”. 

Projekt uchwały - druk nr 784 został państwu radnym przekazany drogą elektroniczną. 

Proszę przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych o przedstawienie 

opinii do omawianego projektu uchwały.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, 

cytuję: „Komisja Rodziny i Spraw Społecznych zapoznała się z projektem uchwały 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia 

Psychicznego dla dzieci i młodzieży DREWS w Koninie” – druk nr 784. Projekt uchwały 

omówił pan Roman Jankowski kierownik Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu 

Miejskiego w Koninie. Po dyskusji komisja – 8 głosami „za ”, przy braku głosów 

„przeciwnych” i „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

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

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia 

Psychicznego dla dzieci i młodzieży DREWS w Koninie”. 

Uchwała Nr 749 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 778); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na 

lata 2022-2025 (druk nr 779). 

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

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

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2022-2025.  
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Projekty uchwał oznaczone numerami druku – 778 i 779 państwo radni otrzymali 

drogą elektroniczną. 

Otrzymali również państwo autopoprawkę do druku nr 778. 

Projekty uchwał były przedmiotem obrad Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury, 

te dwie komisje wspólnie obradowały. Komisję prowadził przewodniczący Komisji 

Infrastruktury Marek Waszkowiak, zatem proszę o przedstawienie wypracowanej 

opinii do omawianych projektów uchwał.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję: 

„Komisje połączone Infrastruktury i Finansów obradowały nad projektami uchwał 

zawartymi w drukach nr 778 i 779. Wyjaśnień udzielała pani Skarbnik Miasta Ewelina 

Ostajewska-Szwankowska, pan zastępca prezydenta Paweł Adamów i pan dyrektor 

Grzegorz Pająk. Radni zadawali pytania, dotyczące szczegółowych zapisów w różnych 

aspektach. Po dyskusji, wyjaśnieniach i komentarzach przystąpiliśmy do głosowania. 

Na 10 obecnych na komisji radnych – 6 głosowało „za”, 4 „wstrzymało się”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektami uchwał. 

Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „W proponowanych zmianach 

w budżecie miasta Konina znajduje się informacja, iż przebudowa ulicy Grójeckiej nad 

rzeką Wartą nie będzie realizowana, mimo tego, że projekt ten znalazł się w planach 

inwestycji osiedlowych na rok 2022. I muszę powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że 

akurat ta ulica nie będzie modernizowana, dlatego że znajduje się ona w rejonie, 

w obszarze, który uważam, jest chyba najbardziej zaniedbany inwestycyjnie w całym 

Koninie. Tam na realizację swoich projektów czekają ulica Laskówiecka, ulica Jana 

Pawła II, ulica Staromorzysławska, ciąg pieszo-rowerowy łącznie z odwodnieniem na 

głównej ulicy Grójeckiej, ulica Rudzicka i jeszcze wiele innych mniejszych punktów. 

Mieszkańcy tej ulicy wielokrotnie proszą i apelują, wielokrotnie spotykali się ze mną, 

również mieliśmy wspólne spotkanie z panem prezydentem Adamowem 

i z mieszkańcami, byliśmy na wizji lokalnej. Pan Prezydent wysłuchał problemów tej 

grupy mieszkańców i widział ich rozgoryczenie. Ja muszę powiedzieć, że w swojej 

kadencji radnej nie spotkałam tak bardzo zdeterminowanej, skonsolidowanej 

i zaangażowanej grupy mieszkańców i ci mieszkańcy, panowie prezydenci nie 

wnioskują o to, aby na tej ulicy postawić jakieś ławki, z których tylko będzie płynęła 

muzyka Chopina, oni nie wnioskują o to, aby zawiesić na drzewach kolorowe 

lampiony, czy aby gdzieś w okolicach znalazła się podświetlana fontanna, oni od lat 

proszą i apelują o utwardzenie części, właściwie odcinka ulicy, bo część już jest 

wyasfaltowana, tylko tego brakującego odcinka ulicy, bo marzą o tym, aby po wielu 

latach wreszcie można było przejechać samochodem bez tumanów kurzu i bez dziur 
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w ulicy. Dlatego wnoszę taki apel w imieniu tych mieszkańców, prośbę i wyrażam 

głęboką nadzieję, że uda się jednak w tym roku, być może na jesień znaleźć środki na 

remont tej ulicy. I żeby wreszcie ci mieszkańcy mogli poczuć się pełnoprawnymi 

mieszkańcami, bo teraz oni mówią, „pani radna my się czujemy mieszkańcami gorszej 

kategorii, mieszkamy wprawdzie już na granicach miasta Konina, ale cały czas 

jesteśmy mieszkańcami tego miasta i tutaj płacimy podatki”. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję pani radnej. Proszę pana Pawła Adamowa 

zastępcę prezydenta o udzielenie odpowiedzi.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Paweł ADAMÓW, cytuję: „Szanowna pani 

radna, mi jest tym bardziej przykro, że pani w taki sposób stawia tą sprawę, bo 

szykując program inwestycji osiedlowych, który został uchwalony i przyjęty pani 

inwestycje dwie, które pani zgłaszała z tego obszaru, czyli ulica Marii Skłodowskiej-

Curie i właśnie ulica Grójecka zostały wpisane. I siłą rzeczy wiemy sami, jaki dzisiaj jest 

rynek wykonawczy, co się wydarzyło, pandemia, wojna, materiały i wykonawstwo. 

Wiem jak to wszystko podrożało i teraz mamy taką sytuację, że na ulicę Marii 

Skłodowskiej-Curie mieliśmy zarezerwowane 600.000,00 złotych, musimy dołożyć 

kolejne 150.000,00 złotych. Jeżeli chodzi o ulicę Grójecką, to mieliśmy 

150.000,00 złotych, a wychodzi nam w tym momencie 500.000,00 złotych i teraz 

albo nie zrobimy obydwu inwestycji, albo na razie wstrzymamy się z ulicą Grójecką i te 

150.000,00 złotych dokładamy do ulicy Marii Skłodowskiej-Curie i sama pani radna 

przyzna, że to jest bardzo ważna inwestycja łącząca dwie sieci, tak naprawdę już 

utwardzone, dwie części miasta utwardzone, jest to droga nieutwardzona, kurzy się, 

jest tam dużo mieszkańców w około. Tak, że na dzisiaj oczekiwałbym takiej 

współpracy, że pani będzie usatysfakcjonowana tym faktem, że tą ulicę Marii 

Skłodowskiej-Curie zrobimy, znaleźliśmy na to finansowanie. Natomiast siłą rzeczy 

ulica Grójecka musi poczekać, na pewno będziemy ją robić, bo jest ona elementem 

programu inwestycji osiedlowych. Natomiast dzisiaj jest taka a nie inna sytuacja na 

rynku, tyle mamy pieniędzy, ani więcej ani mniej, tak że jest niesprawiedliwa pani 

ocena, bo akurat pani inwestycje zostały uwzględnione. Natomiast tutaj z tej 

wypowiedzi wybrzmiało, to jakbyśmy po prostu zbagatelizowali te sygnały. 

W naszym przekonaniu ulica Marii Skłodowskiej-Curie w pierwszej kolejności powinna 

być wykonana, bo rzeczywiście mieszka tam bardzo dużo ludzi, a droga jest 

nieutwardzona. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu prezydentowi. Następny w kolejności jest 

pan radny Jacek Kubiak, udzielam głosu.” 
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Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Ja mam jedno pytanie. Co się stało, że 

przesunięto fundusze na modernizację stadionu, czym jest to podyktowane? 

Dziękuję.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Poproszę o zabranie głosu zastępcę prezydenta Witolda 

Nowaka, proszę udzielić odpowiedzi.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Było to wyjaśniane 

już na komisji, ale być może pan radny nie brał udziału w tej komisji. Więc informując 

wszystkich radnych chciałbym powiedzieć, że sytuacja obecnie jest taka, że jesteśmy 

po drugim przetargu na przebudowę stadionu przy ulicy Dmowskiego, drugim 

nierozstrzygniętym przetargu. Mimo, że tak jak pamięta pan radny, pamiętacie 

państwo wszyscy udało nam się zwiększyć, czy zarezerwować wyższą kwotę na to, by 

ten przetarg rozstrzygnąć. Niestety obie firmy, które przystąpiły do przetargu nie 

spełniły wymagań formalnych, kryteriów, które postawiliśmy i po naszym 

rozstrzygnięciu zdecydowały się złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej 

w Warszawie. Orzeczenie zapadło bodajże tydzień temu w środę, Krajowa Izba 

Odwoławcza uznała nasze argumenty za właściwe, to znaczy powiedziała, że miasto 

Konin działa zgodnie z przepisami i podjęło właściwą decyzję unieważniając ten 

przetarg. Przed nami kolejny trzeci przetarg. Natomiast, przesuwając te środki, robimy 

to po prostu wiedząc, że całe postępowanie przetargowe i jednocześnie inwestycja nie 

zostanie zrealizowana do końca tego roku. Te pieniądze nie przepadają, po prostu 

budżetowo przenosimy je na przyszły rok, wierząc, że trzeci przetarg rozstrzygniemy 

jak najszybciej i przystąpimy do realizacji. Tyle, że po prostu będzie to realizowane 

w tym i w przyszłym roku. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Następny w kolejności jest radny Krystian 

Majewski, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Szanowni panowie prezydenci, 

szanowni państwo radni, szanowni zacni goście, szanowni druhowie. Myślę, że 

obecność druhów ochotników wymaga też, żebyśmy w ramach dyskusji o budżecie 

skomentowali fakt, że w budżecie miasta Konina nie znalazły się środki, które mogłaby 

wspomóc Ochotniczą Straż Pożarną w ich dążeniach inwestycyjnych. Myślę, że w tej 

sprawie też goście będą chcieli zabrać głos, ale ze swojej strony chcę powiedzieć, że 

moim zdaniem priorytet w wyznaczaniu inwestycji dla Ochotniczych Straż Pożarnych 

ma Państwowa Straż Pożarna i komendant. A nasza rola, jako samorządu jest tutaj 

wspomagająca i powinniśmy podążać za promesą, którą Ochotnicze Straże Pożarne 

otrzymują, tak działają inne samorządy. Ja w maju miałem okazję odwiedzić bardzo 

wiele Ochotniczych Straży Pożarnych, wszystkie samorządy działają właśnie w ten 
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sposób, że podążają za promesami, ściągają środki zewnętrzne, które mogą trafić, czy 

to do Państwowej Straży Pożarnej czy do Ochotniczej Straży Pożarnej i ze zdziwieniem 

przyjmuję fakt, że my tak nie kształtujemy polityki naszego bezpieczeństwa. Cytując, 

parafrazując Talleyranda mogę powiedzieć, że „to więcej niż zbrodnia, to błąd”, który 

może kiedyś zaważyć na bezpieczeństwie mieszkańców Konina.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Zgłasza się radny Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, udzielam panu radnemu głosu.” 

Głos zabrał radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert POPKOWSKI, cytuję: 

„Szanowny panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo radni. 

Nazywam się Robert Popkowski jestem radnym Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego, ale tak naprawdę jestem bardzo dumny z tego, że jestem 

ochotnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Cukrowni Gosławice i również jestem 

zadowolony z tego, że tą jednostkę mogę dzisiaj tu reprezentować. 

Drodzy panowie radni, jakież było moje zdziwienie, kiedy na portalu LM dowiedziałem 

się i przeczytałem o tym, że budżet ma się zmienić i środki, które były celowe, 

gwarantowane dla Ochotniczej Straży Pożarnej zostają przesunięte dla celów 

osiedlowych. Jest to naprawdę zdziwienie nie tylko moje, ale wszystkich druhów 

z mojej jednostki. Drodzy państwo, może zacznę od początku, historia zaczęła się rok 

temu, kiedy na inspekcji u nas w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej pan prezydent 

Korytkowski był i na pytanie czy pomoże jednostce powiedział, jeżeli wy druhowie 

załatwicie sobie część pieniędzy, to ja wam dołożę. Trzymaliśmy się tego przez rok, 

udało nam się pozyskać promesę ze środków rządowych na 550.000,00 złotych. 

Zwróciliśmy się wtedy do pana prezydenta o to, aby dołożył nam minimalną kwotę 

brakującą 300.000,00 złotych, choć wiedzieliśmy, że jest ona zapisana w budżecie 

miasta celowo dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dla jednostki Starówka na 

uzyskanie samochodu. Natomiast dowiedzieliśmy się wszyscy, że jednostka 

OSP Starówka nie otrzymała takiej promesy, stąd prezydent powiedział, że są 

odwołania i jeżeli dojdzie do sytuacji, że będzie miał przekonanie, że jednostka OSP 

Starówka nie dostanie tych pieniążków, on będzie rozważał pomoc naszej jednostce. 

Następnie zrobiliśmy pikietę i bardzo podobnie powtórzyło się, kiedy byliśmy u pana 

prezydenta w pokoju po konferencji prasowej z Placu Wolności, kiedy wręcz 

domagaliśmy się po piśmie, w którym usłyszeliśmy, że nie dostaniemy tych 

pieniążków, bo muszą być wyjaśnienia. Powtórzyła się podobna historia, 

pan prezydent oczywiście ma swoje argumenty, natomiast chcieliśmy z nimi 

dywagować, powiedział, że musimy poczekać, bo jeszcze nie ma odpowiedzi. 

Dzisiaj taka odpowiedź musiała paść, skoro zapadły decyzje, żeby na Komisji 

Infrastruktury decydować o tym, czy te środki przesuwać, czy nie. To zdaliśmy sobie 
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sprawę, że nasza nieobecność tutaj spowodowałaby to, że byłoby o nas i bez nas. 

Dzisiaj jestem tu po to, żeby was prosić, że zanim zaczniecie głosować, żebyście 

naprawdę zastanowili się nad tym, tak jak radny Krystian Majewski powiedział, jak 

Miasto powinno postępować z takimi pieniędzmi. Przed chwileczką drogi pan 

prezydent Adamów, powiedziałem drogi, powinienem powiedzieć bogaty. Pan 

prezydent Adamów namawia do tego, żeby środki przesuwać na cele osiedlowe, a nie 

zostawiać ich w Ochotniczych Strażach Pożarnych, dlaczego bogaty? Bo nikt sobie nie 

pozwala na to, żeby rezygnować z 550.000,00 złotych na rzecz tego, żeby robić 

z pewnością słuszne cele osiedlowe, ale czy jest to ważniejsze od zabezpieczenia 

naszej ludności? Czy rzeczywiście tak jak pan Krystian Majewski powiedział, jeżeli 

stanie się coś w północnej części Konina i wybuchnie pożar, a ten 38-letni samochód, 

taki „dziadziuś” nie odpali, nie pojadą chłopaki do akcji, będzie to wina strażaków czy 

radnych miejskich i samorządu miejskiego? 

Drodzy państwo, musimy zastanowić się również na tym, że takie cele są nadrzędnymi 

celami i ja powiem tak, ktoś mógłby zarzucić nam, że działamy tu politycznie, 

Ochotnicza Straż Pożarna musi być apolityczna i nie jest polityczna. Moi chłopacy, 

którzy jadą do akcji, robiąc cokolwiek nie pytają tych, którym ratują życie, zdrowie, 

mienie, nie pytają, jakie mają poglądy polityczne, nie pytają ich również z kim 

sympatyzują. Drodzy państwo jesteśmy naprawdę apolityczni, każda jednostka wierzę 

w to jest apolityczna. Można by zarzucić, że przecież pan przewodniczący rady jest 

w samorządzie OSP Starówka, o której jest mowa, jest pan prezydent, który jest 

przecież w zarządzie grodzkim i jemu powinno najbardziej zależeć na tym, żeby środki 

z promesą trafiały do naszego społeczeństwa miejskiego, bo to nas zabezpiecza, nasze 

życie, zdrowie naszych rodzin i znajomych. Oczywiście można mnie zarzucić też, że 

jestem radnym sejmiku i jestem w zarządzie OSP Cukrownia Gosławice, ale panowie 

czy nie powinniśmy działać w jednym kierunku i wspólnie razem? Czy musi się to 

odbywać na zasadach kłótni, niedomówień i przetargów? Czy ja rzeczywiście 

powinienem, jako OSP Cukrownia, jako członek zarządu powinien występować 

przeciwko radzie i tłumaczyć, że są takie potrzeby? Nie, nie chcę tego i wcale nie zależy 

mi na tym, żeby to robić. Nie zależy mi na tym, żeby politykę wprowadzać do tego, 

żebyśmy przy Ochotniczych Strażach Pożarnych zaczęli je dzielić i robić w taki sposób, 

żeby społeczność odbierała nas również w aspektach politycznych, apolitycznych i tym 

podobne. 

Panie radny Cieślak to u pana właśnie tam w Cukrowni, to na pana terenie, tam gdzie 

są pana wyborcy, rozgrywa się cała akcja. Jestem przekonany o tym, że to pan pomyśli 

o tym, że powinien pan podnieść rękę i powiedzieć na tak przesunięciu tych środków 

dla OSP Cukrownia Gosławice. Panie radny Wanjas nie raz z panem się spotykałem 
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w sytuacjach, kiedy byliśmy w Ochotniczych Strażach, jest bliskie pana sercu, to jak 

ochotnicze straże działają i pan doskonale wie, jak to wszystko wygląda. Ja również 

prosiłbym o to, żeby zastanowić się 3, 4 razy nad tym, zanim podniesiemy rękę, jak te 

środki skierować i rzeczywiście, żeby budżet zmieniać. 

Drodzy państwo, jeżeli tylko wejdzie w was jakaś niepewność prosiłbym was bardzo, 

żeby ten punkt o przesunięciu tych pieniędzy, żeby przesunąć go na inny termin, żeby 

zastanowić się później czy rzeczywiście powinniśmy działać w taki a nie inny sposób. 

Czy te środki powinny trafiać do OSP Cukrownia, bo środki osiedlowe naprawdę nie 

zabezpieczają nam życia i zdrowia i rozdzielenie tych środków dla 10.000,00 złotych 

dla OSP Cukrownia dla budowania dachu, a pozbycie się i zwrot środków 

550.000,00 złotych do budżetu państwa z powrotem powoduje to, że pokazane jest, 

że jesteśmy bardzo bogatym miejskim społeczeństwem, po prostu nas na to stać, choć 

przed chwileczką pan prezydent Adamów powiedział, że 150.000,00 złotych dla drogi 

w Grójcu jest to bardzo duży wydatek i nie możemy sobie na to pozwolić. Ja już tego 

w ogóle nie rozumiem. 

Drodzy państwo, z całego serca proszę was o to, żebyście zgodnie ze swoimi 

sumieniami i w dobrej wierze zagłosowali. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu Robertowi Popkowskiemu. 

O głos prosi pan Jakub Eltman, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Szanowni państwo. Zgadzam się z tym, że 

bezpieczeństwo jest ważne dla mieszkańców Konina i taki wóz powinien w tym roku 

trafić do jednostek OSP w Koninie. Myślę, że na razie nie jest ważne jakiej. Jak pan 

radny Popkowski słusznie zauważył, jest członkiem zarządu OSP Gosławice, pan 

przewodniczący Wojdyński jest członkiem zarządu OSP Starówka, a ja na przykład 

mam przyjaciół w OSP Chorzeń i teraz możemy się ścierać, kto z nas ma większą siłę 

przebicia i kto przekona prezydenta do wkładu własnego oraz kto przekona 

komendanta do tego, że promesa powinna trafić do danej jednostki. 

Jak wiemy pan radny Popkowski w jakiś sposób wpłynął na to, że ta promesa trafiła do 

Gosławic, jednak Miasto przygotowało wkład własny dla OSP Starówki. I w związku 

z tym mam pewne pytania, dlaczego w pewnym momencie rozjechały się dwa 

stanowiska? Bo jak wiemy naszym celem jest to, aby w tym roku trafił nowy wóz do 

jakiejkolwiek jednostki w Koninie, aby bezpieczeństwo mieszkańców wzrosło. 

Teraz chciałbym sformułować kilka pytań, liczę na odpowiedź albo pana prezesa, albo 

pana przewodniczącego, panów prezydentów. Czy wcześniej, zanim w ogóle 

podejmowaliśmy temat wozu strażackiego odbywały się jakieś spotkania między 

państwem i ustalenia dotyczące tego, gdzie ten wóz trafi? Mam pewne informacje, 
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które świadczą o tym, że pierwotne ustalenia były takie, że w tym roku nowy wóz 

strażacki i promesa, która miała trafić do naszego miasta będzie przypisana dla OSP 

Starówki. W związku z czym Miasto w projekcie budżetu miasta, który już został 

przyjęty zapisała wkład własny dla OSP Starówka. W zamian za to OSP Starówka miało 

przekazać swój wóz, który przestaje użytkować, ale wciąż nadaje się do użytku do OSP 

Gosławice. W kolejnym roku, kolejna jednostka w kolejce OSP Chorzeń miał otrzymać 

również dofinansowanie oraz promesę na zakup nowego wozu. W ten sposób miała 

dokonać się pewna wymiana, trzy jednostki miały otrzymać nowy sprzęt. Wszyscy 

w jakiś sposób byliby zadowoleni, ja ponieważ Chorzeń za rok dostanie, pan 

przewodniczący Wojdyński również, ponieważ w tym roku by dostał i radny Popkowski 

również, ponieważ Gosławice również dostałyby nowy sprzęt. 

Mam takie pytanie, czy ten nowy wóz, który byłby przewidziany dla OSP Gosławice 

zmieści się w zasobach remizy, czy on się zmieści w garażu, czy następnie Gosławice 

będą wnioskowały o to, aby rozbudować garaż, ponieważ nowy wóz się tam nie 

mieści? 

Chciałem również zapytać o kwestie takie, która z tych jednostek jest najbardziej 

aktywną jednostką, jaki jest stosunek wyjazdów i nie wyjazdów jednostki 

OSP Starówka, OSP Chorzeń, OSP Gosławice? Które z tych jednostek są w systemie 

ratownictwa, które jakby najbardziej zapewniają mieszkańcom miasta bieżące 

potrzeby bezpieczeństwa? Bo myślę, że odpowiedzi na te pytania wskażą, jakie są 

priorytety przyznania tego wozu. Dziękuję.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Następny w kolejności jest 

radny Tomasz Andrzej Nowak, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja ze swojej strony, bo tutaj 

radny Eltman zadał jedno z pytań. Ja tylko dopowiem, że w krajowym systemie 

ratownictwa znajdują się dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie to jest 

OSP Konin, czyli OSP Starówka i OSP Chorzeń, więc myślę, że taki właśnie system 

przyznawania środków wynika też tutaj z tego, że to jednak te dwie straże są w tym 

systemie. Ja wysłuchałem wypowiedzi pana radnego wojewódzkiego Popkowskiego 

i była ona bardzo zręczna, ale tak naprawdę można by było te same argumenty 

zastosować do OSP Starówka, które było, gdzie był właśnie plan dofinansowania przez 

Miasto. Nie wiem co się stało, że ta promesa nie trafiła do OSP Starówka, czy tam było 

jakiś szacher-macher czy nie, czy to tak miało być, ponieważ Miasto dofinansuje 

Starówkę, to zrobimy tak, że promesa trafi do Gosławic, to jest taka przepychanka 

niepotrzebna moim zdaniem. Uważam, że właśnie zabrakło chyba jakiś ustaleń albo, 

to zostało zrobione w jakiś sposób celowo. Ja chciałbym uniknąć takiego zwracania się 
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do radnych, bo ja teraz też, jako radny ze Starówki i też mam właśnie dużo przyjaciół 

w OSP Starówka i jeszcze mam przezwisko Pan Starówka, więc ja muszę tutaj bronić 

OSP Starówka i za chwilę zaczniemy się okładać argumentami niemerytorycznymi, 

więc myślę, że warto tutaj na te pytania radnego Eltmana przyjąć jakiś rzeczywiście 

plan, który był wspomniany, właśnie tutaj dzisiaj na tej sesji, które straże mają, co 

dostać i tutaj podejmiemy jakąś decyzję, żeby takie, że tak powiem sytuacje nie były 

w przyszłych latach, bo myślę, że ci, którzy nas oglądają, to widzą, że to jest 

niepoważne, a jednak strażacy czy to zawodowi, czy ochotnicy cieszą się dużym 

poważaniem i mają bardzo dobrą opinię społeczną, są wysoko w rankingach zaufania 

społecznego i ta dyskusja trochę nam nie przystoi. 

Myślę, że było tutaj trochę manipulowane, bo gdyby tą promesę dostało OSP 

Starówka Miasto by dofinansowało, wóz z OSP Starówka trafiłby do Gosławic i nie 

byłoby problemu. Uważam, że tutaj prawdopodobnie zadziałały jakieś ambicje. Więcej 

już chyba nie chciałbym powiedzieć. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Pan radny Jacek Kubiak, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Problem nie jest w tym, gdzie ten samochód 

powinien być, on powinien służyć społeczeństwu, ale problem jest gdzieś indziej, bo to 

pan Popkowski załatwił promesę do Gosławic i to jest ten problem, a ponieważ 

panowie, Urząd Miejski, pan panie przewodniczący powinien się pan wstydzić, jako 

przewodniczący rady, że pan chce przeznaczyć te pieniądze na coś innego, pan się 

powinien wstydzić, po prostu. Nie, żeby bronić społeczeństwo w razie pożaru, tylko po 

prostu robić to, co robi. Dlatego dla mnie jest jedna rzecz, panowie nie przepychajcie 

się, nie skłócajcie tych dwóch straży, bo to nic nie da. Problem polega na tym, wasze 

ambicje tutaj samorządu i pana przewodniczącego, prezesa OSP Starówka, to są te 

rzeczy. I to jest ten przykład, który powinien być rozwiązany, nie może być tak, że 

tracimy 550.000,00 złotych. Dziękuję ślicznie.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Panie radny Kubiak trochę pan zbyt emocjonalnie 

podchodzi do sprawy, raczej przedyskutujmy to bardziej merytorycznie niż będziemy 

tutaj przekrzykiwać się. 

Pan Krystian Majewski, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Tak naprawdę Komendant Główny 

Państwowej Straży Pożarnej podjął decyzję o przekazaniu środków. A to, co my tutaj 

uprawiamy na tej sali, to jest niepotrzebna filozofia i niepotrzebna polityka. My tutaj 

teraz powinniśmy tylko zdecydować o tym, żeby te pieniądze trafiły do naszego 

miasta. A podejmujemy decyzję odwrotną, te pieniądze nie trafią z powodu polityki 

i niepotrzebnej filozofii.” 
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Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Zastępca prezydenta Paweł Adamów, 

udzielam głosu.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Paweł ADAMÓW, cytuję: „Szanowni państwo, ja 

chciałem trochę odczarować to stanowisko, które jest tutaj prezentowane ze strony 

radnych Prawa i Sprawiedliwości, przypomnijmy, jak to tak naprawdę od początku 

wyglądało. W projekcie budżetu zostało zabezpieczonych 400.000,00 złotych na wkład 

własny do programu rządowego, gdzie mieliśmy otrzymać wóz strażacki dla OSP 

Starówka, która jest dzisiaj w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Dlatego było 

takie uzasadnienie ma bardzo dużo wyjazdów, ważnych wyjazdów, wspiera system 

ogólnopolski państwowy. Było to przy wsparciu komendantów, a w zamian za to ten 

15. letni wóz z OSP Starówka miał trafić do OSP Cukrownia, gdzie mamy wóz 

kilkudziesięcioletni. Teraz może to w moim imieniu powiem, ale mam wrażenie, że 

pan radny zaczął lobbować bardzo mocno, żeby jednak ten nowy wóz trafił do OSP 

Cukrownia i efekt jest taki, że ani OSP Starówka tego wozu nie będzie miała, ani 

Cukrownia nie będzie miała nowszego wozu i dalej będzie ten wóz kilkudziesięcioletni, 

gdzie tak naprawdę na początku w pierwotnym projekcie na liście był wóz nowy dla 

Konina OSP Starówka. Potem nagle w wyniku pewnych działań on zniknął. I jeżeli pan 

radny mówi, działajmy razem w imieniu tego, żeby ten wóz się pojawił, to właśnie takie 

uzgodnienie na początku było, działaliśmy całe środowisko Zjednoczonej Prawicy 

wspierało to całe przedsięwzięcie i posłowie i poseł Czarnecki i pan Dominik Szopa, 

który tutaj bardzo dobrze znał też kwestię tego wozu strażackiego, który miał trafić 

właśnie do Konina do OSP Starówka. Wydawało się to merytorycznie, politycznie 

byliśmy jednomyślni, dopóki swoich działań nie rozpoczął pan radny Popkowski, który 

z całej siły chciał to przyciągnąć właśnie do OSP Cukrownia, szukając innych źródeł 

finansowania poza w ogóle tym systemem, z którego to mieliśmy. I teraz jesteśmy 

w takiej sytuacji, że wszystko się tak opóźniło, że dzisiaj tak naprawdę szanowni 

państwo nie jesteśmy w stanie skonsumować tych pieniędzy w tym roku, bo nie ma 

już dzisiaj na rynku w tym roku wozów strażackich, nie jesteśmy w stanie 

przeprowadzić przetargu i w tym roku tego wozu zakupić. Nawet jakbyśmy dzisiaj 

podjęli taką decyzję, to i tak byśmy musieli te środki przesunąć na przyszły rok 

i skonsumować je w przyszłym roku. Ja rozumiem państwa z OSP Cukrownia, państwa 

druhów wszystkie oczekiwania i potrzeby i się w pełni z nimi zgadzamy, jako Miasto. 

Natomiast też powiedzmy sobie uczciwie jak to od początku wyglądało, mogliśmy mieć 

załatwioną kwestie wozów strażackich dla dwóch jednostek, a przez jakieś ambicje 

polityczne, działania i to wewnątrz środowiska Zjednoczonej Prawicy tego dzisiaj nie 

ma i nie możecie oskarżać Miasta szanowni państwo, które jest w diametralnie trudnej 

sytuacji finansowej, że my do czegoś nie dokładamy. Przed chwilą mamy jedną 

wypowiedź pani radnej z PiS Katarzyny Jaworskiej, że za mało dokładamy do tych 
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inwestycji osiedlowych, bo jakaś tam droga niezrobiona, a po niej występuje pan 

radny drugi z PiS-u pan radny Popkowski, który mówi, że dlaczego my tam dokładamy, 

a zabieramy z wozu strażackiego. To szanowni państwo, albo mają państwo jakoś 

jedno stanowisko, albo mają państwo jedno stanowisko w zakresie, gdzie ten wóz ma 

trafić, albo mają państwo jedno stanowisko dotyczące tego, na co mamy te pieniądze 

wydawać, bo jeżeli państwo się tak różnią w stosunku do siebie, to już nie wiemy, 

które stanowisko przyjmować ostatecznie. 

Tak, że szanowni państwo nie jest tak, że Konin nie chce wspierać, Konin wspiera wozy 

strażackie, dofinansowuje wozy dla policji, dofinansujemy wszystkie działania 

dotyczące administracji rządowej, mimo że jest to działanie administracji rządowej 

i tak naprawdę rząd powinien kupować wozy strażackie, powinien kupować wozy 

policyjne. Samorządy od wielu lat dofinansowują to i to jest robione, co roku i nie 

zrzucajcie na Miasto teraz sytuacji, która została trochę wywołana przez to 

środowisko. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Zgłasza się radny Popkowski, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert POPKOWSKI, cytuję: 

„Ja chciałbym odnieść się do kilku wypowiedzi tutaj panów radnych, które nastąpiły. 

Po pierwsze do radnego Eltmana, mówiąc o tym, że rzeczywiście to jest tak, że mamy 

cztery jednostki, z czego dwie jednostki w krajowym systemie ratownictwa. Na pewno 

jest tak, że wszystkie jednostki, które są, biorą udział w akcjach ratujących życie 

i zdrowie. I na pewno jest tak, że każdy druh, ochotnik, nieważne czy oni wyjeżdżają 

50 razy czy 55 razy ratują życie i zdrowie tak samo, narażając swoje życie, jak każda 

inna jednostka. Jednostka z krajowego systemu ma o tyle więcej możliwości, że nie 

mogą być więcej niż dwie jednostki w naszym rejonie grodzkim, stąd ta trzecia, która 

się nie dostała do krajowego systemu, jest o tyle tylko poszkodowana, że po prostu 

w nim nie jest i ma znacznie mniejsze szanse, tak jak pan prezydent powiedział na to, 

żeby cokolwiek dostać. Więc wszystkie inne możliwości i środki się wykorzystuje, żeby 

taka jednostka się rozwijała i dostała trzeba wykorzystywać, ona nie jest gorszą 

jednostką, rzeczywiście może mieć troszkę mniej wyjazdów tylko dlatego, że w Starym 

Koninie oni częściej muszą jechać do supermarketu gasić jakiś mały pożar 

w śmietniku, który się zapalił, bo tych miejsc jest dużo więcej i to doskonale rozumiem. 

Natomiast wracając do tego drugiego pytania, czy samochód się zmieści? Oczywiście, 

że się zmieści, garaż jest przygotowany do tego, żeby wjechał do jednostki taki średni 

samochód bojowy i był zabezpieczony. Natomiast tu mówimy o rotacji, jaki samochód. 

Drodzy państwo, my zaczynamy rozmawiać o tym, co by było gdyby, gdyby promesa 

poszła, gdyby ktoś przełożył, natomiast tak, jak powiedział pan radny Kubiak, my 
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dzisiaj rozmawiamy o tym, że jeżeli dzisiaj nie podejmiecie takiej decyzji to te 

pieniądze po prostu przepadną, tych pieniędzy nie dostanie żadna jednostka. 

A nie macie żadnej pewności, czy w ogóle komenda główna w przyszłym roku 

podejdzie do założenia, że skoro Miasto nie potrzebowało tych pieniędzy w tym roku 

i nie dożyło tej kwoty mniejszej niż wszystkie inne, bo normalnie wszystkie jednostki 

dostawały 450.000,00 złotych, nie 550.000,00 złotych, to stwierdzą, że skoro nie 

potrzebujecie, to wam nie dadzą, bo tak do tego podchodzimy, bo wszyscy, tak jak pan 

radny mówił tutaj się cieszą i wszystkie Miasta decydują o tym, że idziemy za tym, żeby 

pomagać w takich sytuacjach, a nie zupełnie przeciwnie. To nie jest prawdą, że dzisiaj 

nie zdążymy, bo to rzeczywiście zależy tylko od radnych i od pana panie prezydencie. 

Jeszcze rano rozmawialiśmy z producentem aut, on dzisiaj powiedział, że jeżeli 

pośpieszymy się jeszcze to samochód może być przekazany, bo tylko z podwoziami 

jest problem, na listopada. Nie na 31 grudnia, na listopada. A decyzje takie, które 

podejmiecie teraz i przesuwane są w czasie, tak jak pan powiedział, przecież 

przesuwamy tę decyzję od kilku miesięcy już i ten czas nam ucieka i te decyzje 

niepodejmowane powodują to, że oczywiście samochody drożeją. Oczywiście, że za 

chwilę się nie zmieścimy i ten budżet się nie zmieści, ale jeśli nie zepniecie tego, to 

przepraszam, ale tych pieniędzy nie będzie miała ani jednostka z Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Cukrowni Gosławicach, ani ta w Starym Koninie na Starówce, ani ta na 

Chorzniu, a może by było lepiej dofinansować tą w Morzysławiu. 

Drodzy państwo, ja myślę, że wywołano mnie do tablicy, tak też emocjonalnie 

zaczynam podchodzić, natomiast nie o to chodzi, chodzi o to, żebyśmy wzmocnili 

Ochotnicze Straże Pożarne w Koninie, a naprawdę czy to jest istotne, którą straż 

wspomagamy. Dzisiaj już wiemy, że tej promesy nie da się wziąć z jednej kupki 

i przełożyć do drugiej, nie da się. Po prostu tutaj to nie jest możliwe, że dzisiaj 

powiemy dobrze, to dostaje ta albo tamta jednostka. Dzisiaj bierzemy to, co mamy, 

dopłacamy pewne pieniądze i wzmacniamy straż i wzmacniamy północny Konin, po to, 

żeby miało auto nie 38-letnie, tylko nowe lub nie robimy tego i nie mamy żadnej 

pewności czy w przyszłym roku jakakolwiek jednostka dostanie, chciałbym bardzo, ale 

powodując w ten sposób, działając w ten sposób prowokujemy jak gdyby sytuację do 

tego, żeby ktoś podejmujący działania gdzieś tam w przyszłości podjął działanie, że 

nam jest wcale to niepotrzebne, bo skoro dostaliśmy i nie wzięliśmy, to dlaczego 

mieliśmy dostać w przyszłym roku. Dziękuje, myślę że wyczerpująco odpowiedziałem 

na to pytanie, które państwo mieli.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Pan radny Jacek Kubiak ad vocem.” 

Ad vocem radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Do pana zastępcy prezydenta Adamowa. 

Panie prezydencie Adamów, niech pan raz jedną rzecz zrozumie, pan przewodniczący 
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Robert Popkowski jest przewodniczącym Solidarnej Polski nie PiS-u. Tak samo jak 

jestem z Solidarnej Polski w klubie PiS-u i bardzo proszę też uszanować. Dziękuję 

ślicznie.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Zastępca prezydenta Witold Nowak, udzielam 

głosu.” 

Ad vocem zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Myślę, że bez emocji panie 

Jacku. Myślę, że pan prezydent Adamów mógł zapomnieć bądź się przejęzyczyć. 

Wiemy, że jak blisko jesteście i jak chcecie się rozdzielać, kiedy potrzeba się 

rozdzielacie, kiedy chcecie jesteście razem, więc spokojnie tutaj myślę, że nie ma co 

wprowadzać politycznych emocji do tego. 

Natomiast panie radny Popkowski, ja bym chciał słowem powiedzieć, jeśli udało się 

panu zatrzymać auto dla Starówki, to i uda się w przyszłym roku zdobyć pieniądze dla 

miasta Konina, jeśli ma pan wpływ na komendanta głównego, a wiemy, że pan ma 

i udało się panu zatrzymać auto dla Starówki, to jestem przekonany, że pana starania 

i starania Miasta w przyszłym roku pozwolą kupić kolejne auto dla ochotników 

w Koninie. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu prezydentowi. Pani radna Katarzyna 

Jaworska ad vocem udzielam głosu.” 

Ad vocem radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Też jestem poniekąd wywołana do 

odpowiedzi. Panie prezydencie, bo teraz tak wynika, że tutaj z panem radnym 

Popowskim przeciągamy linę finansową na swoją stronę i chcemy sobie wydrzeć 

pieniądze z budżetu. Nie jest tak, ponieważ inwestycje osiedlowe, to była inicjatywa 

pana prezydenta i tam znalazły się propozycje modernizacji przede wszystkim ulic, bo 

przecież wszystkie nasze wnioski radnych nie zostały w tym roku jak i poprzednich 

uwzględnione, bo każdy z nas miał ich o wiele, wiele więcej. I tak jeśli chodzi o taki 

zarzut, że jestem niesprawiedliwa w tej ocenie, to muszę tutaj zauważyć, ja się 

oczywiście bardzo cieszę, że dwie ulice, dwa projekty się znalazły też z moich 

wniosków inwestycyjnych, ale proszę zauważyć, że kosztorysowo remont tych dwóch 

ulic równał się remontowi ulicy z innego osiedla, tak że to było tutaj akurat bardzo 

sprawiedliwe.  

Teraz tak podsumowując, to wydaje mi się, że być może budżet jest skonstruowany 

bardzo nierealnie, że tu może bardziej trzeba powściągliwie podchodzić do 

przeznaczania pieniędzy i zapowiedzi pewnych inwestycji. Przecież wiemy, że jest 

inflacja, wiemy, że drożeją materiały, usługi na rynku, może trzeba tutaj większy 

margines stosować kosztorysowania i od razu też tutaj jest taka uwaga, kiedy będą 
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omawiane wnioski z budżetu obywatelskiego, żeby również z dużym marginesem 

kosztorysować złożone propozycje i wnioski. 

Niestety niedobrze się stało, że informacja o remoncie tej drogi na ulicy Grójeckiej 

poszła w eter, bo to jest tak panie prezydencie, jakby do głodnego wyciągnąć rękę 

z kromką chleba, pokazać mu ją, a za chwilę ją zabrać i schować.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję pani radnej. Przypominam, że ad vocem, to jest 

po prostu tylko sprostowanie odpowiedzi, a nie głos w dyskusji. Pan zastępca 

prezydenta Witold Nowak, udzielam głosu.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Chciałbym się odnieść do 

słów pani radnej, bo ja nie wiem, co pani ma na myśli, mówiąc stosując margines 

kosztorysowy. Kosztorysy są i są na jakiś czas, trzeba je potem aktualizować, jeśli 

minie pewien okres. Natomiast nie wiem, chyba żyjemy w tym samym świecie i chyba 

te same czynniki zewnętrzne dotykają zarówno pani budżetu rodzinnego, jak 

i budżetu samorządu miasta Konina, jak i budżetu państwa. Proszę spojrzeć dzisiaj na 

budżet każdego samorządu, który był przyjmowany w ubiegłym roku w grudniu, bądź 

w styczniu tego roku i proszę spojrzeć na to, co się działo, pani sobie poniekąd 

odpowiedziała na to pytanie i proszę spojrzeć na to, co się wydarzyło w ostatnich 

5 miesiącach na świecie, w Polsce, jaką mamy inflację dzisiaj. Jak pani chce stosować 

taki margines kosztorysowy, to może niech pani nam podpowie w takim razie, bo ja 

tego nie wiem. Ma Pani dobry przykład stadionu tutaj, mieliśmy zaplanowane 

pieniądze i proszę, ile już dołożyliśmy do tego i czekam na trzeci przetarg. Mam 

nadzieję, że się te ceny zatrzymały, mamy pewien margines wynikający z tego, że 

zabezpieczyliśmy pieniądze do wyższej oferty z drugiego przetargu, ale czy trzeci 

przetarg pozwoli nam zrealizować to w tych środkach, które mamy. Jeśli ma pani jakiś 

sposób, to ja naprawdę chętnie poświęcę pani wiele godzin, żebyśmy omówili sobie 

kwestie marginesu kosztorysowego, jak to pani nazwała i ja chętnie poznam te 

metody. Jakoś do tej pory ani minister finansów ich nie znalazł, ani budżety 

samorządów, ani myślę budżety poszczególnych rodzin, które z dnia na dzień idą do 

sklepu, bo pani też chodzi do sklepów i widzi rosnące ceny każdego dnia. 

Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu prezydentowi. Chciałbym jeszcze wrócić 

do tych samochodów. Chcę powiedzieć, że decyzja, która OSP w Koninie ma otrzymać 

samochód, to nie była decyzją Starówki, nie była decyzją Chorznia i innych. Wnioski 

wpływały do zarządu grodzkiego. W zarządzie grodzkim była dyskusja na posiedzeniu 

i zarząd grodzki zaopiniował, które jednostki mają dostać. Również prezydent, 

Państwowa Straż Pożarna, komendant również pozytywnie zaopiniował te wnioski, 
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normalną drogą służbową wniosek Konina poszedł na szczebel centralny i nikt się nie 

sprzeciwiał wtedy, że Konin otrzymał. I ta decyzja była słuszna, ponieważ jedną 

promesą załatwialiśmy dwie jednostki. Konin by miał nowy, bo jest w systemie 

ratownictwa krajowego i Cukrownia miałaby dobry sprawny wóz również ten, co był 

na Starówce przesunięty, takie były decyzje i te decyzje by zostały dotrzymane. 

Niestety coś się stało i na szczeblu centralnym zostało to zablokowane. I taka jest 

prawda i proszę tutaj nie kombinować, nie wprowadzać w błąd mieszkańców, bo taka 

jest prawda, tak że w tej chwili to uważam, że należy dopracować ścieżkę zgłaszania 

wniosków i trzeba normalną drogą wniosek zgłaszać, a nie drogą od tyłu, bo to nie jest 

uczciwe. I tyle powiem w tej sprawie. 

A tutaj to, że te środki przesuwamy na drogi, to brakuje nam środków w budżecie. 

Sytuacja w budżecie jest bardzo trudna, jest pani skarbnik może to potwierdzić, to nie 

jest tak, że mamy środków nadmiar, musimy dokonywać wyborów i Starówka się 

zgodziła, żeby te środki w tym roku przesunąć na te drogi, które są do wykonania, 

między innymi jest tam droga również na terenie Łężyna, Cukrowni Gosławice za 

250.000,00 złotych. Tak, że Cukrownia te środki otrzyma tyko w inny sposób, inne 

zadanie zostanie sfinansowane. Tak, że tutaj cały czas dbamy i na drugi rok będziemy 

również występować i mogę powiedzieć, że też zabezpieczymy środki w budżecie dla 

straży. Tak że nie jest to, że my nie dostrzegamy, my dostrzegamy i wspieramy 

działania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Konina, to tak na 

marginesie. 

Teraz proszę o zabranie głosu pana Jarosława Sidora.” 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Ja mam jedno pytanie tylko odnośnie tych 

zmian w budżecie, później chciałem jeszcze powiedzieć kilka zdań na inny temat. 

Panie dyrektorze, jakie zadania jeszcze ewentualnie mówiąc kolokwialnie mogą 

wypaść oprócz ulicy Grójeckiej, bo tutaj mówię jest zwiększenie dość spore, jeżeli 

chodzi o trzy zadania, o dwa, bo jedno zmienia nazwę i w przyszłości trzy pozostałe te 

rzeczy, które zostały zapisane w budżecie na rok 2022 będą zrealizowane, czy też 

ewentualnie coś będzie przesunięte lub całkowicie wypadnie z uwagi na brak 

środków? 

Do drugiej sprawy, która została tutaj poruszona, a mianowicie wozu strażackiego, 

promesy od rządu, czy również tutaj wkładu z PZU 550.000,00 złotych. Proszę państwa 

była też tutaj mowa ze strony pana prezydenta Adamowa o lobbowaniu przez pana 

radnego Popkowskiego tego, aby OSP Cukrownia Gosławice ten wóz dostała. Jeżeli 

lobbował, robi to dobrze, to tylko się należy cieszyć, widocznie potrafi to robić. 

Z drugiej strony padła też wypowiedź pana prezydenta Nowaka, że może się uda panu 
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Popkowskiemu w przyszłym roku, jeżeli takie środki będą przeznaczone, taką promesę 

załatwić również dla innej jednostki. Proszę państwa, jest tutaj przepychanka między 

OSP Starówka, Chorzeń, jak również Gosławice. Może dojść do takiej sytuacji, że w tym 

roku żadna z tych jednostek nie otrzyma wozu strażackiego z uwagi właśnie na to, co 

się dzieje, tak, czyli brak porozumienia. Ten brak porozumienia, a to już się w tej chwili 

rozgrywa, to są sprawy polityczne, wizje między dwoma partiami, zawsze starałem się 

być apolityczny, w tym mieście toczą się od prawie 30 lat. Proszę państwa od roku 

i mniej więcej 10 miesięcy jestem szczęśliwym dziadkiem, mam przyjemność i zaszczyt 

czasami wnuczkę odbierać ze żłobka. Proszę Państwa, te dzieci w żłobku lepiej się 

dogadują, jak państwo na tej Sali. Dziękuję.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Zgłosił się prezes OSP Cukrownia Gosławice Andrzej 

Białecki. Zwrócę się do rady o udzielenie głosu panu Andrzejowi Białeckiemu.” 

Wynikiem głosowania – 22 radnych „za”, 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” – Rada 

Miasta Konina wyraziła zgodę na udzielenie głosu panu Andrzejowi Białeckiemu. 

Głos zabrał prezes OSP Cukrownia Gosławice Andrzej BIAŁECKI, cytuję: „Nazywam się 

Andrzej Białecki jestem prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej Cukrownia Gosławice 

w Koninie. Witam szanownego przewodniczącego rady i witam panów prezydentów, 

witam radnych. Chciałbym dopowiedzieć, w większości to, co chciałem powiedzieć już 

moi przedmówcy powiedzieli. Natomiast tutaj bardzo mi utkwiła ta kwestia pana 

przewodniczącego, że decyzję o zakupie samochodu podjął zarząd grodzki, co nie jest 

prawdą. Zarząd grodzki składa się z 23 osób, decyzję podjęły 3 osoby, czyli praktycznie 

nie zarząd. Na wszystkich spotkaniach zarządu jestem obecny i jestem na bieżąco ze 

wszystkimi sprawami. Dlatego w mojej ocenie to jest błędne, a znów nawracając do 

działań poza plecami. Zarząd grodzki moim zdaniem nie funkcjonuje prawidłowo 

według tego jak powinien, gdyż każda jednostka praktycznie na swój sposób i na 

swoją korzyść tylko ciągnie środki na wzbogacenie się o dany sprzęt, dane 

wyszkolenia, czy dane umundurowanie. Świadczyć o tym może wniosek, który został 

złożony przez OSP Chorzeń również o zakup nowego samochodu i w tej kwestii 

również zarząd nie miał żadnej informacji. 

Statystyki. Proszę bardzo, ja na bodajże marzec miałem statystyki Cukrowni i Starówki, 

gdzie byliśmy chyba o jeden lub dwa wyjazdy, więcej mieliśmy, proszę przewertować 

nawet z ostatnich 5 lat, gdzie to naprawdę się przekłada na ilość z jednostek będących 

w krajowym systemie, a tych, które nie są. 

Bardzo mnie dziwi, że nikt nie podejmuje dialogu w tej sprawie. Byłem umówiony 

z panem zastępcą prezydenta Adamowem na spotkanie, które zostało odwołane. 

Następne również zostało odwołane, w późniejszym terminie poinformujemy. 
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Niestety do tej pory nie mam żadnej odpowiedzi. Moim zdaniem forma dialogu jest 

najlepszym rozwiązaniem, ale jeśli jedna strona chce rozmawiać, a druga nie, wtedy 

powstaje konflikt i ten konflikt właśnie w tym momencie powstał. 

Usłyszałem na tej sali, że to pan Popkowski załatwia, że to pan to Popkowski i tak 

dalej. Tutaj z tej strony bym powiedział tak, pan Popkowski zrobił coś dla miasta. 

Miasto wystarczy, że postawi kropkę nad tym "i" i będzie wszystko w porządku. 

Niestety jest opór, nie wiem z jakiego powodu, nie wiem dlaczego, jestem bezpartyjny 

i wszelkie przepychanki partyjne moim zdaniem w takich stowarzyszeniach typu straż 

pożarna, czy coś nie powinny mieć miejsca. Działamy na rzecz miasta, na rzecz 

ratowania ludzi, zwierząt, mienia i to się najbardziej powinno liczyć. 

Tak, że ja naprawdę cieszyłem się, że miasto Konin w tamtym roku, Starówka otrzyma 

samochód. Cieszyłem się bardzo z tego powodu, jednak bardzo szybko ta moja radość 

zgasła w styczniu, gdy się dowiedziałem, że niestety nie otrzymamy samochodu. 

Później następna informacja, że jest jeszcze możliwość coś załatwienia, skorzystaliśmy 

z tego i prośbą, naprawdę prośbą w Mieście próbowaliśmy cokolwiek załatwić. 

Niestety wszystko było odmownie. Nie wiem jaki powód, nie wiem, co za przyczyna 

i dlatego z tego miejsca proszę wszystkich, którzy naprawdę chcieliby, żeby w naszym 

mieście było bezpieczniej i straż pożarna się rozwijała, proszę o udzielenie wsparcia 

naszej jednostce. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu Białeckiemu. Nie do końca tam prawdę 

pan mówił, ale szkoda, że nie ma tutaj prezesa zarządu grodzkiego, by panu udzielił 

odpowiedzi lub pana prezydenta, który też jest członkiem zarządu grodzkiego, ale nie 

będziemy tego tematu tutaj drążyć, bo to nie ma sensu. 

Pan zastępca prezydenta Witold Nowak, udzielam głosu.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Ta dyskusja się kończy, 

chciałbym wszystkim państwu podziękować i powiedzieć jednoznacznie, że miasto 

Konin wspierało, wspiera i będzie wspierać jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 

w miarę naszych możliwości. Bardzo żałujemy, że stało się to elementem gry 

politycznej, bo ja niestety tak to odbieram, mimo wielu zapewnień, że tak nie było. 

Chcieliśmy wesprzeć dwie jednostki, dzisiaj nie uda się wesprzeć żadnej, ale jestem 

przekonany, że w przyszłości się uda i apeluję do wszystkich państwa, bez względu, po 

której stronie siedzicie, tutaj czy w jakichkolwiek innych gremiach, byście państwo 

wspierali jednostki OSP i pomagali Miastu w tym działaniu, a nie przeszkadzali. 

Dziękuję bardzo.” 
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Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Proszę dyrektora Zarządu Dróg Miejskich 

Grzegorza Pająka o udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez radnego 

Jarosława Sidora.” 

Głos zabrał dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Grzegorz PAJĄK, cytuję: „W odpowiedzi 

na pytanie, tak naprawdę o to, które zadania mogą jeszcze dzisiaj wypaść z budżetu, 

czy w przyszłości, to jak wróżenie z kart. My mamy oferty przetargowe albo do nich 

nikt nie wystartuje, nikt nie przystąpi albo są 100% większe, więc dzisiaj tak naprawdę 

mowa o tym, które zadania wypadną są obarczone dużym ryzykiem. Ja tylko 

przypomnę, że te wszystkie szacunki, które robiliśmy, bo na część nie mieliśmy 

dokumentacji projektowej, były to szacunki robione w zeszłym roku na podstawie cen, 

które mieliśmy w swoich ofertach. Te ceny są już dawno nieaktualne, w związku z tym 

te zmiany w budżecie są konieczne, a jeżeli ogłosimy postępowania, bo takie mamy na 

przykład na budowę oświetlenia na osiedlach, które też jest w tym programie. 

Czekamy na oferty w wariancie „zaprojektuj i wybuduj”, jeżeli ktoś będzie chętny do 

tego postępowania przystąpić, to już będzie wydaje mi się sukces. Cena jest pewnie 

kolejnym elementem, który będzie determinować decyzję, a w niedługim czasie 

będziemy przystępować do postępowań właśnie na budowę tych dróg. Czy te 

pieniądze, które państwo radni dzisiaj, jeżeli podejmą decyzję zmiany w budżecie, 

będą wystarczające? Nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć. Rynek jest tak rozchwiany, 

ceny, szczególnie mas bitumicznych bardzo mocno drożeją, tak jak i paliwo, więc to 

jest tak naprawdę dzisiaj wróżenie z kart.” 

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

DRUK Nr 778 

Wynikiem głosowania – 13 radnych „za”, 10 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” - Rada 

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

rok. 

Uchwała Nr 750 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 779 

W głosowaniu nie uczestniczyła radna B. Musiał. 

Wynikiem głosowania – 12 radnych „za”, 9 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

miasta Konina na lata 2022-2025. 

Uchwała Nr 751 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany lokalizacji i przebiegu ulicy 

Józefa Piłsudskiego (druk nr 776). 

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

w sprawie zmiany lokalizacji i przebiegu ulicy Józefa Piłsudskiego. 

Projekt uchwały - druk nr 776 został państwu radnym przekazany. 

Proszę przewodniczącego Komisji Praworządności o przedstawienie opinii do 

omawianego projektu uchwały.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI, cytuję: 

„Druk nr 776 był omawiany na Komisji Praworządności i jednogłośnie – 6 głosami „za” 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

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

w sprawie zmiany lokalizacji i przebiegu ulicy Józefa Piłsudskiego. 

Uchwała Nr 752 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości (druki nr 719, 

772, 773, 774, 775). 

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

w sprawie zbycia nieruchomości - druki nr 719, 772, 773, 774, 775. 

Projekty uchwał zostały państwu radnym przekazane. 

Wszystkie te projekty uchwał były omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Finansów i Komisji Infrastruktury. Proszę przewodniczącego Marka Waszkowiaka 

o przedstawienie opinii do wszystkich projektów.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję: 

„Komisja Infrastruktury oraz Komisja Finansów obradowały wspólnie, omawialiśmy 

zawartość druków nr 719, 772, 773, 774, 775. Kierownik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Tadeusz Jakubek udzielił wyjaśnień i przekazał informacje na temat 

tych wniosków, odpowiedział również na pytania. Główną myślą jest wystawianie 

działek miejskich na sprzedaż metodą przetargu. W wyniku głosowania 10 radnych 

było „za”, 1 radny był nieobecny.” 
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Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektami uchwał. 

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

DRUK Nr 719 

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

w sprawie zbycia nieruchomości. 

Uchwała Nr 753 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 772 

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

w sprawie zbycia nieruchomości. 

Uchwała Nr 754 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 773 

Wynikiem głosowania – 22 radnych „za”, 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości. 

Uchwała Nr 755 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 774 

Wynikiem głosowania – 22 radnych „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” - Rada 

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości. 

Uchwała Nr 756 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 775 

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

w sprawie zbycia nieruchomości. 

Uchwała Nr 757 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 249 Rady Miasta 

Konina z dnia 27 listopada 2019 roku z późn. zm. w sprawie 

wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym (druk nr 782). 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr 249 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2019 roku 

z późn. zm. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia 

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym. 

Projekt uchwały - druk nr 782 został państwu radnym przekazany. 

Proszę przewodniczącego Komisji Infrastruktury o przedstawienie opinii do 

omawianego projektu uchwały.” 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję: 

„Komisja Infrastruktury i Komisja Finansów obradowała wspólnie, omówiliśmy 

zawartość druków nr 782 i 783, są konsekwencje zmian ustawowych i mają charakter 

techniczny. Wyjaśnień udzielił komisjom kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Rafał Oblizajek, radni zapytali o pewne szczegółowe rozwiązania i informacje. 

W wyniku głosowania 10 radnych było „za”, 1 radny nieobecny.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr 249 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2019 roku 

z późn. zm. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia 

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 



27 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym. 

Uchwała Nr 758 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi - za pojemnik lub worek 

o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, która w części stanowi 

nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy 

(druk nr 783). 

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

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za 

pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na 

której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy.  

Projekt uchwały - druk nr 783 został państwu radnym przekazany. 

Proszę przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie 

opinii do omawianego projektu uchwały. 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję: 

„Projekt uchwały omówi kierownik Gospodarki Komunalnej Rafał Oblizajek. 

W wyniku głosowania 10 radnych było „za”, 1 radny nieobecny.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

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

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za 

pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na 

której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy. 

Uchwała Nr 759 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 476 Rady 

Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ustalania 

wysokości stawek opłaty za odprowadzanie wód opadowych 

i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej pozostającej 

w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, zmienionej 

Uchwałą Nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku 

(druk nr 780). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skarg kasacyjnych od 

wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu: 

z dnia 30 marca 2022r., sygn. akt III SA/Po 1608/21, 

stwierdzającego nieważność Uchwały Nr 476 Rady Miasta Konina 

z dnia 27 stycznia 2021 r. oraz z dnia 24 marca 2022 roku, sygn. akt 

III SA/Po 1607/21 stwierdzającego nieważność Uchwały Nr 442 

z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu 

odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte 

lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie Miasta Konina 

(druk nr 781). 

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr 476 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku 

w sprawie ustalania wysokości stawek opłaty za odprowadzanie wód opadowych 

i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej pozostającej w posiadaniu Zarządu 

Dróg Miejskich w Koninie, zmienionej Uchwałą Nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 

29 grudnia 2021 roku - druk nr 780. 

Mamy również projekt uchwały, który dotyczy tej samej materii, podjęcie uchwały 

w sprawie wniesienia skarg kasacyjnych od wyroków Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu: z dnia 30 marca 2022r., sygn. akt III SA/Po 1608/21, 

stwierdzającego nieważność Uchwały Nr 476 Rady Miasta Konina z dnia 

27 stycznia 2021 r. oraz z dnia 24 marca 2022 r., sygn. akt III SA/Po 1607/21 

stwierdzającego nieważność Uchwały Nr 442 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych 

w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie Miasta Konina. 

Te dwa projekty uchwał były przedmiotem obrad Komisji Finansów i Komisji 

Infrastruktury, proszę zatem przewodniczącego Marka Waszkowiaka o przedstawienie 

opinii." 
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Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję: 

„Połączone komisje obradowały nad drukami nr 780 i 781, który jest pewną 

konsekwencją pierwszej uchwały. Pan prezydent Paweł Adamów przedstawił 

podstawy tej zmiany, są to rezultaty prowadzonej przedtem przez nas dyskusji 

dotyczące wód opadowych. Właśnie z tego powodu, że ta dyskusja trwa w dalszym 

ciągu, ta dyskusja była dłuższa, wyjaśniono różne sprawy, ale również dyskutowano 

o tym i o potrzebie dyskusji jakie rozwiązanie przyjąć w przyszłości. 

W wyniku tych wyjaśnień pana prezydenta, dyskusji radnych, radni podjęli decyzję. 

W przypadku uchwały zawartej w druku nr 780 - 8 radnych było „za”, 1 „przeciw” przy 

1 „wstrzymującym się”.  

W przypadku druku nr 781 - 7 radnych było „za”, 2 „przeciw”, przy 1 wstrzymującym 

się”.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektami uchwał. 

Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Rozmawialiśmy o tym na komisji, ale 

chciałem tak jeszcze doprecyzować ten temat druku nr 781. Jakie szacowane są realne 

koszty tego procesu, ile nas to będzie kosztować jako Miasto? Dziękuję.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Pan Zenon Chojnacki, 

wiceprzewodniczący rady, udzielam panu głosu.” 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Nasza gmina nie 

jest jedyną gminą, która ma problem z tego rodzaju uchwałą, myślę o uchwale 

o odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych. Można powiedzieć, że zaczęło się od 

Gdańska, właściwie od Rumi w 2018 roku, potem pojawiło się Opole, Morąg, Suwałki, 

Elbląg, Poznań, w końcu i Bydgoszcz i tak dalej. Część spraw jest rozstrzygniętych, 

a części spraw nierozstrzygniętych. Sąd w naszym przypadku stwierdza dwie rzeczy, 

odnosi się do dwóch spraw, do spraw regulaminu, a jeszcze ważniejsza jest chyba 

sprawa związana z brakiem podstawy prawnej. Oczywiście każdy regulamin można 

poprawić, ale w tej sytuacji należy się zastanowić, czy poprawienie tego regulaminu 

w tym momencie ma sens, skoro tak naprawdę sąd kwestionuje podstawę prawną. 

Ja tu pozwoliłem sobie przejrzeć niektóre orzecznictwa sądowe, bo one mogą pomóc 

nam w takiej dyskusji na ten temat i być może podpowiedzą rozwiązania, które 

powinniśmy przyjąć, żeby tę usługę świadczyć. A jeśli pojawia się usługa, bo 

z pewnością odprowadzenie wód taką usługą jest, to powinniśmy znaleźć takie 

rozwiązanie, które będzie pewnego rodzaju kompromisem. Na czym opierał się 

przede wszystkim sąd, sąd stwierdza, z czym jakby trudno polemizować, że organy 

władzy publicznej powinny działać na podstawie i w granicach prawa i w artykule 167 

mowa jest o tym, co może być źródłem dochodu. Ja sobie pozwolę przeczytać, bo to 



30 

jest ważne dla naszej dalszej dyskusji, w punkcie 2. czytamy „Dochodami jednostek 

samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje 

celowe z budżetu państwa”. I punkt 3. „Źródła dochodów jednostek samorządu 

terytorialnego są określone w ustawie”. I tutaj oczywiście dla samorządów takimi 

fundamentalnymi ustawami jest ustawa o samorządzie gminnym, o gospodarce 

komunalnej oraz ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

I co ważne, ustawy te wymieniają wszystkie dopuszczalne źródła dochodów gminy, 

i co ważne, jest to katalog zamknięty, zatem nie możemy tutaj dowolnie kształtować 

naszych dochodów na zasadzie, że wymyślamy jakiś nowy podatek, który nie został 

w tych jakby ustawach wskazany. I dlatego też sąd mówi jednoznacznie, że 

niedopuszczalne jest wprowadzenie takich dodatkowych opłat, które są poza tym 

katalogiem, które są wymienione w ustawach. Ja żałuję troszeczkę, bo ten pogląd, czy 

ta informacja pojawiła się w dyskusji nad projektem uchwały, myślę, że zostało to 

troszeczkę zlekceważone, dlatego jesteśmy w takiej sytuacji. Jeśli sprawa została w ten 

sposób postawiona przez sąd, cóż oczywiście czymś niezbędnym jest zmiana tej 

uchwały i tak jak tutaj jest mowa o zawieszeniu tych płatności z pewnością tak rada 

powinna postąpić. To jest moje zdanie oczywiście. Dziękuję uprzejmie.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu przewodniczącemu. Pan Paweł Adamów, 

zastępca prezydenta, udzielam głosu.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Paweł ADAMÓW, cytuję: „Tutaj w pełni się zgadzam 

też z wypowiedzią pana Zenona Chojnackiego, że rzeczywiście teraz trzeba znaleźć 

rozwiązanie, które będzie rozwiązaniem kompromisowym. I my mamy pomysł takiego 

rozwiązania i przygotowujemy się. Natomiast dzisiaj nie jest czas na taką dyskusję. 

Dzisiaj tak naprawdę przedstawiamy państwu z racji tego, że jest taki, a nie inny wyrok 

sądu dwie uchwały, jedną uchwałę mówiącą o tym, że składamy skargę kasacyjną, 

a w efekcie jeżeli składamy skargę kasacyjną, to w związku z tym te uchwały nie 

wygasną, bo wyrok będzie nieprawomocny ciągle, więc proponujemy drugą uchwałę, 

która jednocześnie zawiesza tą opłatę i pewnie będziemy ten termin przedłużać do 

momentu uzyskania wyroku przez naczelny sąd administracyjny. Myślę, że takie 

rozwiązanie będzie najlepsze. Proponujemy 1 lipca, żeby zamknąć ze względu też na 

wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe okresy rozliczeniowe. Ile kosztuje skarga 

kasacyjna - 7000 netto, taką dostałem informację od prawnika. Opole i Rumia też 

złożyły skargi kasacyjne z tym, że Opole pobiera opłatę dalej. Natomiast Rumia, tak jak 

my ją zawiesiła. Uważam, że też z dbałości o nasze finanse miejskie powinniśmy też 

wyczerpać tę procedurę do końca, bo niech się zdarzy, że byśmy się nie odwołali, 

a Opole i Rumia dostaną wyrok NSA, że mają prawo pobierać taką opłatę i wtedy 

w jakim świetle też staniemy jako Miasto, też jako państwo radni, że po prostu nie 
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wyczerpaliśmy tego do końca. Myślę, że najbezpieczniej i z dbałości o finanse ten 

wniosek złożymy, a jak to w przyszłości zorganizować, to jest oddzielna dyskusja. 

Bardzo dziękuję.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu prezydentowi. Jeszcze raz prosi o głos 

pan przewodniczący Zenon Chojnacki, udzielam głosu.” 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Jeszcze jedna rzecz, 

bo tak jak mieszkańcy żyją tą informacją o opłatach za deszczówkę, tak samo żyją 

informacjami związanymi już z innym wyrokiem, co prawda on wprost nie odnosi się 

do tematu tej uchwały, ale myślę tutaj o sporze, jaki zaistniał między PWiK a Wodami 

Polskimi. Tutaj akurat okazuje się, że ten wyrok jest korzystny dla PWiK-u, nie tyle ze 

względów merytorycznych, ile proceduralnych, niedotrzymanie mówiąc krótko 

terminów. I tutaj przy tej okazji chciałbym zapytać, co z opłatami za dostarczanie wody 

i odprowadzanie ścieków. Czy tutaj planowany jest jakiś ruch, bo myślę, że te dwie 

rzeczy powinniśmy ze sobą wiązać. To są opłaty, które są ważne dla mieszkańców 

Konina i być może przy tej okazji warto też do tego tematu się ustosunkować.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu przewodniczącemu. Pan prezydent Paweł 

Adamów, udzielam głosu.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Paweł ADAMÓW, cytuję: „Z informacji, które ja 

posiadam tutaj sytuacja jest odwrotna, czyli PWiK wygrał w sądzie z Wodami Polskimi. 

Natomiast Wody Polskie odwołały się do NSA i sytuacja jest taka sama, będziemy 

czekać na ostateczne rozstrzygnięcie. Dziękuję bardzo.” 

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

DRUK Nr 780 

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

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 476 Rady Miasta Konina 

z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłaty za 

odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej 

pozostającej w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, zmienionej Uchwałą 

Nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku. 

Uchwała Nr 760 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

DRUK Nr 781 

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

Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie wniesienia skarg kasacyjnych od wyroków 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu: z dnia 30 marca 2022r., sygn. akt 
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III SA/Po 1608/21, stwierdzającego nieważność Uchwały Nr 476 Rady Miasta Konina 

z dnia 27 stycznia 2021 r. oraz z dnia 24 marca 2022 r., sygn. akt III SA/Po 1607/21 

stwierdzającego nieważność Uchwały Nr 442 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych 

w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie Miasta Konina. 

Uchwała Nr 761 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

13. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Konina 

VII kadencji (maj 2021 - kwiecień 2022). 

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

z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Konina VII kadencji (maj 2021 – 

kwiecień 2022). 

Treść sprawozdania państwo radni otrzymali. 

Proszę przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Konina VII kadencji 

o przedstawienie radnym sprawozdania. Udzielam głosu panu Antoniemu 

Sucharskiemu.” 

Głos zabrał przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Konina Antoni SUCHARSKI, 

cytuję: „Pokrótce postaram się przedstawić sprawozdanie z działalności Młodzieżowej 

Rady Miasta za okres maj 2021 - kwiecień 2022. 

Jeśli chodzi o samą Młodzieżową Radę Miasta, Młodzieżowa Rada Miasta działa już od 

2008 roku, została ona powołana przez Radę Miasta Konina. Jest reprezentacją 

młodzieży, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, publicznych 

i niepublicznych miasta Konina. Nasza rada ma charakter konsultacyjny i wspiera, 

upowszechnia ideę samorządności wśród młodzieży w naszym mieście. 

Obecny skład Młodzieżowej Rady Miasta już po wszystkich zmianach, czyli ten skład, 

w którym dzisiaj funkcjonujemy jest załączony do sprawozdania. 

Jeśli chodzi o zarządzanie Młodzieżową Radą Miasta, prezydium Młodzieżowej Rady 

Miasta VII kadencji stanowią przewodniczący Antoni Sucharski, wiceprzewodnicząca 

Olga Gradecka, wiceprzewodnicząca Joanna Brzezińska oraz sekretarz Marcel Jóźwiak. 

Jeśli chodzi o bieżącą działalność Młodzieżowej Rady Miasta staramy się realizować 

nasze statutowe cele, czyli upowszechniać ideę samorządności, demokracji wśród 

młodzieży szkół średnich i młodzieży szkół podstawowych miasta Konina. 

Ta działalność nasza również rozszerza się na młodzież spoza naszego miasta z uwagi 
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na to, że wielu uczniów konińskich szkół, to są dzieci i młodzież, która niekoniecznie 

mieszka w Koninie. 

Jeśli chodzi o działalność taką szczegółową, wszystko zostało opisane dokładnie 

w sprawozdaniu, w którym zawarte zostały informacje o sesjach, na których 

obradowaliśmy, o naszych spotkaniach, również nieformalnych, o dyskusjach 

i spotkaniach z przedstawicielami miasta, o uczestnictwie młodzieżowych radnych 

w imprezach ogólnopolskich, o działalności Młodzieżowej Rady Miasta w zakresie 

promocji i dostosowania identyfikacji wizualnej Młodzieżowej Rady Miasta do nowej 

identyfikacji naszego miasta, o uczestnictwach radnych młodzieżowych w obchodach 

miejskich upamiętniających rocznice ważnych wydarzeń w naszym mieście. 

Opisujemy również w sprawozdaniu działania i akcje, które organizowaliśmy w okresie 

sprawozdawczym. Zaznaczamy naszą obecność, w tym sprawozdaniu też podkreślamy 

to jak zaistnieliśmy w pewnym sensie, jak zaznaczyliśmy naszą obecność w naszym 

mieście. 

Na przestrzeni tego niespełna roku podejmowaliśmy działania takie jak 

zaangażowanie w projekt Konin UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom, organizowaliśmy 

akcję „Dobre Filmy na Bulwarze Nadwarciańskim”. Dzięki naszemu zaangażowaniu 

odbyła się nominacja naszego miasta do nagrody super samorząd. Współpracujemy 

ze stowarzyszeniem M-LAB, które również działa w Koninie na rzecz konińskiej 

młodzieży. Organizujemy wspólnie z tym stowarzyszeniem projekty, takie jak M-BAZA 

mapa miejsc młodzieżowych. Nasi radni są również członkami projektu Młodzi 

Ambasadorzy Klimatu, w który aktywnie się włączają. Wspólnie organizowaliśmy takie 

akcje, jak Tydzień Praw Dziecka w Koninie. Organizowaliśmy również akcję związaną 

z promocją dnia książki w naszym mieście i rozpowszechnieniem idei czytelnictwa 

wśród młodzieży i mieszkańców miasta. 

W okresie sprawozdawczym, dokładnie 9 listopada gościliśmy w naszym mieście 

Młodzieżową Radę Gminy Szydłowo, która znalazła nas na Facebooku i dzięki właśnie 

wspomnianej wcześniej identyfikacji wizualnej, promocji, którą prowadziliśmy, 

zainteresowała się nami i jest to rada, która dopiero powstawała w tamtym czasie, 

chcieli wymienić się doświadczeniami, przyjechali do nas, to był bardzo ciekawy czas, 

który spędziliśmy z naszymi kolegami i koleżankami radnymi z gminy Szydłowo. 

Angażowaliśmy się w wydarzenia na rzecz klimatu, gdyż jako młodzi ludzie 

w większości uważamy, że wydarzenia, które mają miejsce na świecie źle oddziałują na 

to wszystko, co się dzieje wokół nas. Propagowaliśmy idee związane z ochroną 

klimatu. Pozyskiwaliśmy też w ostatnim czasie dotacje z grantów z Fundacji Batorego 

pozyskaliśmy dokładnie dwie dotacje. Jedna z tych dotacji została przeznaczona na 
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zakup książek dla konińskich szkół, była to dosyć duża akcja, którą przeprowadziliśmy. 

A drugi grant został pozyskany na działanie na rzecz klimatu, oba granty zostały 

pozyskane z Funduszu Klimatycznego Fundacji Batorego. 

Oprócz tego młodzieżowi radni brali udział w różnych działaniach charytatywnych, 

organizując między innymi akcje charytatywne, biorąc udział w 30. finale WOŚP. 

W ostatnim czasie w związku z wojną na Ukrainie, zorganizowaliśmy Akcję Plecak na 

rzecz młodzieży ukraińskiej. 

Współpracujemy jak już wcześniej wspomniałem ze stowarzyszeniem M-LAB, ale 

współpracujemy również z Centrum Kultury i Sztuki, z Domem Kultury Oskard zostało 

podpisane porozumienie trójstronne o współpracy między właśnie naszymi 

organizacjami, które ma za zadanie pomóc nam, jako młodzieżowym radnym 

realizować swoje cele statutowe oraz dzięki podpisaniu tego porozumienia mamy też 

niejako dostęp do zaplecza sprzętowego Centrum Kultury i Sztuki. 

Jak już wspomniałem angażowaliśmy się w różne akcje charytatywne, wspomniałem 

o 30. finale WOŚP, o Akcji Plecak, również nasi radni z uwagi na to, że jesteśmy 

uczniami konińskich szkół angażowaliśmy się w różne akcje szkolne, które były już 

zorganizowane, nie organizowaliśmy ich, ale aktywnie jako świadomi mieszkańcy 

Konina, jako aktywni uczestnicy życia społecznego angażowaliśmy się w ważne dla 

ogółu akcje w naszym mieście i nie tylko. 

Wrócę do tematu promocji i informacji. Za całą promocję i informację odpowiada nasz 

sekretarz Marcel Jóźwiak, który jest uczniem Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych 

w Koninie. Opracował on wzory dokumentów, druków, opracował nowe logo, całą 

identyfikację wizualną, odpowiada za dokumentację rady w okresie sprawozdawczym. 

My jako młodzi radni byliśmy zapraszani przez różne media do kontaktu. Byliśmy 

z wizytą w Telewizji Wielkopolskiej, w Meloradio, z tego, co wiem jeszcze w RMF-ie.  

Jeśli chodzi o dalsze nasze akcje, w ostatnim czasie wzięliśmy udział w kampanii 

społecznej Chcemy Żyć, która była organizowana w ramach tygodnia Ziemi. 

Oprócz tego, że współpracujemy z Domem Kultury Oskard, z M-LAB, staramy się 

współpracować również z innymi organizacjami młodzieżowymi na terenie naszego 

miasta, takimi jak chociażby Związek Harcerstwa Polskiego. I to w sumie tyle, tytułem 

tego sprawozdania. 

Chciałbym wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Tutaj dużo już na sesji mówiliście 

państwo o funduszach, o pieniądzach. Chciałbym się do tego odnieść w kontekście 

Młodzieżowej Rady Miasta, która z tego, co my wszyscy radni wiemy ma swój budżet, 

problem z nim jest taki, że ten budżet jest niedookreślony. Ja chciałbym zwrócić się 

tutaj do osób, które w tej materii mogłyby nam pomóc. Skoro te pieniądze są, 
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chcielibyśmy poznać zasady wydatkowania tych pieniędzy, na co dokładnie możemy je 

wydać, jako Młodzieżowa Rada Miasta, mamy pomysły. Jeśli byłaby taka opcja, 

chcielibyśmy również wnioskować o zwiększenie tego budżetu, ponieważ 2.000 złotych 

rocznie, to nie ukrywajmy, troszeczkę śmieszna kwota. Mamy propozycje naszych 

rozwiązań, które opracowaliśmy we współpracy z naszymi przyjaciółmi. Mamy też 

opracowane to, dlaczego w ogóle chcemy zwiększenia tego budżetu i mamy też 

opracowany plan na co chcielibyśmy wydać te pieniądze. Chciałbym się zwrócić tutaj 

do osób, które mogą nam w tej sprawie pomóc, aby nam pomogły. 

Dziękuję państwu za wysłuchanie. W razie pytań jestem do dyspozycji. Dziękuję.” 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Szanowny panie przewodniczący 

Młodzieżowej Rady Miasta. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj się tutaj spotykamy. 

Powiedzieć, że Młodzieżowa Rada Miasta jest mi bliska sercu, to powiedzieć mało, bo 

ja swoją ścieżkę samorządową rozpocząłem od wyboru do Młodzieżowej Rady Miasta, 

a potem jako przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta, tak że cieszę się z tego 

spotkania. 

Rok temu 1 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która tak naprawdę 

zapewniła finansowanie Młodzieżowej Rady Miasta, bo to było wcześniej 

niedookreślone prawnie i dała też Młodzieżowej Radzie Miasta między innymi 

inicjatywę uchwałodawczą. To jest wielki krok, który ustabilizował prawnie 

Młodzieżową Radę Miasta i się bardzo cieszę, że jesteście aktywni, że pracujecie na 

rzecz miasta, bo moje prywatne doświadczenie mówi mi, że to jest ciężkie zadanie 

i ciężka misja, którą realizujesz. Także dziękuję ci z całego serca i życzę powodzenia 

w zdobywaniu środków na rzecz waszych celów. Pamiętam, że o ten sam projekt, 

o ten sam pomysł apelowałem, gdy byłem przewodniczącym Młodzieży Rady Miasta, 

żeby określić ramy finansowania. Tak, że cieszę się i życzę Ci powodzenia, będę ten 

pomysł z całego serca wspierał.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Pan radny Jakub Eltman, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Widzę, że tak zwana grupa młodych 

radnych poczuwa się do obowiązku wypowiedzenia się w kontekście Młodzieżowej 

Rady Miasta. Dziękuję bardzo za to sprawozdanie, nie ulega wątpliwości, że należy się 

wyraz takiego uznania za działalność w tej kadencji i za przedstawienie takiego 

sprawozdania. Niemniej tutaj prosiłbym również o wyjaśnienia ze strony pana 

prezydenta kwestii tego budżetu, bo też chciałem o to pytać, ale widzę, że pytanie 

padło bezpośrednio ze strony pana przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta, 

więc widzę, że ten problem jest istotny. 
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Ale chciałem się odnieść również do takiej rzeczy, Młodzieżowa Rada Miasta w swoim 

statucie ma zapis taki, że realizuje swoje zadania poprzez wykonywanie określonych 

zadań, w szczególności jest tam taki zapis dotyczący opiniowania aktów prawnych 

dotyczących młodzieży. I wiemy, że my często, w sensie w mieście, mamy z tym 

problem, że wiele uchwał podejmowanych przez Radę Miasta Konina, dotyczących 

młodzieży, nie trafia wcześniej na posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta, byśmy my 

jako radni mogli zapoznać się z tą opinią Młodzieżowej Rady Miasta. I chciałem się 

tutaj zwrócić do panów prezydentów z prośbą o to, że przy okazji tego sprawozdania 

wywołać ten temat i w jakiś sposób wpłynąć na to, aby częściej po prostu zwracać się 

do Młodzieżowej Rady Miasta o opinię w kwestii uchwał, które ich bezpośrednio 

dotyczą, aby ta Młodzieżowa Rada Miasta mogła wykonywać to swoje zadanie. Tak czy 

inaczej dziękuję za przedstawione sprawozdanie i życzę powodzenia w dalszej 

działalności.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Zastępca prezydent Witold Nowak, udzielam 

głosu.” 

Głos zabrał zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Bardzo serdecznie dziękuję, 

nie tyle za sprawozdanie, bo ono podsumowuje waszą pracę, ale przede wszystkim 

właśnie za tę pracę, którą wykonujecie. I muszę powiedzieć, że obserwuję 

Młodzieżowe Rady Miasta od wielu lat i aktywność tej rady miasta jest naprawdę 

wzorowa. Bardzo się cieszę, że angażujecie się w wiele projektów, w wiele działań, 

widać was, ale to nawet nie chodzi o to, żeby was było widać. Wy jesteście bardzo 

aktywni i chcecie współpracować w wielu obszarach. Bardzo się cieszę, że akurat w tej 

kadencji mamy możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych i współdziałania. 

Nie przypadkiem mamy koordynatora do spraw młodzieży i projektów kreatywnych, 

dziękuję za tę współpracę. Dziękuję także pani radnej, która koordynuje ze strony 

Rady Miasta Konina, tej dorosłej Rady Miasta Konina współpracę z Młodzieżową Radą 

Miasta. Cieszę się, że możemy rozwijać wasze zainteresowania i doświadczenia, bo to 

jest niezwykle ważne. Cieszę się, że wkrótce polecicie do Norwegii. Cieszę się, że 

bierzecie udział w tych ważnych społecznie działaniach, wczorajszy przykład 

konsultacji, ale też brania udziału w zespole, który opiniuje projekty amfiteatru. Więc 

naprawdę patrząc na te wszystkie kadencje Młodzieżowej Rady Miasta, oczywiście też 

mam świadomość, że jak powstawały te pierwsze rady, one też kształtowały pewną 

drogę, na której Wy dzisiaj jesteście i ja nie chciałbym, żeby z mojej wypowiedzi 

wybrzmiało, że któraś rada przed Waszą była mniej aktywna, czy nie była aktywna, 

ale chciałbym podziękować za tę Waszą aktywność, która jest teraz i mobilizować do 

dalszych działań i współpracy, bo naprawdę fajnie się z wami współpracuje i można na 

was liczyć. Zatem rozwijajcie się dalej. Bardzo dziękuję.” 
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Do sprawozdania radni nie mieli innych pytań. 

Przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Konina zapoznała się i przyjęła do 

wiadomości sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Konina 

VII kadencji (maj 2021 - kwiecień 2022). 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

14. Wnioski i zapytania radnych. 

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

radnych. 

Informuję, że drogą elektroniczną przekazałem państwu dwie interpelacje radnej 

Emilii Wasielewskiej w sprawie roszczeń kierowców w stosunku do Miasta Konina 

z tytułu uszkodzeń odniesionych przez ich samochody w wyniku złego stanu 

nawierzchni i drugą w sprawie zadłużeń stowarzyszeń i klubów sportowych. 

Nie było innych interpelacji radnych, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.  

Przypominam państwu radnym i proszę o formułowanie wniosków i zapytań na 

piśmie. Odpowiedzi na wnioski również zostaną udzielone w formie pisemnej. 

Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? 

Proszę bardzo pan radny Marek Cieślak.” 

Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Chciałem złożyć wniosek o wymianę tablicy 

informacyjnej z biografią profesora Mieczysława Bekkera, która znajduje się przy 

obelisku na skwerze w Łężynie. Chciałbym przypomnieć, że akurat mija 10. rocznica, 

bo otwarcie skweru odbyło się w 2012 roku i upływ czasu, warunki atmosferyczne 

sprawiły, że tablica z tą biografią stała się nieczytelna, a niezbyt to godnie eksponuje 

dokonania profesora, który w latach dziecięcych z rodzicami mieszkał na osiedlu 

w Cukrowni Gosławice w naszym mieście.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Następny jest pan radny 

Jarosław Sidor, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Jedna sprawa będzie, ale dla mnie i dla 

mieszkańców Niesłusza dość ważna. Przeczytam odpowiedź z zapytania z sesji 

z 27 kwietnia „W dniu 11.05.2022 roku wystosowałem pismo do Prezesa Zarządu Polskie 

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z żądaniem udzielenia informacji 

o podjętych działaniach mających na celu likwidację zagrożenia dla mieszkańców...” 

konkretnie w Niesłuszu. Panie prezydencie chciałem się dowiedzieć czy jest już 
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jakakolwiek odpowiedź od pana prezesa, spodziewam się jaka będzie, że jest 

prawdopodobnie wszystko w porządku. A dlaczego to mówię? Ponieważ od tego 

czasu, czyli od 27 kwietnia doszło do kolejnych czterech rozszczelnień na tym 

gazociągu, a od 19 maja do jutra, czyli do 27 maja będą trwały pomiary geodezyjne, 

gdzie firma geodezyjna praktycznie będzie szukać tego gazociągu, gdzie on się 

fizycznie znajduje. Dlatego nie przyjmuję żadnych wiadomości, jak również 

mieszkańcy, że ten gazociąg jest fizycznie i laserowo badany. Nie może tak być, jeżeli 

firma gazownicza PSG nawet nie wie, gdzie on się znajduje dokładnie. To tylko tyle 

w tym temacie i naprawdę bardzo proszę „trzymać mocno rękę na pulsie”, aby nie 

zbywać władz miasta i mieszkańców takimi śmiesznymi odpowiedziami, jak nieraz 

otrzymują również radni, nie będę do tego tematu wracał, przykład właśnie zieleniaka 

na Zatorzu, o którym rozmawialiśmy i odpowiedzi, o której rozmawialiśmy na komisji.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Następna w kolejności jest 

pani radna Katarzyna Jaworska, udzielam głosu.” 

Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Mam trzy wnioski. Mieszkańcy 

ulicy Olszewskiego bardzo proszą o zamontowanie spowalniacza, ponieważ ulica ta 

jest chyba najszerszą na osiedlu i jest bardzo często traktowana, jako ulica główna 

i samochody się tam bardzo rozpędzają. Drugi problem, który tam istnieje. To mimo 

tego, iż od kilku lat na osiedlach obowiązuje zasada prawej ręki, czyli wszystkie drogi 

są równorzędne, ale wielu mieszkańców, czy przyjezdnych albo o tym nie wie albo nie 

pamięta i bardzo trudno czasem jest wyjechać ze skrzyżowania ulicy Sierpińskiego na 

ulicę Olszewskiego, ponieważ bez zachowania własnej ostrożności może być 

staranowanym. Tak, że to jest pierwsza prośba. 

Mieszkańcy wieżowca z ulicy Wyszyńskiego 23 wnioskują, aby na parkingu od strony 

ulicy Budowlanych, ale również i od strony ulicy Wyszyńskiego namalować pasy 

wyznaczające miejsca parkingowe. W prawdzie one są teraz wyznaczone innym 

kolorem kostki, ale jest to mało kontrastowe i wielu użytkowników pojazdów parkuje 

według własnej fantazji, zabierając inne miejsca parkingowe, a wiemy, że każde 

miejsce parkingowe w Koninie jest na wagę złota. 

Dobrze by było, żeby odświeżyć przejście dla pieszych na ulicy Staromorzysławskiej. 

Przejście znajdujące się między przystankiem autobusowym, a bramą wejściową na 

cmentarz parafialny, bo już te znaki zostały wytarte.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Następna jest pani Emilia Wasielewska 

udzielam głosu.” 

Głos zabrała radna Emilia WASIELEWSKA, cytuję: „W związku z trwającymi właśnie 

egzaminami ósmoklasistów chciałabym się zapytać o ilość ukraińskich uczniów 



39 

i uczennic, którzy przystąpili do tego egzaminu oraz to, czy mieli jakieś dodatkowe 

wsparcie przygotowawcze. 

Jednocześnie kieruję pytanie o aktualną liczbę uczniów i uczennic pochodzenia 

ukraińskiego w naszych placówkach oświatowych?” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję pani radnej. Następny jest pan radny Sławomir 

Lachowicz, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Ja mam jedno pytanie, a 

mianowicie chodzi mi o dojazd na parking przy ulicy Przemysłowej do Wydziału 

Komunikacji, czy na Policję, graniczy to z cudem. Jest to miejsce, nie wiem jak to 

nazwać zaraz przy samej ulicy Przemysłowej, jak popada deszcz, to tam z samochodu 

ani wyjść, ani wejść. Dlatego miałbym prośbę, żeby tam to wyrównać i chociaż 

destruktem jakimś wysypać i utwardzić, bo tam w tej chwili to nawet tiry stawają, a już 

praktycznie jest zajęty do samego końca. Prosiłbym, żeby to uregulować, jakoś zrobić 

porządek.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Następna jest pani radna 

Krystyna Leśniewska, udzielam głosu.” 

Głos zabrała radna Krystyna LEŚNIEWSKA, cytuję: „Ja mam tylko taki jeden wniosek 

krótki formalny, ponieważ przegłosowaliśmy nazwę wiaduktu na wiadukt Pokoju to 

bym prosiła, żeby zwrócić uwagę w MZK, bo cały czas powtarza się nazwa wiadukt 

Briański, zapowiadając jak się jedzie i na tablicach, żeby tej zmiany dokonano.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję pani radnej. Następny jest pan radny Tomasz 

Andrzej Nowak, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Na wstępie chciałbym poprzeć 

pana radnego Marka Cieślaka w sprawie tej tablicy Mieczysława Bekkera, ponieważ ja 

w tamtym czasie współpracowałem z panem radnym, przygotowywałem też ten tekst, 

brałem udział. I chcę tylko przypomnieć, że pan profesor Mieczysław Bekker nie tylko 

spędził dzieciństwo w Cukrowni Gosławice, gdzie jego ojciec był kierownikiem 

Cukrowni, ale też ukończył gimnazjum w Koninie zakończone maturą, mieszkał przy 

obecnej ulicy Staszica na stancji. 

A teraz przejdę do moich wniosków. Pierwszy wniosek dotyczy zmiany szerokości 

jezdni ulicy Wiosny Ludów, obok sali sesyjnej przy jednoczesnym poszerzeniu 

chodnika, znaczy zwężenie jezdni, a poszerzenie chodnika po stronie Ratusza, to jest 

prośba mieszkańców tej ulicy, ale także osób, które korzystają tutaj z instytucji. A także 

rozważenie montażu spowalniaczy, ponieważ zdarza się, że parkujące auta blokują 

wejście do Ratusza, stoją dosłownie kilkadziesiąt centymetrów od Ratusza, a kierowcy 
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aut też jednocześnie rozpędzają się na ulicy Wiosny Ludów. Zrobiło się troszeczkę 

niebezpiecznie. Jest to prośba mieszkańców ulicy. 

Drugi wniosek to jest wniosek powtórzony z marca o przygotowanie do użytku przez 

pasażerów przystanku MZK przy ulicy Solnej, bo ten teren nie zapewnia 

komfortowego wsiadania, jest bardzo wysoki krawężnik, jest wysiadanie na trawę, tam 

jeździ linia 68, to jest ta nowa linia. Tam przystanek nie spełnia standardów, chociażby 

też dla niepełnosprawnych i tutaj też dochodzi pytanie, że tworzymy linię, a okazuje 

się, że tworzymy linię w miejscach, gdzie nie ma miejsca na zrobienie przystanku, to 

jest takie kuriozum. Najpierw chyba powinniśmy przystanek, ale dobrze linia jest, 

ludzie korzystają, mogę to potwierdzić mieszkam w tej okolicy, więc prośba o ten 

przystanek, o przygotowanie go do użytku. 

Trzecie pytanie. To jest pytanie do pana zastępcy prezydenta Witolda Nowaka, 

ponieważ pojawiły się informacje medialne, że będzie konkurs na stanowisko 

dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej, więc mam pytanie 

o jakieś szczegóły, kiedy odbędzie się taki konkurs, czy już coś wiemy? 

Kolejne zapytanie, to zapytanie o stan uzgodnień miasta Konina w sprawie 

zagospodarowania Placu Zamkowego i Placu Wolności, czy już miasto Konin osiągnęło 

jakiś kompromis, czy dostosowało się do wymogów konserwatora zabytków, bo trwa 

to bardzo długo? 

Kolejne pytanie, to jest pytanie też od osób, które korzystają z bulwaru, o możliwość 

wjazdu na bulwar aut innych niż są określone na znakach policji, straży miejskiej i 

obsługi komunalnej, czyli PGKiM, PWiK i MPEC, ponieważ pojawiają się inne auta, które 

nie są w żaden sposób oznakowane, parkują też często na bulwarze.” 

Na koniec podziękowanie dla pana dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Grzegorza 

Pająka, zgłoszenia, które w marcu na sesji przedstawiłem dotyczące remontu kostki na 

Starówce są wykonywane. Ulica Zofii Urbanowskiej bardzo dokładnie została 

naprawiona na odcinku od Placu Wolności do ulicy Słowackiego i teraz trwa remont 

ulicy 3 Maja na skrzyżowaniu z ulicą Kościelną i Staszica, ten krawężnik przecinający 

jezdnie też jest naprawiany, tak że dziękuję bardzo w imieniu mieszkańców Starówki, 

wszystkich którzy tam jeżdżą.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu radnemu. Następny w kolejności jest pan 

radny Krystian Majewski, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Ja mam tylko jedno pytanie, dotyczące 

przystanku na ulicy Konwaliowej. Ostatnio miałem przyjemność korzystać z tego 

przystanku i posłuchać od seniorów, co myślą o naszym mieście i o tym, że muszą 



41 

wykłócać się, żeby z niego korzystać. I taki apel od mieszkańców Chorznia, aby jak 

najszybciej przystanek się zrekonstruował, ponieważ jak wiemy uległ zniszczeniu. Taka 

prośba, żeby to potraktować priorytetowo i jak najszybciej ten przystanek się pojawił, 

bo nie chcę więcej słuchać niecenzuralnych słów od naszych seniorów na temat 

miasta.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Następny jest pan wiceprzewodniczący rady 

Zenon Chojnacki proszę bardzo.” 

Głos zabrał wiceprzewodniczący radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Moja wypowiedź 

będzie taka trochę nietypowa, dzisiaj jest 26 maja wszyscy doskonale wiemy, że to 

ważny dzień dla naszych mam, w związku z tym nie mogę sobie odmówić tej 

przyjemności, bo jako przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych złożyć 

wszystkim mamą życzenia. Tak naprawdę to są życzenia kierowane praktycznie do 

każdej kobiety, bo albo ktoś był matką, albo będzie mamą, cóż to macierzyństwo jest 

tak silnie w kobietę wpisane, że praktycznie każda kobieta ma w sobie ten kod 

macierzyńskości, dlatego też chciałbym wszystkim mamą życzyć wszystkiego co 

najlepsze, najpiękniejsze jednym słowem niech się wiedzie, żeby były szanowane, żeby 

ta kobiecość, to macierzyństwo było obecne w naszych dyskusjach i w naszym świecie. 

Pozdrawiam jeszcze raz wszystkie mamy.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję panu wiceprzewodniczącemu i się dołączamy 

do tych życzeń. Pan radny Jacek Kubiak, udzielam głosu.” 

Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Ja tylko chciałbym podziękować panu 

zastępcy prezydenta Witoldowi Nowakowi, dlatego, że na tych masztach przy Hotelu 

Konin prawidłowo wiszą flagi nie szmaty, a flagi. Dziękuję ślicznie.” 

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

głosu.”  

Głos zabrała radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Doszły do mnie informacje 

i proszę o potwierdzenie, czy pan prezydent dzisiaj ma urodziny? 

Dlatego od całego naszego klubu Zjednoczonej Prawicy chcieliśmy złożyć najlepsze 

życzenia urodzinowe, dobra, zdrowia, pomyślności, dobrych wyborów, dobrych decyzji 

i błogosławieństwa Bożego. Myślę, że nas usłyszy, a jak nie, to bardzo prosimy 

o przekazanie." 
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15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

Przewodniczący rady, cytuję: „Poproszę teraz zastępcę prezydenta pana Witolda 

Nowaka o ustosunkowanie się do wszystkich pytań, bądź wskazanie osób, które 

odpowiedzą.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Oczywiście 

otrzymacie państwo odpowiedź pisemną na wszystkie zapytania. Do kilku chciałbym 

się odnieść. Zacznę od pana radnego Marka Cieślaka. Bardzo dziękuję za tę 

informację, postaramy się jak najszybciej rzeczywiście sprawić, żeby ta tablica 

odzyskała swoją świeżość i blask, taki godny, jaką chwałę przyniósł Bekker Koninowi, 

zatem dziękuję za to zgłoszenie. 

Pan radny Jarosław Sidor pytał od odpowiedź z PGNiG. My jesteśmy bardzo oburzeni 

tym, że po pierwsze tej odpowiedzi nadal nie ma. Po drugie tym, że mieszkańcy 

Niesłusza są w niebezpieczeństwie i są ignorowani przez państwową spółkę, która 

przypomnę, tak jak to wybrzmiało gdzieś już w wypowiedziach zysk ma 3 miliardowy 

za ubiegły rok, a takich prostych spraw nie umie od wielu dni, miesięcy rozwiązać 

narażając na niebezpieczeństwo mieszkańców, którzy tam są i my jesteśmy 

wstrząśnięci tym i brakiem reakcji również, bo takie działania, nie chcę powiedzieć 

pozorne, ale takie, jakie są wykonywane, nie gwarantują bezpieczeństwa 

mieszkańcom tej części miasta. I tak jak mówił chyba pan prezydent Adamów na 

komisji, każdy gestor sieci odpowiada za tą sieć i mam nadzieję, że ta państwowa 

spółka się jak najszybciej przyczyni do tego, że będziecie państwo tam bezpieczni. 

Postaram się, jak tylko będzie odpowiedź, żebyśmy poinformowali nie tylko państwa 

radnych, ale mieszkańców o tym jaka ta odpowiedź jest ze strony spółki. 

Co do odpowiedzi dla pani radnej Katarzyny Jaworskiej to pan dyrektor Zarządu Dróg 

Miejskich Grzegorz Pająk przygotuje tę odpowiedź na piśmie. 

Pani radnej Emilii Wasielewskiej też odpowiem na piśmie. Mogę tylko powiedzieć, co 

do egzaminów. Zdawało egzamin ośmioklasistów 16 uchodźców, osób które są w 

naszym mieście. Natomiast w całym systemie mamy 416 Ukraińców. Natomiast 

szczegółowo odpowiemy na te pytania na piśmie. 

Co do parkingu przy ulicy Przemysłowej. Właścicielem parkingu jest skarb państwa, 

a trwały zarząd ma Wojewódzka Komenda Policji w Poznaniu. Cała ta działka ona ma 

oznaczenie, bo jestem w ewidencja gruntów i budynków 5/8, cała działka należy do 

Wojewódzkiej Komendy Policji. Będę rozmawiał z panem komendantem, bo jesteśmy 

umówieni na rozmowę w innej kwestii, zapytam także o ten teren i ewentualne plany 

Policji w tej kwestii. Rzeczywiście wymaga ten obszar na pewno jakiegoś 
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uporządkowania, wzmocnienia, jeśli nie kolejnej inwestycji, czy stałego utwardzenia, 

czy poszerzenia parkingu to na pewno takiego utwardzenia, które spowoduje, że 

korzystający z tego miejsca, nie nazwałbym teraz tego parkingiem będą mogli 

w sposób należyty wyjść z auta i dojść do utwardzonego terenu. 

Co do przystanku na ulicy Konwaliowej, za chwilę odpowie panu radnemu 

Majewskiemu pan prezydent Adamów i poproszę o to. 

Natomiast, co do konkursu na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, jak już teraz 

wiemy, jakie jest stanowisko Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to po prostu 

zgodnie z procedurami i terminami będziemy procedować ten konkurs. Myślę, że on 

odbędzie się zaraz po wakacjach. Przypuszczam, że to będzie we wrześniu, ale nie 

chcę tak jednoznacznie odpowiedzieć. Spróbuję też przygotować odpowiedź na piśmie 

do pana radnego. 

Co do bulwaru. Moja wiedza mówi o tym, że jeśli znaki obwiązują i auta tylko 

wyznaczone do tego mogą przez ten bulwar przejeżdżać, to nikt inny przejeżdżać 

i parkować nie powinien i nic się w tej kwestii nie zmieniło, ale także ta odpowiedź 

będzie dodatkowo na piśmie. 

Ja już nie chciałbym dłużej zabierać głosu, ale również wszystkim mamą i tym 

młodszym i tym nieco starszym chcemy życzyć, by zawsze doświadczały miłości i tą 

miłością się kiedyś podzieliły i dzielą się cały czas i chciałbym, żeby ta miłość do nich 

zawsze wracała ze strony dzieci, więc tego życzę, żeby w dniu tego święta, ale też przez 

wszystkie pozostałe dni roku mamy były zawsze cenione, zauważane i kochane i to 

z naszej strony takie życzenia. 

Za życzenia dla pana prezydenta, który ma dzisiaj urodziny oczywiście bardzo 

serdecznie dziękuję.” 

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Proszę o zabranie głosu zastępcę prezydenta 

pana Pawła Adamowa.” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Paweł ADAMÓW, cytuję: „Ja tylko na szybko 

cztery odpowiedzi. Jedna dotycząca ulicy Wiosny Ludów. Moim zdaniem jest to bardzo 

ciekawy pomysł, żeby rzeczywiście przymierzyć się do lekkiego zwężenia jezdni, 

poszerzenia tego chodnika przy Ratuszu. 

Co do progów zwalniających, to ja akurat obawiam się, że tam wygenerowałoby to 

straszny hałas, denerwujący mieszkańców, bo wiemy, jak ten hałas się kumuluje w tej 

zabudowie w tych kamienicach, ale to przeanalizujemy. 
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Plac Wolności, na szczęście już jesteśmy po rozmowach z konserwatorem zabytków. 

Były to bardzo udane rozmowy, uzgodniliśmy ostatecznie jak ten Plac Wolności ma 

wyglądać. Wydział Urbanistyki i Architektury na bazie tego spotkania przygotował 

wytyczne dla projektantów. Ja przypomną my mamy pieniądze z Funduszy Norweskich 

na przebudowę Placu Wolności, chcielibyśmy do końca wakacji, może do września 

przygotować dokumentację Placu Wolności, ona nie będzie jakoś specjalnie 

skomplikowana i jak najszybciej rozpisać przetarg na realizację Placu Wolności. Plac 

Zamkowy, to jest kwestia na przyszłość, tutaj akurat nie mamy środków na 

przebudowę z żadnych Funduszy Norweskich, ani z własnych środków. Tutaj czeka nas 

jeszcze sporo spotkań z konserwatorem, bo Plac Zamkowy jednak tak naprawdę 

trzeba zaprojektować od początku i jest on o wiele bardziej zróżnicowany pod 

względem funkcji. 

Natomiast, jeżeli chodzi o ten przystanek na ulicy Konwaliowej, to mamy 

zabezpieczone pieniądze w budżecie z odszkodowania. Została już podpisana umowa 

z firmą, która dostarczy nam przystanek. Nie jest to typowy przystanek, bo jest to 

przystanek z fotowoltaiką, więc trochę trwało w ogóle samo wypłacenie 

odszkodowania, bo to trwało 2 miesiące, potem wreszcie wypłacili nam to 

odszkodowanie. Termin dostarczenia przystanku też jest 60 dni określony w umowie, 

natomiast myślę, że będzie szybciej. Tak samo jak seniorzy, każdy z nas pewnie jest 

zbulwersowany wandalizmem w mieście, bo ten przystanek był efektem wandalizmu, 

bo to nie jest tak, że on się zapadł sam pod sobą, tylko wandale go zniszczyli.” 

16. Zamknięcie obrad LVIII Sesji Rady Miasta Konina. 

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

LVIII 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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