P R O T O K Ó Ł Nr LI/2014
z obrad LI SESJI RADY MIASTA KONINA,
która odbyła się w dniu 3 lipca 2014 roku
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wiosny Ludów 6.
_______________________________________________________

Sesja trwała od godz. 13.00 do godz. 13.30.
W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta
p. Józef NOWICKI, Zastępcy Prezydenta Miasta p. Marek WASZKOWIAK i p. Sławomir
LOREK, Skarbnik Miasta p. I. BARANOWSKA, kierownicy UM oraz przedstawiciele
lokalnych mediów.

Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego
protokółu.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

Otwarcia LI Sesji Rady Miasta Konina zwołanej w trybie nadzwyczajnym na podstawie
art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594) - dokonał Przewodniczący Rady Miasta Konina - radny p. Wiesław
STEINKE.

Przewodniczący rady powitał wszystkich biorących udział w obradach.
Stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada
moŜe obradować i podejmować prawomocne decyzje.
Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Miasta Konina na sekretarza obrad sesji przewodniczący
rady wyznaczył radnego p. Marka Cieślaka.
Radny p. Marek Cieślak wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad.

Następnie Przewodniczący rady powiedział, cytuję: „Szanowni Państwo w porządku
obrad na wniosek prezydenta znajdują się: punkt 2 dotyczący rozpatrzenia uchwały w sprawie

zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (druk nr 899). Następnie
zmiany w budŜecie miasta Konina na 2014 rok (druk nr 897), zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2014-2017 (druk nr 898) i następnie podjęcie
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina
w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Wodnej i Zofii Urbanowskiej (druk nr 900).
PoniewaŜ nie było komisji za kaŜdym razem będę prosił o zabranie głosu przez Pana
prezydenta i upowaŜnienie odpowiedniej osoby do tego, Ŝeby przedłoŜony projekt uchwały
omówiła.
Szanowni Państwo przystępujemy do realizacji tego porządku obrad, który jak wiemy
zawsze w sytuacji sesji nadzwyczajnej jest ustalany na podstawie wniosku Pana prezydenta.
Jak Państwo wiecie, jeszcze zapowiem, potem w oczekiwaniu na godzinę 14, gdzie mamy
otwarte posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej,
gdzie będziemy starali się znaleźć bezpieczne rozwiązanie dla przedsiębiorców i Miasta
w zakresie budynków i przedsiębiorców przy ulicy Błaszaka. Temat jest wszystkim Państwu
znany. Pan prezydent przedstawi informacje ze spotkań, których wiele juŜ odbył. Miejmy
nadzieję, Ŝe rozwiązanie, które jest proponowane, spotka się z akceptacją przedsiębiorców.
Jak będzie, zobaczymy.”

2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji
deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (druk nr 899).

Przewodniczący rady powiedział, cytuję: „W pierwszym punkcie porządku obrad
mamy do rozpatrzenia projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej na
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla
Pątnów w Koninie”. Proszę o zabranie głosu Prezydenta Miasta Konina p. J. Nowickiego
i omówienie projektu uchwały bądź wskazanie osoby, która ten przedłoŜony projekt uchwały
omówi.”

Głos zabrał Prezydent Miasta p. J. NOWICKI, cytuję: „UpowaŜniam Pana Prezydenta
Marka Waszkowiaka do zabrania głosu w tej sprawie.”

Głos zabrał z-ca prezydenta p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „Zgodnie z naszymi
ustaleniami i planem inwestycyjnym na terenie ul. Ślesińskiej i Kazimierskiej budowana jest
kanalizacja sanitarna. Praca finansowana i wykonana jest przez PWiK sp. z o.o.
W uzgodnieniu z Miastem, Spółka podjęła się prowadzenia generalnego wykonawstwa na
części kanalizacji deszczowej, która jest w całości finansowana przez Miasto. Ma być to
wszystko zakończone pełnym odtworzeniem dywanika asfaltowego na tych ulicach.
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Dokonano otwarcia ofert na kanalizację deszczową i potrzebna jest zgoda Wysokiej
Rady na zaciągnięcie zobowiązania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2.300.000,00 zł, aby spiąć finansowanie tej inwestycji.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Tak jak Państwo radni słyszeli, proponowane oferty są
wyŜsze, niŜ ta kwota, którą przewidzieliśmy w budŜecie, stąd musimy zwiększyć środki na
tym zadaniu.”

Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Ja mam takie pytanie, bo tutaj Pan prezydent
Waszkowiak się wypowiadał, chciałbym się dowiedzieć, bo są otwarte koperty, jaki jest
kosztorys wykonania tego zadania?”

Przewodniczący rady, cytuję: „Pytanie dotyczy tego, jaka jest wartość kosztorysowa
zadania i jak to się ma do ofert, które wpłynęły.”

Głos zabrał z-ca prezydenta p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „JeŜeli moŜna, to Pan
prezes zna wszystkie oferty, które wpłynęły.”

Odpowiadając Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
p. Z. SZYMCZAK powiedział, cytuję: „Kosztorys inwestorski na realizację tego zadania
w obydwu branŜach - kanalizacji deszczowej i drogowej to jest kwota 10.115.346,85 zł.
To jest kwota brutto. Koszt tej inwestycji po otwarciu jeszcze niezakończonego postępowania
przetargowego, najniŜsza oferta ze wszystkimi kosztami, czyli nadzorem inwestorskim,
obsługą geodezyjną, to jest kwota bez paru groszy 7.400.000,00 zł.”

Radny p. J. SIDOR, cytuję: „Kontynuuję, bo zastanawia mnie, czy znowu nie
będziemy czegoś zmieniać, dlaczego? GdyŜ w kwietniu przeznaczyliśmy 3.601.476,00 zł na
tę właśnie inwestycję. W tej chwili mamy tutaj zapisane 3.307.000,00 z tym, Ŝe poŜyczka jest
2.000.000,00 zł, takŜe i tak się nie zepniemy finansowo. I chciałbym się dowiedzieć, czy
gdzieś tych pieniędzy nie trzeba będzie jeszcze szukać, bo z tego, co Pan prezes Szymczak
powiedział, tych pieniędzy braknie, 3.600.000 zł + 3.300.000,00 tj. 6.900.000,00 zł.”

Przewodniczący rady powiedział, cytuję: „Czy Pani skarbnik moŜe podejść do
mikrofonu i poinformować, jak to wygląda od strony finansowania Miasta.”

Głos zabrała Skarbnik Miasta p. I. BARANOWSKA, cytuję: „Plan na zadanie był
pierwotnie 500.000,00 zł w uchwalonym budŜecie. Następnie zwiększone było
o 3.500.000,00 zł razem było 4.100,000,00 zł, a teraz 3.307.000,00 zł, w tym 2.300.000,00 zł
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z poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Pan prezydent proponuje i 1.007.000,00 zł z rezerw inwestycyjnych. Razem to daje kwotę,
która zabezpiecza wykonanie tego zadania.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Czyli po wyjaśnieniach wiemy, Ŝe środków na
inwestycje w tym kosztorysie nie braknie.”

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały
oznaczony numerem druku 899 poddał pod głosowanie.

Wynikiem jednomyślnego głosowania 17 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie.
Uchwała Nr 836 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmian w budŜecie miasta Konina na 2014 rok (druk nr 897),
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na
lata 2014-2017 (druk nr 898).

Przewodniczący rady powiedział, cytuję: „W kolejnym punkcie porządku obrad
rozpatrzymy projekt zmian w budŜecie miasta Konina na rok bieŜący zawarty w druku nr 897
oraz wynikające z tego zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata
2014-2017 zawarte w druku nr 898. Poproszę Panią skarbnik o przybliŜenie istoty zmian
w zmianach w budŜecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.”

Głos zabrała Skarbnik Miasta p. I. BARANOWSKA cytuję: „Projekt uchwały
dotyczący zmian w budŜecie w części budŜetu gminy przewiduje: zwiększenie planu
dochodów w oświacie i wychowaniu z tytułu odszkodowania w Gimnazjum Nr 3 tj. kwota
15.228,00 zł i środki są przeznaczone w tym gimnazjum na wydatki bieŜące.
Następnie dokonuje się zmniejszenia planów wydatków w administracji publicznej
o 9.500,00 zł i środki są przeznaczone dla oświaty i wychowania o 8.000,00 zł, to są wydatki
bieŜące Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych na zakup instrumentów i umundurowania
dla MłodzieŜowej Orkiestry Górniczej. Następnie 1.500,00 zł. To jest dotacja podmiotowa dla
MDK na obsługę artystyczną imprez organizowanych z okazji Dni Rodziny.
Następnie jest zmniejszenie rezerwy celowej inwestycyjnej w części budŜetu gminy
o 730.000,00 zł. W części budŜetu powiatu o 277.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.:
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„Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” plus poŜyczka.
To jest razem 3.307.000,00 zł.
I z rezerwy celowej oświatowej 140.000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla
stowarzyszeń na realizację zadania pod nazwą „Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego
wspierającego lokalny rynek pracy.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Te zmiany jak Państwo widzą tym razem są niewielkie,
ale najwaŜniejsza, wynikająca z przyjętej wcześniej uchwały, dotyczącej zwiększenia
środków na zadaniu „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Pątnów.”

Nie było zgłoszeń do dyskusji, wobec powyŜszego przewodniczący rady poddał
kolejno pod głosowanie projekty uchwał o numerach druku:

DRUK Nr 897
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 17 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zmian w budŜecie miasta Konina na 2014 rok.
Uchwała Nr 837 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

DRUK Nr 898
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 17 radnych „za” - Rada Miasta Konina
podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Konina na lata 2014-2017.
Uchwała Nr 838 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Szarych Szeregów,
Wodnej i Zofii Urbanowskiej (druk nr 900).

Przewodniczący rady, cytuję: „MoŜemy przejść do kolejnego punktu porządku obrad,
a jest nim rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Wodnej i Zofii
Urbanowskiej. Udzielam głosu Panu prezydentowi w celu upowaŜnienia osoby, która
przybliŜy istotę zmian w planie.”
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Prezydent Miasta Konin p. J. NOWICKI upowaŜnił Panią Małgorzatę Sztubę do
omówienia projektu uchwały.

Głos zabrała p. M. SZTUBA – kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury, cytuję:
„Nie tak dawno uchwalaliśmy miejscowy plan, ten, o którym dzisiaj rozmawiamy. Niestety
po sprawdzeniu przez wojewodę, wojewoda wydał rozstrzygnięcie, Ŝe dokonaliśmy
uchybienia. Na zapisie o przeznaczeniu terenu pod teren infrastruktury technicznej i
ciepłownictwo nie ma podanej wysokości. Po otrzymaniu rozstrzygnięcia, uzupełnienia tego
parametru przedkładamy jeszcze raz Państwu tę uchwałę.
Ponadto zgłaszamy następujące autopoprawki: w § 12 w punkcie 4, w podpunkcie c
w granicach terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 9 pkt 1,2,4,5,6. Następnie w punkcie 5,
podpunkcie c teŜ mamy w granicach terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 9 pkt 2,4,5,6.
W punkcie 6 i podpunkcie c tak samo wprowadzamy: w granicach terenu obowiązują
ustalenia zawarte w § 9 pkt 2,4,5,6. W punkcie 7 w granicach terenu obowiązują ustalenia
zawarte w § 9 pkt 2,4,5,6. W punkcie 8 w granicach terenu obowiązują ustalenia zawarte w
§ 9 pkt 1,4,5,6.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję i powiedział, cytuję: „Jak to czasami bywa,
mamy po kontroli organu wojewody projekt uchwały częściowo do poprawki. Tych zmian
dokonujemy, czasami musimy zmienić całą uchwałę, to teŜ niezwłocznie czynimy, jeśli to się
wiąŜe z realizacją inwestycji, którą planujemy, to powinniśmy tego tematu nie odkładać, co
teŜ czynimy i stąd ten punkt stał się jednym z punktów dzisiejszych obrad.”

Głos zabrała radna p. Z. ITMAN, cytuję: „Ja mam tylko taki swój wniosek, czy uwagi
do załącznika dotyczącego terenu po dworcu autobusowym z prośbą do Pana prezydenta,
Ŝeby jednak pomyśleć o tym, Ŝeby jakiś szczątkowy mały dworzec, wiata czy taki mały
dworzec autobusowy, Ŝeby był. Ewentualnie spróbować pomyśleć o tym budynku,
wykorzystaniu tego budynku, który tam pozostał. Dobrze byłoby tutaj, poniewaŜ było wiele
protestów, czyli chodzi tutaj o mieszkańców jakby tej części Konina, jak i o tych
przejeŜdŜających. Dobrze byłoby pomyśleć, Ŝeby jednak tutaj pomyśleć, Ŝeby taki mały
dworzec pozostawić, bo póki co uchwalamy ten plan, ale Ŝeby pomyśleć, Ŝeby potem
wprowadzić takie szczegółowe zapisy.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Sugestia Pani radnej jest taka, Ŝebyśmy jednak o tej
funkcji dworca w tej części miasta pomyśleli, chociaŜ wiemy i zgodni jesteśmy, Ŝe sam
pomysł połączenia dworca PKP z PKS jest słuszny i wydaje nam się, Ŝe docelowo powinien
być. Tu jest sugestia Pani radnej, Ŝebyśmy rozwaŜyli, bo tutaj pewnie funkcja bardziej
przystankowa w grę wchodzi, bo dworzec będzie juŜ tylko jeden, więc mowa bardziej
o przystanku, bo dworzec jako taki moŜe być tylko jeden.”
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Odpowiadając prezydent p. J. NOWICKI powiedział, cytuję: „O wszystkich tych
aspektach sprawy, o których pani mówiła, były wcześniej juŜ rozmowy z władzami spółki
PKS. Pan prezes przygotowuje na obszarze na tej nieruchomości, która pozostaje we
władaniu PKS odpowiednie rozwiązania, które będą słuŜyły podróŜnym na czas, dopóki
dworzec ten naprawdę nie zostanie przeniesiony do nowo budowanego dworca PKP,
w którym PKS zamawia sobie odpowiednią powierzchnię, Ŝeby słuŜyła ona jako dworzec.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Niejako nie mamy jeszcze nowego, nowej siedziby.
Mamy okienko na dzisiaj i rzeczywiście jest taka sytuacja, Ŝe moŜna odnieść wraŜenie, Ŝe nie
mamy takiego dworca, więc ta funkcja przystankowa dla tych dojeŜdŜających z miasta
i wyjeŜdŜających powinna być przynajmniej przejściowo zachowana.”

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały
oznaczony numerem druku 899 poddał pod głosowanie.

Wynikiem jednomyślnego głosowania 17 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina
w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Wodnej i Zofii Urbanowskiej.
Uchwała Nr 839 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5. Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Miasta Konina.

Przewodniczący rady p. Wiesław STEINKE poinformował, iŜ porządek obrad LI Sesji
Rady Miasta Konina został wyczerpany.

Następnie dziękując wszystkim za udział w obradach, zamknął LI Sesję Rady Miasta
Konina.
Obradom przewodniczył
Przewodniczący Rady Miasta Konina

Wiesław S T E I N K E

Protokołowało:
Biuro Rady Miasta Konina.
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