Nr

1.

Data
wpływu
23.12.2014r.
zgłoszone w
okresie
międzysesyjnym

RADNA/
RADNY
MAJEWSKI
KRYSTIAN

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

INTERPELACJA
dotycząca środków finansowych, jakie Miejska Biblioteka
Publiczna w Koninie przeznacza na zakup nowych książek

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie finansuje zakup książek 20.01.2015r.
ze środków budżetu miasta oraz Biblioteki Narodowej. Ponadto
w bibliotece działa Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki
Publicznej, które pozyskuje fundusze na zakup nowości
książkowych.
2. Pojęcie zakup książek i druków, które zostało umieszczone w
punkcie „Materiały i energia”, obejmuje zakup książek,
przeznaczonych dla podwyższenia kompetencji pracowniczych oraz
druków ścisłego zarachowania, np.: karty biblioteczne,
kwestionariusze przychodowe, druki KP i KW, księgi inwentarzowe.
Zakup książek z budżetu jest uwzględniony na koncie 401-03
(amortyzacja).
3. Na zakup nowych książek w latach 2010-2014 zostały
przeznaczone następujące środki: Rok 2010 - z budżetu miasta
5.000,00 zł, - z Biblioteki Narodowej 8.759,00 zł, Rok 2011 - z
budżetu miasta 6.805,15 zł, - z Biblioteki Narodowej 13.817,00 zł.
Rok 2012 - z budżetu miasta 6.949,86 zł, - Biblioteki Narodowej
18.520,00 zł. Rok 2013 - z budżetu miasta 8.990,84 zł, - z Biblioteki
Narodowej 18.504,00 zł. Rok 2014 - z budżetu miasta - 6.803,18 zł,
- z Biblioteki Narodowej 17.930,00 zł. Z budżetu MBP finansowana
jest prenumerata czasopism i gazet za kwotę 12 tysięcy złotych
rocznie.

Nr

2.

Data
wpływu

15.01.2015r.
zgłoszone w
okresie
międzysesyjnym

RADNA/
RADNY

MAJEWSKI
KRYSTIAN

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

ZAPYTANIE Radny prosił o informację o kosztach, jakie poniósł Konin w
związku z zakończonym finałem WOŚP

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Głównym organizatorem imprezy – podobnie jak w latach ubiegłych 20.01.2015r.
– było Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Miasto Konin
corocznie wspiera tę inicjatywę organizacyjnie i finansowo,
dostrzegając w niej doskonałą okazję do prezentacji działań
kulturalnych, sportowych, społecznych i profilaktycznych
prowadzonych przez różne instytucje działające w Koninie. W
bieżącym roku Miasto Konin wsparło finansowo przedsięwzięcie
kwotą 15.000 zł – z przeznaczeniem na współfinansowanie koncertu
gwiazdy - Myslovitz, który cieszył się dużym zainteresowaniem i
zgromadził ogromną publiczność.
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3.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

WANJAS
WIESŁAW

WNIOSEK
Prosił o oświetlenie chodnika pomiędzy supermarketem E.
Leclerc, a blokiem Wyszyńskiego 34. Są tam potłuczone
lampy.
Należy również dokonać przycinki koron drzew, aby
widoczne było światło lamp.

Działka o numerze 44/44, na której znajduje się oświetlenie nie jest 10.02.2015r.
własnością Miasta, lecz Firmy PERGRANSO Sp. z o.o. Natomiast
działka położona około 5 m od ogrodzenia (nr 44/71) jest
własnością Miasta i rosnące tam drzewa zostały przycięte, zgodnie
z wnioskiem Pana Radnego, w dniu 31.01.2015 r.
Pozostały teren (działka nr 44/121) jest własnością Wspólnoty
Mieszkaniowej Wyszyńskiego 34 i Konińskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.

4.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

STRZECH
ZDZISŁAW

WNIOSEK o przyspieszenie decyzji o zmianie planu
zagospodarowania przestrzennego na terenach położonych
pomiędzy ulicą Europejską a Świętojańską i ul. Gruntową
oraz cmentarzem parafialnym - około 20 hektarów

Zgodnie z ustaleniami, po dokonaniu analizy obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
pomiędzy ulicami Europejska i Świętojańska, studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
zachodzi konieczność ponownego przeanalizowania stanu
prawnego oraz zorganizowania spotkania z mieszkańcami i
właścicielami wyżej wymienionych terenów. Nieruchomości
gruntowe zlokalizowane na południe od cmentarza parafialnego
przy ulicy Kolskiej, pomiędzy ulicą Europejską i Świętojańską w
znacznej większości nie są własnością Miasta.

10.02.2015r.

5.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

STRZECH
ZDZISŁAW

WNIOSEK
dot. budowy ul. Reformackiej

Poprawa stanu nawierzchni jezdni oraz chodników ulicy
Reformackiej będzie możliwa do wykonania w ramach bieżących
remontów dróg i ulic, po uzyskaniu dodatkowych środków na to
zadanie. W celu zrealizowania remontu odcinka ulicy
Reformackiej, który docelowo ma łączyć się z ulicą Solną
niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej. Umożliwi to
uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na
wszystkich działkach, stanowiących niezbędny pas drogowy oraz
zmianę przekroju drogowego.

10.02.2015r.

6.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

STRZECH
ZDZISŁAW

WNIOSEK
dot. budowy ul. Wzgórze

W celu zrealizowania inwestycji należy wykonać dokumentację
10.02.2015r.
projektową na budowę ulicy Wzgórze . Umożliwi to uzyskanie
prawa do dysponowania nieruchomościami na wszystkich działkach
stanowiących niezbędny pas drogowy ulicy Wzgórze i połączenia
między ulicami Wzgórze i Świętojańską oraz zmianę przekroju
drogowego.
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7.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

STRZECH
ZDZISŁAW

WNIOSEK
dot. nawierzchni ul. Leszczynowej.

W ramach bieżących środków finansowych zostanie wyrównana
gruntowa część ulicy Leszczynowej.

10.02.2015r.

8.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

STRZECH
ZDZISŁAW

WNIOSEK
dot. ul. Jaworowej - zabezpieczenie kruszywem, żeby ze
studzienki kanalizacyjnej nie trzeba było wyciągać piasku.

W ramach bieżących środków finansowych zostanie wyrównana
gruntowa część ulicy Leszczynowej.

10.02.2015r.

9.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

STRZECH
ZDZISŁAW

WNIOSEK
Na opisywanym przez Pana Radnego odcinku ulicy Piaskowej
10.02.2015r.
o przesunięcie studzienki na ul. Piaskowej o 2-3 metry w głąb obowiązuje następujący przekrój drogowy: jezdnia, pobocze
ulicy, która odprowadza wodę deszczową.
gruntowe oraz rów. Studzienka znajduje się w ciągu rowu
odwadniającego, a znak U-21 został postawiony tam informacyjnie.

10.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

STRZECH
ZDZISŁAW

WNIOSEK
o sprzedaż domku na ul. Piaskowej

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej
10.02.2015r.
działki o nr : 1593, 847/8 w obrębie Wilków został przeprowadzony
we wrześniu 2014 roku. Przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym z uwagi na brak chętnych. W najbliższym czasie
rozważany jest kolejny.

11.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

STRZECH
ZDZISŁAW

WNIOSEK
o uporządkowanie działki na Wilkowie oraz o sprzedaż
budynku, który mieści się na tej działce

Działka o nr 894/6 obręb Wilków jest w trakcie przygotowywania
do zbycia w drodze przetargu, który planowany jest w II kwartale
2015 roku. Do tego czasu nieruchomość będzie porządkowana
przez osoby wykonujące prace publiczne pod nadzorem Straży
Miejskiej.

10.02.2015r.

12.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

ZAWILSKI
JANUSZ

WNIOSEK o powołanie specjalnej komisji, która zajmie się
sprawą podwyższenia prędkości na ul. Poznańskiej.

Zostanie powołana komisja, która zajmie się sprawą podwyższenia
dopuszczalnej prędkości na ulicy Poznańskiej.

10.02.2015r.

13.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

MAJEWSKI
KRYSTIAN

ZAPYTANIE
dot. funkcjonowania w przestrzeni publicznej pomników
upamiętniających osoby związane z reżimem
komunistycznym. Dekomunizacja w przestrzeni publicznej
powinna być powinnością samorządu, tak jak każdego
samorządu w Polsce.

Na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Staromorzysławskiej
znajduje się mogiła żołnierzy radzieckich. Jest to jednak mogiła
symboliczna.

10.02.2015r.
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14.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

MAJDZIŃSKI WNIOSEK
JAN
o uporządkowanie ul. Skrótowej na os. Laskówiec.

Wykonanie utwardzenia pobocza na odcinku od ulicy Jana Pawła II 10.02.2015r.
do ulicy Sierpińskiego możliwe będzie po zakończeniu okresu
zimowego i wykonaniu niezbędnych bieżących remontów dróg – o
ile pozwolą na to środki finansowe. Natomiast odcinek od ulicy
Sierpińskiego do parku może zostać wykonany po cofnięciu przez
właścicieli posesji ogrodzeń poza pas drogowy. Niezbędny jest
również wykup działki przy ulicy Skrótowej 4.

15.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

MAJDZIŃSKI WNIOSEK
JAN
Radny poruszył wniosek zgłoszony przez mieszkańców ulicy
Rudzickiej, a dotyczący uporządkowania czy wyrównania
nawierzchni dróg nieutwardzonych na os. Laskówiec.

Odpowiedź w sprawie utrzymania stanu nawierzchni ulicy
10.02.2015r.
Rudzickiej została przedstawiona na spotkaniu z mieszkańcami
ulicy. Mieszkańcy zostali poinformowani, że utwardzenie odcinka
od ulicy Skrótowej do torów kolejowych zostanie przeprowadzone
wspólnie z PWiK w trakcie robót związanych z budową kanalizacji
sanitarnej. Termin zakończenia prac przedstawiony przez PWiK to
30.05.2015 r.

16.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

CIEŚLAK
MAREK

Ze względu na brak środków finansowych zadanie pn.
10.02.2015r.
„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w
Koninie” nie zostało ujęte w planie budżetu do realizacji na rok
2015. Planujemy ująć je w projekcie budżetu i zrealizować w roku
2016. Przewidywany czas realizacji inwestycji to około 9 miesięcy
od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Ze względu na to, że stan
mostu pogorszył się do tego stopnia, iż nie otrzymaliśmy zgody na
jego dalszą eksploatację, niezwłocznie zostały podjęte czynności,
zmierzające do przystosowania istniejącego mostu kolei
wąskotorowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3209P dla
tymczasowego objazdu samochodów osobowych o masie do 2,5 t.
Zrealizowanie objazdu wymaga jednak przygotowania zarówno
formalnego, jak i technicznego.
Obiekt ten nie był od dawna eksploatowany, dlatego konieczne jest
wykonanie opinii technicznej wraz z przeliczeniami, w celu
określenia dopuszczalnej nośności obiektu – tak, by w sposób
bezpieczny skierować tam pojazdy. Szacuję, że przy sprzyjających
warunkach atmosferycznych, przygotowanie objazdu powinno
zakończyć się w lutym bieżącego roku.

WNIOSEK
Dot. mostu na ul. Bernardyńskiej – wniosek o wprowadzenie
ruchu pieszego i przywrócenie ruchu dla samochodów
osobowych.
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Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina
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Dodam jednocześnie, że Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego dopuścił ruch pieszy i rowerowy po zamkniętym
obiekcie - do czasu rozpoczęcia jego przebudowy. Odbywa się on
środkiem jezdni.
17.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

LACHOWICZ Zapytanie
SŁAWOMIR Radny pytał o studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina zawarte w
projekcie uchwały druk nr 35.
Prosił o informację czy jest jakiś wstępny projekt
zagospodarowania tego terenu i jak to będzie wyglądało.
(dot. rejonu ulicy Kolejowej, od Wiaduktu Briańskiego do
Poczty Polskiej oraz rejonu wyspy Pociejewo, na wschód od
ulicy Warszawskiej)

Celem zmiany studium uwarunkowań i kierunków
10.02.2015r.
zagospodarowania przestrzennego jest uporządkowanie struktury
przestrzennej miasta. Zmianą zostały objęte 2 obszary: 1) część
wyspy Pociejewo, na wschód od ul. Warszawskiej, gdzie
przewiduje się poszerzenie ilości rodzajów usług, które będzie
można realizować na tym terenie (zapis US/U – obszary wskazane
do zabudowy na cele funkcji usługowej oraz usługi sportu i
rekreacji), w granicach którego: - zezwala się na zabudowę
usługową oraz usług sportu i rekreacji - dopuszcza się lokalizację
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z wód
geotermalnych 2) tereny położone wzdłuż ulicy Kolejowej od
Wiaduktu Briańskiego do Poczty Polskiej - na tym obszarze funkcja
terenu się nie zmienia (MU – obszary wielofunkcyjne, w tym
śródmiejskie), jednakże dopuszczono lokalizację obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
Uszczegółowienie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników
zagospodarowania terenu nastąpi na etapie opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Konina.

18.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

SIDOR
JAROSŁAW

Aktualnie opracowywana jest koncepcja zmiany układu
10.02.2015r.
skrzyżowania ulicy S. Wyspiańskiego i ulicy J. Matejki. Po jej
opracowaniu zostanie zainicjowane oficjalne spotkanie, o które Pan
Radny wnioskował.

WNIOSEK
o spotkanie Wydziału Inwestycji, Drogownictwa, Urbanistyki
i Architektury oraz przedstawicieli PWiK w sprawie ulicy
Wyspiańskiego – dot. płotu

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Wniosek
29 stycznia br. spotkałem się z pełnomocnikiem właściciela
o interwencję do właściciela Konwartu w spr. budynku, terenu dawnego Konwartu oraz z potencjalnym inwestorem
wokół niego, o zabezpieczenie go.
zainteresowanym tą nieruchomością. Rozmawialiśmy między
innymi o rozwiązaniach komunikacyjnych w obrębie tej działki.
Niezbędna do prac projektowych informacja zostanie też
przekazana zainteresowanym po ich oficjalnym wystąpieniu do
mnie w tej sprawie.

Termin
załatwienia

19.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

SIDOR
JAROSŁAW

10.02.2015r.

20.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

SKOCZYLAS ZAPYTANIE
KAROL
czy w razie wystąpienia podejrzenia u osoby zarażonej
wirusem gorączki krwotocznej Ebola są wypracowane
działania w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania
się wirusa, jeśli tak, to jakie?
I czy Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Koninie
jest w stanie przeprowadzić dezynfekcję pomieszczenia i
przedmiotów, które miały kontakt z podejrzanymi
pacjentami? Jeśli tak, to jakimi środkami i metodami? Jeśli
nie, to czy zostały wystosowane zapytania do
specjalistycznych firm, które świadczą usługi dezynfekcyjne o
wykaz środków i kart charakterystyki oraz o metodę
stosowania zabiegu?

W dniu 16. 10. 2014 r. na posiedzeniu Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Pani Agnieszka
Dybała–Kamińska, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Koninie przekazała informacje członkom
zespołu, iż nie ma obecnie żadnego zagrożenia na terenie miasta
Konina, związanego z wirusem Ebola.
Służby Sanitarno - Epidemiologiczne na terenie całego kraju,
województwa oraz miast i powiatów na bieżąco monitorują
wszelkie doniesienia odnośnie podejrzenia wystąpienia
ewentualnego zagrożenia zarażeniem wirusem gorączki
krwotocznej Ebola wśród ludności cywilnej.

21.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

SKOCZYLAS ZAPYTANIE
KAROL
Dot. wałów przeciwpowodziowych.
Obwałowania są najpopularniejszymi w Polsce środkami
ochrony przed powodzią, zwłaszcza tutaj w Koninie wzdłuż
trzeciej, co do wielkości rzeki Warty. Ich działania polegają
na stworzeniu bariery pomiędzy korytem rzeki,
a zabudowanymi terenami, które mają być chronione, aby tak
było, konieczne jest stałe konserwowanie. Kiedy były
sprawdzane stany wałów przeciwpowodziowych i w jaki
sposób je konserwowano i zabezpieczano?

Jednym z możliwych zagrożeń na terenie miasta Konina, a w
10.02.2015r
szczególności powiatu konińskiego są podtopienia i powodzie, do
których może dojść w przypadku wystąpienia intensywnych i
długotrwałych opadów deszczu, a także katastrofy budowlanej oraz
awarii urządzeń hydrotechnicznych na ciekach wodnych i zbiorniku
retencyjnym Jeziorsko. O rozmiarach i skutkach powodzi decyduje
w dużej mierze stan środowiska naturalnego danego regionu. Na
terenach pozbawionych lasów i osłony innej roślinności i
przyjających małemu wchłanianiu wody), rozlewiska są większe i
dłużej utrzymują się na ich powierzchni.
W większości przypadków można przewidzieć powodzie i podjąć
niezbędne kroki, by zapobiec skutkom i rozmiarom tej klęski. (W
przypadku powodzi spowodowanych zatorami lodowymi – czas
ostrzeżenia jest znacznie krótszy).

10.02.2015r.
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Jeszcze mniejszy okres czasowy pozostaje przy nieprzewidzianych
katastrofalnych powodziach, występujących z reguły na skutek
gwałtownego zakłócenia spływu rzek (np. osunięcie gruntu,
niespodziewane zatory podczas ulewnych opadów).
Przy prognozowaniu zagrożenia powodziowego dla miasta i
powiatu konieczne jest uwzględnienie wszystkich aspektów
mających wpływ na zwiększenie, bądź zmniejszenie jego skutków,
takich jak: istnienie wałów ochronnych, tam, śluz, kanałów,
odpływów, węzłów i zbiorników wodnych, urządzeń
hydrotechnicznych i melioracyjnych oraz możliwość prowadzenia
akcji ratunkowej. W powiecie konińskim o stanie zagrożenia
powodziowego w głównej mierze decyduje rzeka Warta wraz z jej
dopływami. Administratorem Zbiornika Jeziorsko, rzeki Warty, jak
również kanału Warta - Gopło jest Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Poznaniu. Eksploatacja obwałowań i przepompowni
należy do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Poznaniu RO Konin. Gospodarzem dróg do wałów
wraz z budowlami komunikacyjnymi są samorządy gminne. Na
wypadek zagrożenia, dla potrzeb akcji przeciwpowodziowej
WZMiUW Poznań RO Konin dysponuje sprzętem, materiałami i
urządzeniami, służącymi do ochrony przed powodzią, które
zgromadzone są w magazynie przeciwpowodziowym w Koninie,
podlegającym pod Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
WZMiUW Poznań RO Konin jest także w posiadaniu "Operatów
Przeciwpowodziowych" dla poszczególnych gmin, wchodzących w
skład Powiatu Konińskiego, zawierających niezbędne dane
techniczne, podkłady mapowe, instrukcje itp., służące do
kierowania akcją przeciwpowodziową na terenie gmin. Te same
opracowania znajdują się w siedzibach gmin w Kramsku,
Krzymowie, Starym Mieście, Golinie i Rzgowie. Ponadto, miasto
Konin posiada pomieszczenie, w którym składowany jest sprzęt
przeciwpowodziowy zakupiony z budżetu miasta.
W mieście znajduje się 25 syren alarmowych, które funkcjonują w
systemie scentralizowanym. Wszystkie są sprawne. Mogą być
załączane automatycznie lub ręcznie w miejscu lokalizacji.

Termin
załatwienia

Nr
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RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Rozmieszczone są na terenie całego miasta i będą włączone przez .
osoby do tego wyznaczone w sytuacji szczególnego zagrożenia, tj.
ewentualnych wystąpień o charakterze zalewowym.
W przypadku wystąpienia w/w zagrożenia, Szef Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Konina, tj. Prezydent
Miasta Konina niezwłocznie, poprzez Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Konina, informuje o
zaistniałym zdarzeniu Wojewodę Wielkopolskiego, przedstawiając
swoją ocenę oraz informację o zamierzonych działaniach. Każdego
roku, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym pracownicy
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu
Miejskiego w Koninie wspólnie z pracownikami Wielkopolskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy
Oddział w Koninie oraz Państwową Strażą Pożarną przeprowadzają
okresową kontrolę stanu wałów przeciwpowodziowych na terenie
miasta Konina. Po przeprowadzonych dotychczas kontrolach uznano, że stan wałów ocenia się jako zadowalający i
jednoznacznie można stwierdzić, iż na obszarze miasta Konina nie
występuje zagrożenie powodziowe. Ponadto, na wniosek
Prezydenta Miasta Konina zwołuje się posiedzenie Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina, gdzie
omawia się m. in. aktualną sytuację stanu wałów
przeciwpowodziowych, stanu wody na rzece Warcie oraz zbiorniku
Jeziorsko, a także przedstawia się bieżący monitoring sytuacji na
rzekach Warta i Powa oraz na Kanale Warta – Gopło.
W przypadku ewentualnego zagrożenia powodzią, odpowiednie
służby gotowe są do podjęcia natychmiastowej reakcji. Wydział
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM w Koninie
opracował „Plan operacyjny ochrony przed powodzią miasta
Konina”. W Planie tym znajduje się charakterystyka chronionego
obszaru wraz z wytycznymi do działań na wypadek zagrożenia
powodzią. Wystąpienie zagrożenia powodziowego w skali
obejmującej obszar więcej niż trzech dzielnic Konina (Starówka,
Grójec, Chorzeń) i mający wymiar sytuacji kryzysowej jest mało
prawdopodobne. Stan przygotowania do przeciwdziałania skutkom
powodzi oraz efektywnemu ograniczaniu rozprzestrzeniania się
tego zagrożenia jest dość ograniczony.

Termin
załatwienia
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Termin
załatwienia

Zagrożenie ma jednak charakter lokalny i może stanowić lokalną
sytuację kryzysową, występującą cyklicznie
w okresach wzmożonych opadów deszczu lub wiosennych
roztopów. WZKiOL UM w Koninie na bieżąco monitoruje sytuację
co do potencjalnych zagrożeń, które mogłyby wystąpić na terenie
miasta Konina. W ramach zarządzania kryzysowego prowadzone są
całodobowe dyżury. Służby ratownicze w tym przypadku m.in.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie oraz
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut
Badawczy, Oddział we Wrocławiu, Biuro Prognoz
Hydrologicznych, Sekcja Hydrologii Operacyjnej w Poznaniu
przekazują komunikaty oraz ostrzeżenia meteorologiczne i
prognozy stanu wody. Na podstawie tych danych tworzy się
informację, którą przesyła się bezpośrednio do Wojewódzkiego
Centrum Zarządzania Kryzysowego – Ośrodka Kierowania
Wojewody Wielkopolskiego.
22.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

SKOCZYLAS ZAPYTANIE
Odpowiedź przy wniosku Nr 21.
KAROL
Jakie są systemy bezpieczeństwa i czy kiedykolwiek one były
sprawdzane, ewentualnie stosowane w jakiś sytuacjach
zagrożenia powodziowego? Czy były już kiedykolwiek
stosowane czy testowane?

10.02.2015r.

23.

21.01.2015 r.
IV Sesja RMK

SKOCZYLAS ZAPYTANIE
Odpowiedź przy wniosku Nr 21.
KAROL
Dot. koordynacji wszystkich służb, jakie są pierwsze reakcje,
jakie one powinny być? Czy mamy w razie jakiegoś kryzysu,
nagłego wypadku, fali powodziowej, czy te wszystkie służby
są skoordynowane i czy wiemy, jakie następstwa powinny
przebiegać po kolei jedno po drugim, żeby nie było hałasu,
gdyż dużo zależy od zachowania ludzi przed i w trakcie
danego kryzysu? Czyli chodzi informację dla poszczególnych
osób zagrożonych na danym terenie, żeby one wiedziały jak
się zachować, czy ewentualnie, żeby one wiedziały, że jest
zagrożenie wynikające z fali powodziowej, która nadchodzi.

10.02.2015r.

Nr

24.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

26.02.2015r.
CIEŚLAK
zgłoszone w
MAREK
okresie
międzysesyjnym

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

WNIOSEK
o posadzenie 200 szt. drzew w związku z przeprowadzoną
wycinką drzew w rejonie terenów inwestycyjnych Marantów
– Maliniec.
Dz. nr 2/20 o pow. 0,50 ha w planie zagospodarowania
przestrzennego jest przeznaczona na zieleń parkową.
Zadrzewienie tej działki spowoduje naturalną barierę
oddzielającą osiedle od torów kolejowych.
Ponadto wskazał dz. nr 17/20 jako miejsce gdzie powinny
zostać nasadzone drzewa to jest idealne.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

W nawiązaniu do wniosku w sprawie posadzenia drzew na
19.02.2015r.
działkach miejskich o nr 2/20 i 2/27 – obr. Łężyn, przekazuję
następujące wyjaśnienia: 1. Decyzja, którą przywołuje w piśmie
Pan Radny nie dotyczy Wydziału Inwestycji. 2. W zakresie zadań
prowadzonych przez Wydział Inwestycji nie ma nasadzeń
kompensacyjnych w ilości 200 drzew. 3. Przy realizacji inwestycji
miejskich Wydział Inwestycji uwzględni wskazaną lokalizację w
Łężynie, na ewentualne przyszłościowe nasadzenia kompensacyjne
nakazane w decyzjach na wycinkę drzew i krzewów. Wynikająca z
decyzji trwałość nasadzeń (min. 3 lata) , wymaga planowej i
uporządkowanej realizacji nasadzeń, co wiąże się z koniecznością
opracowania koncepcji zagospodarowania zieleni na tym terenie.

Nr

25.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

25.02.2015 r. NOWAK
V Sesja RMK WITOLD

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

ZAPYTANIE
Poruszył problem mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej
przy ul. Kurpińskiego 6. Zadeklarował chęć pomocy w
rozwiązaniu tej sprawy.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Na dzień 25.02.2015 roku Miasto Konin posiada w tej Wspólnocie
16.03.2015r.
trzy lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 180,60 m2. Do dnia
31.12.2011 r. SM „Zatorze” zarządzała Wspólnotą, zgodnie z zawartą
umową o zarządzanie. Natomiast od dnia 1.01.2012 r. Wspólnota
sama zarządza nieruchomością. Budynek znajduje się na działce po
obrysie budynku, a więc nie spełnia warunków wynikających z
przepisów prawa budowlanego. Zarząd Wspólnoty ma
nieuregulowane sprawy gruntów przyległych do budynku, będących
w użytkowaniu wieczystym SM Zatorze. Już w 2001 roku WM
podjęła uchwałę właścicieli o wyrażeniu zgody na nabycie przez
Wspólnotę przyległych gruntów, umożliwiających spełnienie
wymogów przewidzianych dla działek budowlanych. Na podstawie
tej uchwały SM Zatorze wystąpiła o podział geodezyjny gruntów
wokół budynków i w roku 2002 dokonano podziałów, jednak nie
kontynuowano sprawy przejęcia przez Wspólnotę działek. W roku
2011 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, uchwałą nr
16/2011 upoważniło Zarząd Spółdzielni do nieodpłatnego zbycia
prawa wieczystego użytkowania działki nr 1640 o pow. 0,1835 na
rzecz wspólnoty Mieszkaniowej Kurpińskiego 6. Spółdzielnia
pismem z dnia 01.12.2011r. poinformowała właścicieli Wspólnoty o
możliwości przejęcia tej działki. Poproszono również o podjęcie
odpowiednich działań, mających na celu przejęcie tej działki oraz
określenie warunków korzystania z pozostałych gruntów SM Zatorze.
Spółdzielnia przygotowała wówczas projekty umów na dzierżawę
gruntów pod parking, miejsca postojowe w pasie drogowym, jak
również pod śmietnik (wtedy z opłatą miesięczną 750 zł -parking, 325
zł - miejsca postojowe w pasie drogowym, 180 zł - miejsce na
śmietnik). Wprowadzenie odpłatności uzasadniano faktem ponoszenia
kosztów utrzymania tych gruntów przez wszystkich członków
spółdzielni. Jednak Wspólnota Mieszkaniowa Kurpińskiego 6 nie
chciała i nadal nie chce przejąć działki 1640, jak również nie
podpisała umów na dzierżawę części pozostałych gruntów.
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Termin
załatwienia

Zarząd Wspólnoty stwierdził, że działka nr 1640 nie spełnia kryterium
działki budowlanej i żąda od Spółdzielni, jak również od Miasta
innego sposobu załatwienia tego problemu. Wspólnota domaga się,
aby Spółdzielnia wydzieliła działkę nr 1644 lub 1635 i przekazała je
nieodpłatnie Wspólnocie, na co z kolei SM Zatorze nie wyraża zgody.
Wspólnota występowała także do Miasta o cofnięcie Spółdzielni
prawa użytkowania wieczystego i dokonanie innych podziałów, by
ustalić dla Wspólnoty działkę, która spełni kryteria wynikające z
prawa budowlanego. Wielokrotnie informowano Wspólnotę, że w
momencie dokonywania podziałów, na działkach były już budynki,
więc podział został dokonany w taki sposób, jaki był możliwy. Sporna
pozostaje też sprawa parkingu dla Wspólnoty Kurpińskiego 6, jak
również miejsca zlokalizowania śmietnika. Wspólnota żąda zmiany
dotychczasowej lokalizacji śmietnika, na co spółdzielnia nie wyraża
zgody. Jeśli chodzi o parkingi na Osiedlu Zatorze, to są one
ogólnodostępne. Utrzymywane ze środków spółdzielczych, których
członkowie partycypują w kosztach. Ponieważ z parkingu korzystają
również mieszkańcy Wspólnoty, Spółdzielnia chciała ustalić stawkę
dzierżawy i podpisać umowę. W latach 2012- 2014 kilkakrotnie
spotykałem się z przedstawicielami Wspólnoty i Spółdzielni. Próby
negocjacji podejmowali także pracownicy Wydziałów: Spraw
Lokalowych, Gospodarki Nieruchomościami, Urbanistyki i
Architektury, Geodezji i Katastru. Niestety spotkania te nie przyniosły
oczekiwanego skutku – rozwiązania sporu. Miasto nie ma możliwości
załatwienia tego problemu, gdyż nie jest w tym sporze stroną.
Wspólnota Mieszkaniowa powinna przede wszystkim porozumieć się
ze Spółdzielnią.
Jeśli Pan Radny deklaruje wolę pomocy w rozwiązaniu konfliktu, to
może Pan liczyć na wsparcie. Mam nadzieję, że sprawa zostanie
załatwiona z korzyścią dla wszystkich.
26.

25.02.2015 r. NOWAK
V Sesja RMK WITOLD

WNIOSEK Poruszył kwestię parkingu przy ul. Chopina
pomiędzy dawnym budynkiem hotelu Sonata a budynkiem
Społem. Informował, że parking został przekształcony na
parking buforowy. Jedyna latarnia, która tam była nie świeci,
w związku z tym prosił o zamontowanie dodatkowego
oświetlenia.

Stojący na parkingu słup, z dwoma oprawami, zasilany był przez
16.03.2015r
byłego właściciela parkingu strzeżonego. W chwili obecnej brak jest
środków finansowych na budowę oświetlenia w tym miejscu. W razie
pozyskania dodatkowych środków finansowych Wydział
Drogownictwa przystąpi do realizacji projektu.
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27.

25.02.2015 r. NOWAK
V Sesja RMK WITOLD

ZAPYTANIE
Pytał, czy jest możliwość, aby Straż Miejska zamiast
zakładać blokady na koła pojazdom, które parkują w
miejscach niedozwolonych, zostawiała zawiadomienie do
stawienia się w siedzibie Straży Miejskiej celem dokonania
przez kierującego pojazdem wyjaśnień.

Straż Miejska w Koninie zakłada blokady na koła pojazdów jedynie w 16.03.2015r
następujących sytuacjach: - gdy brak jest możliwości ustalenia
kierującego – kierujący pojazdem popełnia wykroczenie samochodem
z obcymi (zagranicznymi) numerami rejestracyjnymi, - na wniosek
administratora terenu - w sytuacjach nagminności popełnienia
wykroczenia przez tego samego kierującego, - na prośbę właściciela
pojazdu - gdy został utracony kluczyk do samochodu i właściciel
obawia się kradzieży. W 2013 r. zastosowano blokady w 34
przypadkach, w 2014 r. w 36 przypadkach, a w roku bieżącym w
dwóch przypadkach, w tym jedną na prośbę właściciela, w związku z
zagubieniem kluczyków do samochodu.

28.

25.02.2015 r. NOWAK
V Sesja RMK WITOLD

ZAPYTANIE
Zapytał, czy są plany budowy hangaru dla kajaków. Dodał, że
temat ten pojawił się już w poprzedniej kadencji RMK, gdzie
była zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Prosił o informację, czy ten temat nadal
funkcjonuje i ma szansę powodzenia.

W chwili obecnej Miasto nie ma przeznaczonych środków
16.03.2015r
finansowych na realizację tego zadania inwestycyjnego. Jeśli takie
będą z ewentualnej nadwyżki, wówczas zostanie podjęta decyzja w tej
sprawie. Dodam, że szkoła jest gotowa do rozpoczęcia wykonania
inwestycji.

29.

25.02.2015 r. NOWAK
V Sesja RMK WITOLD

WNIOSEK
Informował, że Konin pojawił się na portalu Wirtualnej
Polski wśród grupy niedocenionych miast. Zaproponował,
aby na zabytkach miasta zamontować niewielkie tabliczki
zawierające krótką o nich informację.

Miasto Konin przystąpi do projektu pod nazwą „Koordynacja Szlaku 16.03.2015r
Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”, w ramach
którego proponowane jest oznakowanie szlaku miejskiego i
najcenniejszych obiektów zabytkowych miasta. Przygotowywana jest
lista obiektów i opracowanie wzoru jednolitego ich oznakowania.
Umożliwi to dotarcie z informacją zarówno do mieszkańców Konina,
jak również do osób odwiedzających miasto.

30.

25.02.2015 r. WANJAS
V Sesja RMK WIESŁAW

WNIOSEK
Ponownie poruszył sprawę niebezpiecznego i
nieoświetlonego przejścia dla pieszych za stacją Orlenu na ul.
Jana Pawła II, na wysokości ul. Miłej. Prosił o wykonanie
przy nim oświetlenia.

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa na
przebudowę ulicy Jana Pawła II wraz z oświetleniem ulicznym.
Zakres projektowy obejmuje również odcinek od stacji benzynowej
do ulicy Miłej.

16.03.2015r

31.

25.02.2015 r. WANJAS
V Sesja RMK WIESŁAW

ZAPYTANIE
Informował, że na poprzedniej sesji zgłaszał problem
niedziałającego oświetlenia pomiędzy E. Leclerc a ul.
Wyszyńskiego 24. Pytał, czy coś w tej sprawie zostanie
zrobione.

Odpowiedź na to pytanie została wysłana do Pana Radnego drogą
elektroniczną w dniu 9.02.2015 r. na adres: wanjas@poczta.onet.pl.
Kopia odpowiedzi została także przekazana do Przewodniczącego
Rady Miasta. W załączeniu przesyłam Panu Radnemu tę odpowiedź
raz jeszcze wraz z potwierdzeniem wysłania (historią dokumentu).

16.03.2015r

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Wydział Drogownictwa zwrócił się do firmy konserwującej o
kontrolę doświetlenia przejść dla pieszych. Nie stwierdzono
nieprawidłowości.

Termin
załatwienia

32.

25.02.2015 r. WANJAS
V Sesja RMK WIESŁAW

WNIOSEK Poinformował, że na dwóch przejściach dla
pieszych na Alejach 1 Maja (koło Starostwa Powiatowego i
koło dawnej Telekomunikacji) zamontowane jest oświetlenie
przejść dla pieszych, które nie działa. Prosił, aby służby
częściej kontrolowały i zwracały uwagę tym, którzy są
odpowiedzialni za konserwację i utrzymanie w pełnej
gotowości tych oświetleń.

16.03.2015r

33.

25.02.2015 r. KOTLARSKI
V Sesja RMK MICHAŁ

WNIOSEK Również poruszył problem mieszkańców
Odpowiedź jak na wniosek radnego W. Nowaka nr 25 z rejestru
wspólnoty mieszkaniowej ul. Kurpińskiego 6. Prosił o pomoc
w tej sprawie, by pomóc w ustaleniu działki na budowę
śmietnika i jednocześnie zwrócił się z zapytaniem, jakie
zostały podjęte działania w tej sprawie.

16.03.2015r

34.

25.02.2015 r. KOTLARSKI
V Sesja RMK MICHAŁ

WNIOSEK
Poruszył sprawę pisma, które dotarło do prezydenta ze strony
lekarzy oddziału urologicznego Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Koninie. Prosił prezydenta o ewentualne
podjęcie działań, żeby nie przenosić tego oddziału, i zgodnie
z tym, co napisali lekarze, przychylić się do ich prośby.

Jak już informowałem podczas sesji, rozmawiałem z Panem
Łukaszem Dolatą – Dyrektorem Szpitala na temat przyszłości
oddziału. Najważniejsze jest zapewnienie, że oddział nie zostanie
zlikwidowany. Nadal jednak nie jestem upoważniony do ujawniania
zamiarów Dyrekcji Szpitala. Miasto nie jest w tej sprawie stroną, ale
jeśli taka będzie wola ordynatora i lekarzy – podejmę się roli
mediatora.

16.03.2015r

35.

25.02.2015 r. KOTLARSKI
V Sesja RMK MICHAŁ

WNIOSEK
Prosił o informację, w jaki sposób doszło do otwarcia
skateparku bez wymaganej certyfikacji i bez wymaganych
dokumentów związanych z bezpieczeństwem użytkowania
skateparku ponieważ z jego informacji skatepark został
oddany do użytku 25 października 2014 r., natomiast 27
października został wydany certyfikat bezpieczeństwa.
Jednocześnie chciałby poprosić o interwencję Pana
prezydenta, ponieważ skatepark zaczyna niszczeć i zdaniem
radnego zagrażać użytkującym.

16.10.2014 r. dokonano odbioru technicznego Skateparku.
16.03.2015r
Wykonawca dostarczył deklarację zgodności wykonanych elementów
z normą PN-EN-14974+A1 oraz zgodności ze standardami
podobnych urządzeń spotykanych w krajach Unii Europejskiej.
17.10.2014 r. przekazano zgłoszenie zakończenia inwestycji do
Nadzoru Budowlanego. 23.10.2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego dla miasta Konina w piśmie PINB 552/167/2014 nie
wniósł sprzeciwu do użytkowania obiektu budowlanego. Decyzja ta
jest podstawą prawną do rozpoczęcia użytkowania, a co za tym idzie
otwarcia obiektu 25.10.2014 r. Ponadto w dniu odbioru technicznego,
tj. 16.10.2014 r. wykonawca zwrócił się do niezależnej instytucji
certyfikującej parametry techniczne wykonanych urządzeń o wydanie
orzeczenia technicznego.
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Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
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Certyfikat ten, zgodnie z informacją Polskiego Komitetu Normalizacji
Wydziału Certyfikacji na zgodność z Polską Normą, jest dla
wykonawcy dobrowolny. Dla użytkownika i administratora jest
wiarygodnym potwierdzeniem zgodności z odpowiednimi normami,
ale nie warunkiem zgody na użytkowanie obiektu.
Zgodnie z orzeczeniem technicznym 213/R.2014 z 27.10.2014 r.
uzyskaliśmy ostateczne potwierdzenie wcześniej deklarowanej przez
wykonawcę zgodności wykonanych urządzeń z normą PN-EN14974+A1:2010.
W najbliższych dniach (w zależności od warunków atmosferycznych)
wykonawca dokona przeglądu urządzeń w ramach udzielonej
gwarancji.
Będzie to rutynowe działanie, mające na celu utrzymanie urządzeń w
jak najlepszej kondycji. Po sesji RM w dniu 25.02.2015 r.
kierownictwo MOSiR dokonało sprawdzenia stanu technicznego i
stwierdziło, że stan urządzeń nie stanowi zagrożenia dla
bezpieczeństwa użytkowników. Dodam również, że Pan Tomasz
Sękowski – Dyrektor MOSiR skontaktuje się z Panem Radnym, w
celu ustalenia terminu spotkania na terenie Skateparku i wspólnego
omówienia stanu bezpieczeństwa obiektu.
36.

25.02.2015 r. KOTLARSKI
V Sesja RMK MICHAŁ

ZAPYTANIE
Prosił o wykaz członków rad nadzorczych w spółkach
miejskich wraz z zarobkami.

Zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o
16.03.2015r
gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011r., Nr 45, poz.236 z późn.
zm) kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym
udziałem jednostek samorządu terytorialnego trwa 3 lata. Natomiast
mandat członka rady nadzorczej wygasa z dniem odbycia
zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka
zarządu organu nadzoru.
Od 1 stycznia 2015 r. od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne, tj. emerytalne,
rentowe, Fundusz Pracy. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 23
października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2014 r. poz.
1831). -
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22
grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe (Dz.U z 2014 r. poz.1967).
37.

25.02.2015 r. ZAWILSKI
V Sesja RMK JANUSZ

WNIOSEK
O powołanie wspólnej komisji miasta i komendy policji, żeby
pomyśleć nad rozwiązaniem miejsc parkingowych przy
budynku Policji.

Prezydent odpowiedział, że nie dostrzega potrzeby tworzenia
16.03.2015r
specjalnej komisji, która miałaby zająć się wyznaczaniem dla
petentów Wydziału Komunikacji miejsc parkingowych przy budynku
policji. Tematem tym zajmą się właściwe wydziały Urzędu
Miejskiego, które podejmą rozmowy z Komendantem Komendy
Miejskiej Policji w Koninie.

38.

25.02.2015 r. MAJEWSKI
V Sesja RMK KRYSTIAN

ZAPYTANIE
Poruszył problem zgłoszony przez mieszkańców ul.
Konwaliowej dotyczący krótkiego odcinka, w którym nie jest
położony asfalt. Pytał, czy jest możliwość utwardzenia drogi
w najbliższym czasie, gdyż jest to problematyczne dla
mieszkańców.

Ulica Konwaliowa zostanie utwardzona po wyłonieniu wykonawcy i 16.03.2015r
podpisaniu z nim umowy – przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych. Na budowę ulicy w chwili obecnej nie ma środków
finansowych.

39.

25.02.2015 r. MAJEWSKI
V Sesja RMK KRYSTIAN

ZAPYTANIE
Odpowiedzi na to pytanie udzielę Panu Radnemu w terminie
16.03.2015r
Pytał, czy jest możliwość zamontowania lustra przy wjeździe późniejszym – po dokładnym rozeznaniu sytuacji przez pracowników
do ulicy Bydgoskiej 14. Jednocześnie zapytał, czy jest w
Wydziału Drogownictwa UM w Koninie.
planach jakakolwiek możliwość stworzenia tam parkingu dla
mieszkańców, bo tam jest bardzo mało miejsca

40.

25.02.2015 r. MAJEWSKI
V Sesja RMK KRYSTIAN

ZAPYTANIE
Informował, że na ostatniej sesji pytał o pomniki pamięci
osób związanych z komunizmem i otrzymał odpowiedź, że
jest tylko i wyłącznie pomnik na cmentarzu. Poinformował,
że w Koninie jest ul. Zygmunta Berlinga. Stwierdził, że
Instytut Pamięci Narodowej nakłania samorządy do zmiany
nazwy ulicy Zygmunta Berlinga i sprzeciwia się nadawania
jego imienia. Prosił o informację, czy Pan prezydent ma
zamiar zmienić nazwę ul. Zygmunta Berlinga i jakie są do
tego przeciwwskazania, oprócz ekonomicznych.

Nadanie nazwy ulicy Zygmunta Berlinga nastąpiło na podstawie
uchwały nr 71/82 Miejskiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 28
kwietnia 1982 r. w sprawie nadania i zmiany nazw ulic oraz nadania
nazw niektórym osiedlom. Przy ulicy Zygmunta Berlinga nadanych
jest 5 punktów adresowych, pod którymi zameldowanych jest 11
osób, w tym jedna niepełnoletnia. Zmiana nazwy ulicy dla osób przy
niej zamieszkujących skutkuje koniecznością wymiany szeregu
dokumentów (dowody osobiste, prawa jazdy, dowody rejestracyjne,
paszporty), a w związku z tym opłatami urzędowymi. Zmiana nazwy
ulicy spowoduje także obowiązek wymiany tabliczek z numerami
budynków i nazwą ulicy.

16.03.2015r
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To także koszty wykonania zdjęć do dokumentów, pieczątek
firmowych, banerów reklamowych, zmiany w Krajowym Rejestrze
Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej oraz obowiązek poinformowania o zmianie nazwy ulicy
banki, zakłady pracy, urzędy, sądy, szkoły, przychodnie zdrowia itp.
Dla mieszkańców są to nie tylko koszty, ale konieczność
zaangażowania swojego czasu. Uważam więc, że podjęcie decyzji o
zmianie nazwy ulicy powinno zostać poprzedzone uzyskaniem opinii
mieszkańców tam zameldowanych.
41.

25.02.2015 r. MAJEWSKI
V Sesja RMK KRYSTIAN

ZAPYTANIE
Pytał, czy Miasto ma plany dotyczące wykupu i remontu
pałacu Reymonda, który jest niewątpliwie najpiękniejszym
budynkiem w Koninie.

Nieruchomość zlokalizowana przy ulicy Wojska Polskiego 5 stanowi
własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym osób
fizycznych. W związku z powyższym Miasto nie może angażować
żadnych środków budżetowych na dokonanie remontu tego obiektu.

16.03.2015r

42.

25.02.2015 r. KURZAWA
V Sesja RMK ANNA

WNIOSEK
Informowała, że przy wjeździe na targowisko miejskie na V
osiedlu znajduje się bezpłatny parking. Zgodnie z informacją
parking ten służy tylko klientom targowiska miejskiego i jest
czynny od poniedziałku do soboty od 6-19, w niedziele od 816. Parking codziennie zamykany jest przed mieszkańcami
miasta na łańcuchy i miejsce to jest oznaczone znakiem
STOP. Dodała, że teren, na którym jest ww. parking jest
własnością spółdzielni mieszkaniowej, która wynajmuje teren
miastu Konin. Prosiła o podjęcie wszelkich niezbędnych
działań, aby parking przy targowisku miejskim na V osiedlu
był dostępny dla mieszkańców Konina.

Teren, na którym zlokalizowany jest fragment bezpłatnego parkingu
jest własnością Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a jego
dzierżawcą jest PGKiM Sp. z o.o. Dostęp do parkingu jest
ograniczony z uwagi na fakt, że pełni on funkcję parkingu dla
klientów Targowiska. Brak tego ograniczenia powodowałby zajęcie
parkingu przez samochody okolicznych mieszkańców, jak to miało
miejsce wcześniej. Mamy więc tutaj przykład rozbieżności interesów
przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i klientów
bazaru oraz mieszkańców. Z uwagi na interes wszystkich stron nie
planujemy zmiany zasad użytkowania tego parkingu. Jednocześnie
nadmieniam, iż dla poprawy warunków parkowania dla okolicznych
mieszkańców utworzony został bezpłatny parking buforowy w
okolicach wiaduktu oraz możliwość bezpłatnego parkowania na
terenie II Liceum Ogólnokształcącego.

16.03.2015r

43.

25.02.2015 r. LACHOWICZ
V Sesja RMK SŁAWOMIR

ZAPYTANIE
Pytał, czy jest możliwość częstszego sprzątania parkingu na
ul. Kolskiej przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Zgodnie z umową nr 190/GK/2013 - 34337 z dnia 31.01.2014 r.,
16.03.2015r
podpisaną w wyniku przetargu nr WP.271.58.2013 z dnia 16.12.2013
r. pn. „Oczyszczanie miasta Konina” oraz harmonogramem prac
wykonawcy, parking przy Szkole Podstawowej nr 1 jest sprzątany raz
na dwa tygodnie. W okresie obowiązywania umowy, tj. do dnia
30.04.2017 r., nie ma możliwości zmiany jej warunków, ponieważ
wiązałoby się to z poniesieniem dodatkowych kosztów na
oczyszczanie miasta.
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25.02.2015 r. LACHOWICZ
V Sesja RMK SŁAWOMIR

Lp.
W61

45.

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

ZAPYTANIE
Prosił o informację, kto dokonuje przeglądów technicznych
hydrantów i ile to kosztuje.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Przeglądów technicznych hydrantów dokonuje Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, w ramach
świadczonej na rzecz miasta usługi w zakresie ochrony
przeciwpożarowej. Cena za powyższą usługę ustalona została
Uchwałą Rady Miasta Konina Nr 20 z dnia 21.01.2015 r. w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.03.2015 r. do dnia
29.02.2016 r. W załączniku Nr 1 do Uchwały w tabeli Nr 1 została
określona taryfa W61:

Termin
załatwienia

16.03.2015r

Taryfowa grupa odbiorców usług
Cena/Stawka opłaty netto
Cena/Stawka opłaty brutto*
Jednostka miary
Odbiorca usług wodociągowych (Miasto Konin), dla którego Spółka świadczy usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz dokonuje
rozliczeń usług z tego tytułu.
cena za dostarczoną wodę
4,04
4,36
zł/m3
stawka opłaty abonamentowej
10 200,00
11 016,00
zł/odbiorcę/miesiąc
* Cena/stawka brutto zawiera podatek VAT

25.02.2015 r. LACHOWICZ
V Sesja RMK SŁAWOMIR

ZAPYTANIE
Radny pytał o uchwałę, która miała wspierać bezrobocie w
mieście. Dotyczyło to zatrudnionych bezrobotnych w nowo
powstałych obiektach. Pytał, dlaczego ta uchwała nie
skutkuje i czy są prowadzone jakieś prace w tym kierunku.”

16.03.2015r
Od 2007 roku obowiązywały dwie uchwały mające na celu
wspieranie przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji, tj.
Uchwała Nr 141 z dnia 19 września 2007 roku w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta
Konina oraz Uchwała Nr 140 z dnia 19 wrzenia 2007 roku w
sprawie udzielania przez miasto Konin pomocy regionalnej na
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją. Przedsiębiorcy spełniający
określone w uchwałach warunki mogli do końca okresu ich
ważności, tj. 30 czerwca 2014 r. skorzystać ze zwolnienia z podatku
od nieruchomości. Zwolnienia dotyczyły przedsiębiorców, którzy
dokonali inwestycji o charakterze przemysłowym lub usługowym.
W chwili obecnej przygotowane są dwa projekty uchwał, które
zostały przesłane do UOKiK w celu notyfikacji, a następnie zostaną
skierowane pod obrady Rady Miasta Konina.
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INTERPELACJA dotycząca zmiany
zasad funkcjonowania świetlic szkolnych

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Podstawy funkcjonowania świetlicy szkolnej określa art. 67 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 31.03.2015r
systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, z późn. zm.). Zgodnie z jego zapisem zapewnienie
uczniom możliwości korzystania ze świetlicy należy do zadań statutowych szkoły publicznej.
Zmiana z dnia 24 kwietnia 2014 r. do ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 642)
doprecyzowała zasady funkcjonowania świetlic w szkołach podstawnych i gimnazjalnych:
„Szkoła podstawowa oraz prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, jest
obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze
względu na: 1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; 2) organizację dojazdu do szkoły lub
inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole”. Powyższym zapisem ustawodawca
wyraźnie wskazuje dyrektorowi placówki kryteria, którymi musi kierować się tworząc regulamin
świetlicy. Szczegółową regulację prawną w zakresie funkcjonowania świetlicy szkolnej określa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61 poz. 624, z późn. zm., załącznik
nr 2 – Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej i załącznik nr 3 – Ramowy statut
publicznego gimnazjum). Zgodnie z §7 załącznika nr 2 i § 9 załącznika nr 3 przywołanego wyżej
rozporządzenia, dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy
rodziców, dojazdy do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki uczniom w
szkole, szkoła organizuje świetlicę. Zawarte w „przepisie” określenie „szkoła organizuje
świetlicę” nie oznacza fakultatywności, lecz obowiązek. Natomiast szczegółowe warunki
funkcjonowania świetlicy określa statut szkoły, tworzony przez rady pedagogiczne. Organ
prowadzący nie może ingerować w kompetencje organu placówki w tej kwestii. Jego zadaniem
jest zapewnienie warunków działania świetlicy, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki, wychowania i opieki oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt do realizacji
programów wychowawczych i innych zadań statutowych, zgodnie z przepisami art. 5 ust. 7 pkt 1 i
4 ustawy o systemie oświaty. W swojej interpelacji porusza Pani Radna kwestię przebywania w
świetlicy dzieci, których rodzice nie pracują. Tym dzieciom nie można odmówić prawa
uczęszczania na świetlicę z tego powodu. Być może dzieci te pozostają w szkole dłużej ze
względu na „inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole”. Bywa czasami tak, że
to w szkolnej świetlicy czują się one lepiej niż we własnym domu. W każdej szkole jest pedagog,
który powinien zrobić szczegółowe rozpoznanie sytuacji uczniów i później uczestniczyć w
tworzeniu regulaminu świetlicy. Przedstawione przez Panią Radną w interpelacji „Proponowane
zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej” oraz „Proponowany regulamin do Statutu Szkoły”
zostaną za pośrednictwem Wydziału Oświaty UM w Koninie przekazane do podległych
jednostek, w których funkcjonują świetlice szkolne. Ich ewentualne wykorzystanie pozostaje
jednak w gestii właściwych organów tych placówek.
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INTERPELACJA dotycząca sieci energetycznej średniego
napięcia pomiędzy ulicami Gajowa - Leśna - do stacji
transformatorowej PKP Energetyka - w pobliżu linii
kolejowej Warszawa - Poznań

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Została wysłana do zaopiniowania przez Energa Operator S.A. 02.04.2015r
koncepcja zmiany przebiegu projektowanej ulicy Stanisława
Wyspiańskiego w Koninie. Opinia ta jest konieczna do dalszego
prowadzenia prac. Skablowanie linii napowietrznej średniego
napięcia SN leży w kompetencji gestora sieci, czyli Energa Operator
S.A. Jednocześnie uważam, że wskazana byłaby zmiana z linii
napowietrznej na linię kablową, co niewątpliwie wpłynęłoby na
poprawę aspektów technicznych i wizualnych zagospodarowania
terenu osiedla. Zapewniam, że uwzględniona w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego linia średniego napięcia SN nie
będzie kolidować z Parkiem Ojców oraz boiskami czy placami
zabaw. Spotkanie, o które wnioskuje Pan Radny odbędzie się po
uzyskaniu kompletnego stanowiska Energa Operator S.A. Zostanie
na nim poruszony również temat działki numer 385 obręb Niesłusz
oraz związanych z nią inwestycji wodno-kanalizacyjnych i
drogowych.
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13.04.2015r.

48.

25.03.2015r.
VI Sesja
RMK

WANJAS
WIESŁAW

WNIOSEK
Poruszył problem mieszkańców bloku przy ul. Piłsudskiego
16. Jest to czteroklatkowy blok, gdzie dwie klatki mają
położoną drogę, łącznie z parkingami, natomiast klatka
trzecia i czwarta jest pozbawiona tego utwardzenia i
parkingu. Radny prosił o utwardzenie tej drogi tłuczniem.
Wnioskował również, aby przy ewentualnej budowie drogi
mieszkańcom nie likwidować istniejącego wjazdu do bloku
od ul. Piłsudskiego, ponieważ bloki, które są budowane przez
MTBS, taki wjazd z tej samej ulicy mają.

Użytkownikiem wieczystym nieruchomości przy ulicy Piłsudskiego
16 w Koninie jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Generała Bema.
W chwili obecnej Miasto nie planuje wykonania drogi oraz miejsc
parkingowych w miejscu, wskazanym przez Pana Radnego.

49.

25.03.2015r.
VI Sesja
RMK

WANJAS
WIESŁAW

WNIOSEK
Wnioskował o położenie chodnika od mostu na Kanale
Warta-Gopło w stronę oczyszczalni w Morzysławiu. Radny
proponuje, żeby wykorzystać przy budowie chodnika płyty
betonowe, tzw. „elki”, co spowoduje, że burty z prawej strony
nie będą się obsypywać. Radny dodał, że wykonanie tego
chodnika będzie można wpisać w projekt przebudowy ul.
Jana Pawła II - trzeci etap.

Opracowany projekt przebudowy ulicy Jana Pawła II, na odcinku od 13.04.2015r.
skrzyżowania z ulicą Popiełuszki do mostu na kanale Warta – Gopło,
przewiduje budowę chodników po obu stronach jezdni,
odwodnienia, oświetlenia oraz przebudowę jezdni. Ujęcie tego
zadania w budżecie miasta na lata następne umożliwi wykonanie
chodnika, o który Pan Radny wnioskuje.

50.

25.03.2015r.
VI Sesja
RMK

WANJAS
WIESŁAW

WNIOSEK
Propozycja Pana Radnego jest bardzo uzasadniona. Jej realizacja
Radny zauważył, że został opracowany projekt modernizacji uzależniona jest jednak od zabezpieczenia w budżecie miasta
Parku w Laskówcu. Dodał, że park musi zrobiony być tak, jak odpowiednich środków finansowych.
został zrobiony projekt, czyli muszą być poniesione nakłady i
zrobione prace. Zaproponował, aby w sytuacji pozyskania
środków ze sprzedaży gruntów miejskich przekazać ok. 400
tys. zł na ten cel. Dodał, że jeśli park zostanie zrobiony, jego
utrzymanie należałoby przekazać zarządowi PGKiM.

13.04.2015r.
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51.

25.03.2015r.
VI Sesja
RMK

CIEŚLAK
MAREK

WNIOSEK
Do końca maja bieżącego roku, zgłoszony przez Pana Radnego
Poruszył problem niedawno oddanej inwestycji, a mianowicie problem zostanie rozwiązany poprzez utwardzenie rozjeżdżanego
budowy ul. Brunatnej w Malińcu. W miejscu, gdzie jest
pobocza asfaltobetonem.
włączenie ul. Brunatnej w ul. Przemysłową został
zagospodarowany teren, ale przyzwyczajenia, jakie przez lata
nabyli kierowcy tirów doprowadziły do tego, że oni mimo
wszystko chcą ciężarówki zatrzymywać w rejonie przystanku.
Doprowadziło to do tego, że balustrady, które są zrobione
przy sklepie nie pozwalają, żeby oni stanęli, nie mają gdzie
się zatrzymać i zatrzymują się część na poboczu, a część na
chodniku, co doprowadziło do jego zniszczenia, a z drugiej
strony do końca zabezpieczyć ten wąski pasek między
sklepem, a zatoczką autobusową, żeby te tiry się tam nie
zatrzymywały.

52.

25.03.2015r.
VI Sesja
RMK

CIEŚLAK
MAREK

WNIOSEK
Prosił o uporządkowanie terenu parku przy dworku
Kwileckich.

13.04.2015r.
Zarządcą trwałym terenu parku przy Dworku Kwileckich jest
Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, ulica Łucka 7/9. Tak więc
utrzymanie porządku na tym terenie jest obowiązkiem spółki. Miasto
natomiast uprzątnie teren pasa drogowego ulicy Przemysłowej.

53.

25.03.2015r.
VI Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

WNIOSEK
Informował, że w styczniu na komisji został poddany pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów na
ul. Fikusowej. W marcu miała odbyć się komisja wyjazdowa i
do dzisiaj nie ma wyznaczonego terminu.

Miasto Konin odstąpi od zakupu nieruchomości zabudowanej przy
ulicy Fikusowej, stanowiącej działki o numerach 170/2 i 171/3,
obręb Nowy Dwór. Podczas posiedzenia Kierownictwa Urzędu
podjęto bowiem decyzję o rozwiązaniu problemu zalewania tego
terenu, poprzez wybudowanie zbiornika retencyjnego obok Orlika.
W najbliższym czasie wystąpię o wycofanie projektu uchwały w
sprawie nabycia wyżej opisanej nieruchomości przez Miasto.

13.04.2015r.

54.

25.03.2015r.
VI Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

WNIOSEK
Radny poruszył problem montowania studzienek kanalizacji
deszczowej w ulicach. Dodał, że od trzech lat prowadzi
korespondencję pomiędzy Urzędem Miejskim i PWiK,
stwierdzając zasadę „spychadełka” pomiędzy instytucjami.
Samochody ciężarowe, które jeżdżą regularnie ul.
Przemysłową prawą osią najeżdżają na studnie kanalizacji
sanitarnej, które trzeba regularnie naprawiać. Dodał, że ta
sama sytuacja będzie na ul. Ślesińskiej.

Informacje w tej sprawie przekażę Panu Radnemu po zakończeniu
rozmów, jakie Wydział Drogownictwa UM prowadzi z firmą
udzielającą gwarancji oraz PWiK.

13.04.2015r.

13.04.2015r.
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55.

25.03.2015r.
VI Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

WNIOSEK Radny prosił o naprawę odcinka drogi przy
Szkole Podstawowej Nr 12.

Naprawa nawierzchni drogi przy Szkole Podstawowej Nr 12
zostanie przeprowadzona do końca kwietnia bieżącego roku.

56.

25.03.2015r.
VI Sesja
RMK

MAJEWSKI
KRYSTIAN

WNIOSEK Poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi, na
jakie cele zostaną przeznaczone pieniądze, które są
przekazane przez powiat w ramach uchwały w sprawie
przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej
biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego.

13.04.2015r.
Na podstawie porozumienia Starosty Konińskiego i Prezydenta
Miasta Konina Miejska Biblioteka Publiczna od 2000 roku prowadzi
zadania biblioteki powiatowej. W porozumieniu ustalana jest kwota
dotacji, która jest zmienna oraz zadania, z których Biblioteka
sporządza roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne wraz z
analizą statystyczną GUS.

57.

25.03.2015r.
VI Sesja
RMK

MAJDZIŃSKI
JAN

WNIOSEK Poruszył problem parkingu przy budynku Urzędu
Miejskiego na ul. Wojska Polskiego. Dodał, że od szczytu
budynku jest teren trójkątny, gdzie wystarczyłoby płot
przestawić wzdłuż wału powodziowego i niewielkim
nakładem, a może w ramach działalności bieżącej udrożnić
teren, żeby można było tam przejechać na drugą stronę tego
budynku i udrożnić właściwy przejazd pojazdów.

Jednym z elementów opracowanej dokumentacji projektowej na
„adaptację Sądu Rejonowego na potrzeby administracji
samorządowej” przy ulicy Wojska Polskiego 2 w Koninie jest
budowa miejsc postojowych. Zaprojektowano 17 miejsc
postojowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych). Przewidziano
także możliwość wykorzystania miejsc parkingowych na sąsiedniej
działce, wyburzając mur odgradzający obydwie posesje (mapka w
załączeniu). Rozwiązanie to zwiększy możliwość parkowania o
kilkanaście dalszych miejsc postojowych. Na budowę miejsc
postojowych nie ma jednak zabezpieczonych środków w
tegorocznym budżecie.

58.

25.03.2015r.
VI Sesja
RMK

MAJDZIŃSKI
JAN

WNIOSEK Zgłosił problem dwóch studzienek kanalizacji,
które uległy obniżeniu na rozwidleniu ul. Jana Pawła II i ul.
Skrótowej przy posesji Państwa Krawczyńskich. Radny
zaproponował, żeby unieść dekiel tej studzienki jakimś
pierścieniem, bo takie rzeczy są stosowane, żeby podnieść
studzienkę do poziomu asfaltu.

Jedna studnia kanalizacyjna została niezwłocznie tak zabezpieczona, 13.04.2015r.
by nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Docelowo natomiast zostanie wymieniona nawierzchnia wokół
włazu. Druga studzienka zostanie naprawiona poprzez poprawę łoża
pokrywy włazu.

59.

25.03.2015r.
VI Sesja
RMK

MAJDZIŃSKI
JAN

WNIOSEK Radny prosił o uzupełnienie oświetleń na ul.
Harcerskiej.

Lampy przy ulicy Harcerskiej zostały naprawione.

13.04.2015r.

13.04.2015r.

13.04.2015r.

Nr

60.

Data
wpływu
25.03.2015r.
VI Sesja
RMK

RADNA/
RADNY
KORYTKOWSKI
PIOTR

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

ZAPYTANIE
Radny informował, że 21
listopada upłynął termin
wykonania przez Urząd
Miejski w Koninie koncepcji
wprowadzenia w Koninie
taniego budownictwa w
formie nadbudów nad
budynkami wielorodzinnymi.
Pytał, jakie są wyniki tego
opracowania oraz jakie są
możliwości wprowadzenia
harmonogramu wdrożenia
tego przedsięwzięcia.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Zgodnie z przyjętym budżetem Miasta Konina w terminie do 20.11.2014 r. została opracowana
koncepcja architektoniczna dla zadania pod nazwą „Nadbudowa wielorodzinnych budynków
mieszkalnych w Koninie”. Opracowanie zawiera koncepcję funkcjonalno - architektoniczną
obiektów wytypowanych do nadbudowy, charakterystykę istniejącej zabudowy wraz z wstępną
oceną techniczną i analizą kosztów realizacji poszczególnych etapów robót. Opracowanie dostępne
jest do wglądu w Wydziale Spraw Lokalowych. Z koncepcji wynika że: Ukształtowanie
urbanistyczne osiedli miasta Konina oraz struktura większości budynków została zrealizowana
według przepisów techniczno-budowlanych obowiązujących do roku 2002 i nie spełnia obecnie
obowiązujących wymogów, tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Nadbudowa budynków średniowysokich o jedną kondygnację wymaga dostosowania kompleksowo
obiektu do obowiązujących norm i przepisów budowlanych, wykonania dodatkowych instalacji
przyłączeniowych, rozbudowy węzłów bądź budowy sieci cieplnej i instalacji grzewczej,
przebudowy wejść do budynków, jak również reorganizacji układu komunikacyjnego. Budynki
wzniesione w technologii uprzemysłowionej – „wielkiej płyty” wymagają dokonania rozbiórki
stropodachów, a tym samym ingerencji w układ konstrukcyjny budynku, co w tego rodzaju
obiektach jest działaniem ryzykownym z uwagi na bezpieczeństwo konstrukcji (budynki
zamieszkałe).
W budynkach z dachami płaskimi, zlokalizowanych przy ulicy Topazowej, Szpitalnej, oraz
Piłsudskiego, będących w zasobach MTBS, zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi
wykluczona jest możliwość ingerencji, zmieniająca powierzchnię użytkową budynków. Stworzenie
nowych lokali mieszkalnych w wyniku nadbudowy wymaga również dodatkowych miejsc
parkingowych, bowiem istniejące zagospodarowanie osiedli często nie zabezpiecza wymaganej
ilości miejsc postojowych, a zaprojektowanie dodatkowych miejsc jest utrudnione z uwagi
Prezydent Miasta Konina na intensywność zabudowy.
Ponadto autor koncepcji zwraca uwagę, że architektura nie jest wyłączną własnością inwestora i
planowanie - realizacja winna zapewniać spójność z otoczeniem, określanym jako ład
architektoniczny.

Termin
załatwienia

13.04.2015r.
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RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Należy mieć na uwadze również fakt, iż wszelkie działania w kierunku nadbudowy obiektów
powinny być poprzedzone uzyskaniem akceptacji właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości,
Wspólnot Mieszkaniowych. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania, budynki winny być
opuszczone przez mieszkańców, co rodzi konieczność zapewnienia lokatorom lokali zastępczych.
Należy również zauważyć, że zakwalifikowanie budynku do nadbudowy powinno być poprzedzone
wykonaniem specjalistycznej ekspertyzy w zakresie możliwości dodatkowego obciążenia
konstrukcji nośnej obiektu. Reasumując - wykonanie nadbudowy w większości budynków na terenie
Miasta Konina jest trudnym zamierzeniem budowlanym, zarówno pod względem technicznym jak i
formalnoprawnym. Według opracowanej koncepcji argumentami decydującymi o odrzuceniu
większości budynków do nadbudowy są: stan techniczny i bezpieczeństwo konstrukcji budynków,
brak spójności proponowanej architektury nadbudowy z otoczeniem, brak możliwości spełnienia
zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odstępstwa od przepisów
techniczno-budowlanych, brak możliwości zaprojektowania dodatkowych miejsc parkingowych,
możliwość pogorszenia warunków zamieszkania obecnych mieszkańców z uwagi na intensywność
zabudowy, wysokie koszty nadbudowy (wykwaterowanie rodzin, przebudowa infrastruktury),
nieuregulowany stan prawny części nieruchomości. Mając powyższe na uwadze można stwierdzić ,
że wykonanie tego rodzaju robót w charakterze szeroko rozumianego programu nadbudowy
budynków, generuje wysokie koszty w stosunku do uzyskanych efektów. Dlatego kontynuację
realizacji przedsięwzięcia należy rozpatrywać pod kątem poszczególnych obiektów, w zależności od
możliwości finansowych budżetu Miasta Konina. Autor koncepcji, po przeprowadzonej analizie,
wskazał sześć budynków, w których jego zdaniem stan techniczny konstrukcji oraz układ
funkcjonalny dopuszcza wykonanie nadbudowy, nie generując nadmiernych kosztów w stosunku do
uzyskanych efektów. Są to budynki przy ulicy Kaliskiej 20, Plac Zamkowy 7, Nadrzeczna 19,
Nadrzeczna 21, Nowiny 6 i 8. Z uwagi na to, że w budżecie miasta na rok bieżący nie zostały
zabezpieczone środki na opracowanie dokumentacji technicznej dla części wytypowanych do
nadbudowy obiektów – przedsięwzięcie nie może być obecnie realizowane.
61.

25.03.2015r.
VI Sesja
RMK

KORYTKOWSKI
PIOTR

ZAPYTANIE
Poruszył sprawę inicjatywy byłego radnego p. Jana
Urbańskiego - Park Ojców. Radny pytał, kiedy, w jakiej
lokalizacji i czy w ogóle zostanie przeprowadzona ta akcja w
tym roku, gdyż mieszkańcy Konina pytają się, czy będzie to
kontynuowane. Dodał, że do tej pory można było zgłaszać na
stronie Urzędu Miejskiego, że nowy mieszkaniec miasta
Konina chciałby posadzić drzewko, a teraz takiej możliwości
nie ma.

„Park Ojców” zostanie zrealizowany przy ulicy Wyspiańskiego,
gdzie został wyznaczony teren i wyłoniony wykonawca. Na stronie
internetowej Miasta www.konin.pl Konin Posadź drzewko
swojemu dziecku - nadal funkcjonuje zakładka, umożliwiająca
rodzicom dokonanie zgłoszenia woli posadzenia drzewka swojemu
dziecku. Najbliższa akcja odbędzie się 30 maja bieżącego roku w
„Parku Ojców” przy ulicy Wyspiańskiego.

13.04.2015r.
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62.

25.03.2015r.
VI Sesja
RMK

KORYTKOWSKI
PIOTR

ZAPYTANIE
Informował, że w roku ubiegłym z inicjatywy Platformy
Obywatelskiej odbyło się I Konińskie Forum Gospodarcze.
Forum zostało wpisane do programu wspierania rozwoju
gospodarczego miasta Konina. Radny pytał, w jakiej formie i
kiedy odbędzie się w roku bieżącym to forum. Zaproponował,
żeby było to w jak najszybszym terminie, ze względu na to,
że przed miastem perspektywy związane z pozyskiwaniem
Funduszy Europejskich.

13.04.2015r.
Organizacja Konińskiego Forum Lokalnej Gospodarki została
wpisana w Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na
lata 2014-2016. Forum zostało zaplanowane na trzeci kwartał 2015
roku. Jego celem będzie nawiązanie i pogłębianie kontaktów z
Jednostkami Samorządu Terytorialnego i Instytucjami Otoczenia
Biznesu z subregionu konińskiego, a także wypracowanie wspólnych
kierunków działań, dotyczących perspektyw rozwoju lokalnej
gospodarki i aktualnych trendów rozwojowych. Z założeń
programowych wynika, iż Konińskie Forum Lokalnej Gospodarki
prowadzone będzie przez przedstawiciela mediów np. z
wydawnictwa z branży gospodarczej o zasięgu regionalnym, bądź
ogólnokrajowym. Zagadnienia merytoryczne prowadzone będą w
formie prelekcji przez ekspertów z tematów przewodnich.
Wydarzenie poprzedzone będzie działaniami promującymi, których
celem będzie podniesienie rangi Forum.

63.

25.03.2015r.
VI Sesja
RMK

KORYTKOWSKI
PIOTR

WNIOSEK
Informował, że na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce BIP
są przedstawieni radni. W ubiegłorocznych kadencjach był
zwyczaj, że pod zdjęciem umieszczane były dane do kontaktu
z radnym, jak telefon czy adres e-mail. W tej chwili radni nie
mają założonych wspólnych skrzynek mailowych na serwerze
Urzędu Miejskiego, ale wszyscy mają prywatne e-maile.
Radny prosił, aby wzorem lat ubiegłych takowa informacja
również została zamieszczona pod zdjęciami radnych w tej
kadencji.

Na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce BIP - Rada Miasta - Rada
Miasta VII kadencji - skład Rady Miasta VII kadencji, zostały już
zamieszczone dane tych Państwa Radnych, którzy wyrazili na to
zgodę.

13.04.2015r.
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64.

25.03.2015r.
VI Sesja
RMK

KURZAWA
ANNA

WNIOSEK
Radna w związku z odpowiedzi na pytanie dotyczące ilości
nauczycieli przypadających na jedną grupę przedszkolną w
czasie realizacji programu przedszkolnego prosiła o
zwiększenie budżetu i zatrudnienie dodatkowo jednego
nauczyciela w przedszkolu. Dodała, że jeżeli środki nie
wystarczą dla wszystkich grup wiekowych, to chociaż dla
najmłodszych grup - trzy i czterolatków.

13.04.2015r.
Koszt utrzymania samorządowych przedszkoli w Koninie
przedstawia się następująco: wydatki: 25 360 344,00 zł, dochody opłaty za przedszkole: 3 078 284,00 zł, dotacje z budżetu państwa: 3
535 530,00 zł subwencja na dzieci niepełnosprawne: 3 033 210,88
zł. Koszt utrzymania konińskich przedszkoli wynosi więc 15 713
319,12 zł., co stanowi ogromne obciążenie budżetu miasta. Z analizy
wynika, że jedynie w trzech placówkach funkcjonują oddziały 25osobowe, a w pozostałych średnia liczebność to 22 przedszkolaków
w grupie. Biorąc pod uwagę średnią miesięczną frekwencję (około
80 %) - dziennie w oddziale przebywa więc około 18 dzieci. Ponadto
obserwując tegoroczny przebieg naboru do konińskich przedszkoli
widać, że w stosunku do ubiegłego roku dzieci jest mniej o około
500. To spowoduje nie tylko zmiany kadrowe, ale i spadek
liczebności oddziałów. W tej sytuacji nie znajduję uzasadnienia dla
wniosku Pani Radnej.

65.

25.03.2015r.
VI Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK W odniesieniu do projektu zagospodarowania
terenu Starego Konina w rejonie Słupa Milowego radny
poinformował, pozytywnie odnosi się do projektu, ale nie
zgadza się na przeniesienie Słupa Milowego.

W nawiązaniu do dyskusji na temat projektu zagospodarowania
terenu Starego Konina, zaprezentowanego podczas VI sesji Rady
Miasta Konina w dniu 25 marca 2015 r. informuję, że podtrzymuję
swoje stanowisko w tej sprawie, które przedstawiłem podczas sesji.

13.04.2015r.

Nr

66.

Data
wpływu
08.04.2015r.
zgłoszone w
okresie
międzysesyjnym

67.

10.03.2015r.
zgłoszone w
okresie
międzysesyjnym

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

SIDOR
JAROSŁAW

INTERPELACJA dotycząca kładki po zamknięciu przejazdu
kolejowego na ul. Okólnej w związku z budową wiaduktu
łączącego ul. Wyzwolenia i Paderewskiego.

29.04.2015r.
W wyniku rozmów pomiędzy Miastem Konin a PK PLK S.A,
dotyczących wspólnej inwestycji – budowy wiaduktu nad linią
kolejową E20 w ciągu ulic Wyzwolenia – Paderewskiego ustalono:
- PKP PLK S.A zaprojektuje i wybuduje wiadukt wraz z chodnikami
i ścieżkami rowerowymi nad linią E20. Budowa będzie
współfinansowana przez Miasto.
- projekt i budowa układu drogowego, łączącego wiadukt z ulicą
Wyzwolenia i Paderewskiego będą należały do zadań Miasta.
- PKP PLK S.A wybuduje w ciągu ulicy Torowej przejście
podziemne pod linią kolejową E20 oraz przejście naziemne, w
kierunku Osiedla Zatorze, przez linię kolejową Konin – Kazimierz
Biskupi. Kolej zlikwiduje także istniejącą kładkę dla pieszych przy
ulicy Torowej.
- z chwilą ukończenia powyższych zadań zlikwidowane zostaną
przejazdy w ciągu ulicy Torowej i Okólnej.
Odległość projektowanego wiaduktu (wzdłuż linii kolejowej
E20) od przejazdu na ulicy Torowej wynosić będzie około 1.100 m,
natomiast od przejazdu na ulicy Okólnej – około 300 m. Mając to na
uwadze założono, że cały ruch kołowy i pieszy na ulicy Okólnej,
z uwagi na niewielką odległość, zostanie przeniesiony na nowy
wiadukt. Ponadto wzdłuż ulicy Okólnej nie ma możliwości
wykonania ścieżki rowerowej. Taka ścieżka powstanie natomiast w
ramach planowanej inwestycji. Dodam, że budowa przejścia
nadziemnego lub podziemnego w ciągu ulicy Okólnej musiałaby
wiązać się z ingerencją w prywatne działki, położone po zachodniej
stronie linii kolejowej E20.

SKOCZYLAS
KAROL

WNIOSEK dot. zagospodarowania ronda im. Marii i Lecha
Kaczyńskich – poprzez obsadzenie krzewami i kwiatami w
taki sposób, by wyglądem nie odbiegało od innych
konińskich rond.

Wydział Drogownictwa zlecił wykonanie rekultywacji ronda w
terminie do 10.04.2015 r.

03.04.2016r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

68.

29.04.2015r.
VII SESJA
RMK

NOWAK
WITOLD

WNIOSEK Zaproponował, aby na stronie Urzędu
Miejskiego stworzyć zakładkę np. majowe świętowanie,
gdzie zostaną umieszczone wszystkie majowe wydarzenia
kulturalne.

Na stronie internetowej Miasta umieszczony jest kalendarz imprez. 15.05.2015r.
Klikając na nazwę miesiąca wyświetla się wykaz imprez
kulturalnych z danego miesiąca, natomiast klikając na dzień
wyświetlają się wydarzenia w tym dniu. Nie ma więc potrzeby
tworzenia dodatkowej zakładki.

69.

29.04.2015r.
VII SESJA
RMK

NOWAK
WITOLD

ZAPYTANIE
Naprawa skarpy wykonywana jest w ramach gwarancji.
Zapytał, czy remont skarpy przy moście J. Piłsudskiego
naprawiany jest w ramach gwarancji.

70.

29.04.2015r.
VII SESJA
RMK

WANJAS
WIESŁAW

ZAPYTANIE
Poleciłem Kierownikom Wydziałów przygotowujących projekty 15.05.2015r.
Radny poruszył problem uzasadnień pod projektami uchwał, uchwał, by uzasadnienia do nich były dokładne i merytoryczne.
które otrzymuje Rada.
Podzielam zdanie Pana Radnego, że uzasadnienia nie mogą być
lakonicznymi informacjami. Dlatego też wspólnie z moimi
zastępcami będziemy zwracać na to szczególną uwagę.

71.

29.04.2015r.
VII SESJA
RMK

MAJEWSKI
KRYSTIAN

ZAPYTANIE
Radny ponownie poruszył temat Miejskiej Biblioteki
Publicznej i kwoty 100 tys. zł, przekazanej z Powiatu
Konińskiego na prowadzenie zadania powiatowej biblioteki
publicznej dla Powiatu Konińskiego. Poinformował, że z tej
kwoty 49 tys. zł jest przekazane na szkolenia. Radny pytał,
jaka jest charakterystyka tych szkoleń i jakie umiejętności
muszą posiąść bibliotekarze, których nie posiadają, pracując
w bibliotece gminnej, a które posiadają, gdy biblioteka
zaczyna współpracować z powiatem oraz dlaczego jest to
koszt aż 49 tys. zł.

15.05.2015r.

W związku z porozumieniem z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie 15.05.2015r.
powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie zadań
powiatowej biblioteki publicznej, został uzgodniony plan kosztów
na rok 2015. Na szkolenia bibliotekarzy bibliotek publicznych
powiatu konińskiego (14 bibliotek gminnych, 32 filie) przeznaczono
kwotę 12 000,00 zł. a nie 49 000,00 zł – jak podaje Pan Radny.
Wdrożenie nowych programów bibliotecznych w ostatnim czasie
przez biblioteki publiczne wywołuje potrzebę zintensyfikowania
działań w tym obszarze. Szkolenia te obejmują wprowadzenie
formatu MARC21 do programu bibliotecznego SOWA, w którym
wszystkie procesy biblioteczne (od zakupu nowości po
wypożyczanie i rezerwację książek) będą zautomatyzowane.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

72.

29.04.2015r.
VII SESJA
RMK

MAJEWSKI
KRYSTIAN

ZAPYTANIE
Poinformował, że był ostatnio w bibliotece i w czytelni
zauważył komiks, trochę obsceniczny, trochę taki
prymitywny, gdzie na głównej stronie była kobieta w
negliżu leżąca w łóżku, która jest w dwuznacznej sytuacji z
panem, a wchodzi mama i pyta: synku, czy odrobiłeś już
lekcje. Pytał, czy biblioteka jest miejscem dla takich
komiksów i czy jest to realizowanie misji biblioteki
publicznej.

Plansze zawierające humorystyczne rysunki pana Józefa Szyka są 15.05.2015r.
integralną częścią wystawy plastycznej, zatytułowanej „Droga”,
którą otwarto z okazji pierwszej rocznicy śmierci wybitnego
konińskiego artysty. Podczas trwającej wystawy zaprezentowano
różnorodne rodzaje technik jego prac, takie jak: akwarela, olej,
metaloplastyka, medalierstwo, rysunek i wiele innych. Wystawa w
MBP oraz pokaz filmów, których współautorem był Józef Szyk,
przy współpracy z Konińskim Domem Kultury, mają zaprezentować
i utrwalić wizerunek oraz dorobek tego wyjątkowego, konińskiego
twórcy kultury. Humorystyczne kreskówki przedstawiają w
dowcipny sposób życie codzienne, którego artysta był wnikliwym
obserwatorem. Misją biblioteki jest ustawowy obowiązek
dokumentowania dorobku kulturalnego mieszkańców Konina, a
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, jest odpowiednim
miejscem prezentacji artystów, którzy są przedstawicielami
różnorodnych nurtów artystycznych, technik plastycznych, a co za
tym idzie także różnorodnych upodobań tematycznych swoich prac.
Zapewniam, że wszystko to nie narusza norm prawnych i
obyczajowych. W wernisażu ,,Drogi’’ uczestniczyło blisko sto osób
i nikt nie poczuł się dotknięty. Organizatorzy oraz rodzina artysty
odebrali wiele gratulacji i podziękowań za zorganizowanie tej
wystawy, a jej uczestnicy nie szczędzili pochwał i zachwytów nad
zaprezentowanymi pracami Józefa Szyka.

73.

29.04.2015r.
VII SESJA
RMK

KURZAWA
ANNA

WNIOSEK Zwróciła się z prośbą do Wydziału Wydział Drogownictwa UM w Koninie wystąpi z pismem do 15.05.2015r.
Drogownictwa o umieszczenie znaku drogowego nakazu zarządcy terenu – sklepu ,,Biedronka” o uzupełnienie oznakowania
skrętu w prawo przy wyjeździe ze sklepu Biedronka na V pionowego o znak C-2 we wskazanym przez Panią Radną Miejscu.
osiedlu, gdyż droga jest jednokierunkowa i do chwili
obecnej takiego znaku nie ma.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

74.

29.04.2015r.
VII SESJA
RMK

KURZAWA
ANNA

WNIOSEK Poruszyła problem dotyczący wypożyczania
książek w bibliotece PWSZ w Koninie przez mieszkańców
niebędących studentami ani pracownikami tejże uczelni.
Poinformowała, że zgodnie z regulaminem biblioteki
czytelnicy spoza uczelni, aby mogli korzystać z ich
zasobów, zobowiązani są do uiszczenia rocznej opłaty w
wysokości 80 zł i mogą wypożyczyć tylko dwie książki.
Radna zwróciła się z prośbą do władz miasta Konina o
wystosowanie pisma do rektora PWSZ z prośbą o obniżenie
rocznej składki i zwiększenie limitu wypożyczania książek
dla wszystkich, co z pewnością przyczyni się do
zwiększenia zainteresowania książką i biblioteką wśród
mieszkańców regionu.

Tak, jak podczas sesji Rady Miasta zadeklarował Pan Sławomir 15.05.2015r.
Lorek – wystosuję pismo do Rektora PWSZ o zmianę regulaminu
korzystania z biblioteki uczelni.
W uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek Pani Radnej, złożony
podczas VII sesji Rady Miasta Konina w dniu 29 kwietnia 2015 r.
informuję, że roczna opłata za kartę biblioteczną dla czytelników
spoza PWSZ w Koninie zostanie obniżona do kwoty 60 zł. Bez
zmian pozostanie natomiast liczba możliwych do wypożyczenia
jednorazowo egzemplarzy książek.
Z informacji przekazanych przez Panią dr Joannę ChojnackąGärtner – Prorektora ds. Rozwoju i Promocji PWSZ w Koninie
wynika, że są osoby (także spoza uczelni), które zalegają ze
zwrotem książek lub zapłatą należności za ich przetrzymywanie. Z
uwagi na brak narzędzi pozwalających na egzekwowanie zwrotu
książek i należności uczelnia zamierza wprowadzić kaucję zwrotną
za wypożyczone książki.

75.

29.04.2015r.
VII SESJA
RMK

KOTLARSKI
MICHAŁ

ZAPYTANIE
Łącznie wydatkowana została kwota 9.995,06 zł., w tym 5.600,00 zł 15.05.2015r.
Prosił o szczegółową informację dotyczącą wydatkowania na książkę „Pieśni Patriotyczne”. Pozostałe środki przeznaczono na
kwoty 10 tys. zł na promocję miasta podczas pikniku banery, plakaty, balony i spot radiowy.
patriotycznego.

76.

29.04.2015r.
VII SESJA
RMK

KOTLARSKI
MICHAŁ

ZAPYTANIE
Poinformował, że otrzymał informację od mieszkańca, że w
ciągu ostatnich dwóch lat było 14 podwyżek czynszu w
mieszkaniach komunalnych i obecnie ten czynsz w
mieszkaniu, które ma 38 m2 wynosi prawie 650 zł. Prosił o
informację, jakie są powody, które składają się na te
podwyżki. Prosił również o porównanie czynszów w
mieszkaniach socjalnych.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 15.05.2015r
zasobie gminy, zmianą Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z
2014 poz.150) oraz obowiązującą uchwałą Nr 681 Rady Miasta
Konina z dnia 18.12. 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Konina na lata
2014-2018, zmiana czynszu najmu w lokalach komunalnych może
być wprowadzona w danym roku na poziomie nie wyższym niż 5%
w stosunku rocznym, pod warunkiem, że wskaźnik inflacji będzie
niższy od tej wysokości. W przypadku, kiedy wskaźnik ten będzie
wyższy od 5%, wtedy zwyżka czynszu w danym roku będzie
wzrastała o wskaźnik inflacji z roku poprzedniego.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W latach 2013 – 2014, Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina zostały wprowadzone dwie zmiany .
dotyczące wysokości czynszu najmu w lokalach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta,
tj.: 1) Nr 100/2012 z dnia 08.11.2012 r, 2) Nr 108/2013 z dnia 05.09.2013 r. Nadmieniam, że czynsz jest
jednym ze składników łącznej opłaty za korzystanie z lokalu, na którą, w zależności od wyposażenia
technicznego w urządzenia i instalacje, składać się może kilka pozycji.
W kwocie tej czynsz będzie stanowił około 1/6 całości opłaty za lokal, reszta to koszt dostawy usług
komunalnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualna stawka czynszu dla
lokalu z wyżej opisanym wyposażeniem wynosi 3,13 zł/m2 natomiast lokalu socjalnego 0,72 zł/m2.
Jeśli lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wówczas
najemca lub użytkownik lokalu jest zobowiązany wnosić oprócz czynszu tzw. opłaty niezależne od
wynajmującego, którymi będą: opłata za zużytą w lokalu wodę zimną, opłata za odprowadzenie
ścieków, opłata za podgrzanie wody użytkowej (ciepła woda), opłata stała za dostawę energii do lokalu
do celów co i cwu, opłata zmienna za dostawę energii cieplnej do lokalu do celów co, opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe opłaty (oprócz opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi) są ustalane dla każdego lokalu w formie zaliczki i rozliczane okresowo, np.:
woda i kanalizacja oraz podgrzanie wody dwa razy w roku (czerwiec i grudzień), dostawa energii do
celów centralnego ogrzewania na koniec roku obrachunkowego. Saldo z rozliczenia dostawy tych usług
jest księgowane na kartotece użytkownika lokalu.W przypadku zmiany cen na dostawę usług
komunalnych i opłat, zarządca działający w imieniu wynajmującego wprowadza zmiany
proporcjonalnie do zmiany cen i zawiadamia użytkownika lokalu o zmianie ich wysokości i zmianie
wysokości łącznej opłaty za używanie lokalu. W okresie 2013 - 2015 wystąpiły następujące zmiany w
wysokości opłat za dostawę usług komunalnych: 1) trzykrotnie zmiana ceny za dostawę wody i
kanalizacji: styczeń 2013 r, marzec 2014 r, marzec 2015 r. 2) dwukrotnie zmiana ceny za dostawę
energii cieplnej do celów co i cwu: wrzesień 2013 r, sierpień 2014 r. Ponadto w związku z
wprowadzeniem tzw. ustawy śmieciowej nastąpiła zmiana sposobu rozliczania za wywóz nieczystości
stałych - Uchwałą nr 508 Rady Miasta z dnia 28.12.2012r. wprowadzona została opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak wynika z powyższej analizy zmiana poszczególnych
składników łącznej opłaty za mieszkanie następowała siedmiokrotnie. Nadmienić należy, że zarządca
dokonuje zmian w wysokości opłat również na wniosek użytkownika lokalu w przypadku zmiany ilości
osób zamieszkujących z użytkownikiem lub ilości dostarczanej wody do lokalu. Kwota 650,00 zł, którą
podaje Pan Radny może stanowić łączną opłatę za korzystanie z lokalu, a nie kwotę czynszu najmu.

Termin
załatwienia

Nr

77.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

29.04.2015r.
VII SESJA
RMK

KOTLARSKI
MICHAŁ

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

ZAPYTANIE
Informował, że dwa lata temu pojawiła się możliwość tego,
żeby samorządy gminne ubiegały się o zwrot podatku VAT
za poniesione nakłady inwestycyjne. Radny uważa, że w
przypadku miasta Konin może być to kwota 20 mln zł.
Prosił o informację, czy Miasto podjęło jakieś starania, żeby
tę kwotę odzyskać, ponieważ te 20 mln zł, które udałoby się
odzyskać, można by wydać w przyszłym roku na inwestycje
i mogłyby być znaczącym bodźcem rozwojowym dla
miasta.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Zgodnie z generalną zasadą, zawartą w art. 86 ustawy z dnia 11 15.05.2015r.
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz.
535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane
do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi
przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego. Jak wynika z powyższego, prawo do
odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym
podatnikom VAT w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy
dostaw i usług mają ścisły związek z ich wykorzystywaniem do
czynności opodatkowanych. Już w 2004 roku podjęto działania,
zmierzające do optymalizacji podatku VAT. W tym celu dokonano
weryfikacji wydatków pod kątem możliwości dokonania odliczenia.
Dwukrotnie Miasto korzystało z doradztwa wyspecjalizowanych
firm prawniczych, które potwierdziły jego prawidłowe działanie.
Wszystkie inwestycje w infrastrukturę np. sanitarną, wodociągową ,
budownictwa mieszkaniowego , które mogłyby stanowić podstawę
do odliczenia podatku naliczonego VAT przekazano do realizacji
jednoosobowym spółkom gminy. Spółki mają możliwość odliczenia
podatku ze względu na fakt, że późniejsza eksploatacja powstałego
majątku generuje przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem
VAT. Na niektóre z tych inwestycji Miasto przekazuje częściowe
finansowanie w kwotach netto ponoszonych kosztów. Rozliczenie
podatku w tym zakresie odbywa się w spółkach, a Miasto w
znacznym stopniu zmniejszyło koszty przedmiotowych inwestycji (o
wartość podatku VAT). Natomiast podatek VAT od działalności
bieżącej rozliczany jest w jednostkach organizacyjnych miasta, np.
Zakładzie Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie, Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji i innych. Mają one bowiem możliwość
rozliczania podatku VAT naliczonego od należnego w związku z
prowadzoną działalnością, również opodatkowaną. Pozostałe
inwestycje realizowane bezpośrednio przez Miasto są inwestycjami
użyteczności publicznej, które nie generują przychodów, a tym
samym nie dają możliwości, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
dokonywania odliczenia podatku VAT.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

78.

29.04.2015r.
VII SESJA
RMK

KOTLARSKI
MICHAŁ

WNIOSEK Zaproponował, żeby wszystkie informacje Propozycja Pana Radnego jest interesująca. Przeanalizuję ją 15.05.2015r.
dotyczące imprez miejskich były wpisywane w jednolity wspólnie z Kierownikami wydziałów merytorycznych w zakresie
formularz googlowski, który jest bardzo prosty do rozwiązań organizacyjnych i wówczas podejmę decyzję.
używania, ponieważ wyświetla się na poczcie gmail.com i
osoby, które mają telefon z androidem mogłyby od miasta te
wszystkie informacje o imprezach codziennie dostawać.

79.

29.04.2015r.
VII SESJA
RMK

KOTLARSKI
MICHAŁ

WNIOSEK Informował, że w zeszłym tygodniu, w
niedzielę, odbyły się na Placu Wolności konsultacje
społeczne w formule gry miejskiej, w której mieszkańcy
Konina mieli ustalić scenariusze zagospodarowania
przestrzennego wyspy Pociejewo. Radny wyraził ogromne
ubolewanie, że podczas tak ważnego wydarzenia zabrakło
przedstawicieli Miasta i Geotermii. Radny uważał, że jeśli
mieszkańcy przychodzą, żeby decydować, to również osoby
za to odpowiedzialne powinny przychodzić i brać w tym
udział.

Pan Tadeusz Neczyński – Prezes Spółki „Geotermia Konin” 15.05.2015r.
uzgodnił z organizatorami „Gry Miejskiej”, że jej wyniki zostaną
przedstawione podczas Partnerskich Targów Przedsiębiorczości w
dniu 21 maja. Pragnę nadmienić, że w sprawie wykorzystania wód
geotermalnych prowadzone są wielostronne konsultacje z firmami
specjalizującymi się w tej tematyce. Temu zagadnieniu poświęcone
było także posiedzenie Rady Konsultacyjnej d/s Gospodarczych
przy Prezydencie Miasta. Inicjatywa Pracowni Miejskiej, by
samodzielnie przygotować własną, konkurencyjną, koncepcję
zagospodarowania Pociejewa jest bardzo interesująca i z całą
pewnością będzie przedmiotem analizy.

80.

29.04.2015r.
VII SESJA
RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK Poruszył problem parkowania aut przy ulicy
Szpitalnej 52, ponieważ w związku z tym, że parking przy
szpitalu jest płatny pod blokiem parkują samochody,
głównie na rejestracjach PKL, PTU, PSL i to są osoby, które
przyjeżdżają do szpitala, a nie chcą wjeżdżać na ten parking
płatny i okupują całą ulicę Piłsudskiego. Poinformował, że
ma zgłoszenia i propozycje od mieszkańców, żeby zrobić na
tym małym odcinku parking czasowy, ponieważ jest taka
sytuacja, że przez cały dzień stoją samochody na nie
konińskich rejestracjach i osoby, które mają tam handel i
usługi nie mają miejsc dla klientów.

Pracownicy Wydziału Drogownictwa UM w Koninie przeprowadzą 15.05.2015r.
wizję w terenie i przeanalizują możliwe rozwiązania w celu
uporządkowania sprawy parkujących samochodów przy ulicy
Szpitalnej.

Nr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

81.

29.04.2015r.
VII SESJA
RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK Informował, że na terenach wokół Fary można
przeprowadzić wykopaliska, które mogłyby określić, gdzie
dokładanie znajdowały się mury miejskie z XIV wieku, a
które widać na rycinie z 1803 roku. Radny na fotografii, na
której znajduje się plan Konina, pokazał, że na dole jest
kwadrat, gdzie jest nieistniejący już zamek, a w prawej
części jest brama kaliska na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i
Szarych Szeregów. Dalej są mury miejskie z basztą. Zgłosił
pomysł, żeby tych murów nie odbudowywać, chociaż wiele
miast odbudowuje, ale żeby te mury wyeksponować,
chociaż chodnikiem metrowej szerokości z czerwonej kostki
i postawić tablicę, że w tym miejscu znajdowały się XIV
wieczne gotyckie mury. Uważał, że to będzie wyglądało
przyzwoicie. Dodał, że rozmawiał na ten temat z
konserwatorem, który stwierdził, że koszt takiego wykopu
łącznie z kosztami geodety, który odrys planu znajdującego
się w Muzeum w Gosławicach przerzuci na siatkę
geodezyjną i wszystkie koszty związane z wykopaliskami,
to jest, około 5 tys. zł, także nie jest to duży koszt.

Propozycję zgłoszoną przez Pana Radnego uważam za bardzo 15.05.2015r.
interesującą. Wyeksponowanie dawnych murów miejskich byłoby
zapewne możliwe w ramach projektowanego zagospodarowania
otoczenia Słupa Konińskiego. Projekt ten wymaga jednak dalszych
konsultacji z konserwatorem zabytków.

82.

29.04.2015r.
VII SESJA
RMK

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

ZAPYTANIE
Radny poruszył problem, który dotyczy handlu, a
mianowicie kradzieży w sklepach. Stwierdził, że kiedyś
były to pojedyncze osoby, a teraz grupy zorganizowane.
Chciałby się dowiedzieć, jakich metod musi użyć policja,
żeby z procederem skończyć. Radny dodał, że
niejednokrotnie jest podczas zatrzymania takich osób i widzi
policjanta, który wystawia mandat 500 zł takiej osobie, a
ona go drze i się z niego śmieje. Skuteczności takiej
ściągalności tego mandatu od takiej osoby nie ma, bo on nic
nie ma pieniędzy. Po roku czasu jest wszystko umarzane. Ta
osoba następnego dnia przychodzi i kradnie. Może to robić
do 430 zł i może tak się bawić. Zastanawiał się, co zamierza
policja w tym kierunku zrobić, czy zamierza ściągać
paserów, którzy odsprzedają ten towar. Dodał, że jeden z
zatrzymanych stwierdził, że miesięcznie wychodzi na tym
interesie 11 tys. zł.

Komendant Straży Miejskiej odbył w dniu 05.05.2015 r. spotkanie z 15.05.2015r.
Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji
w Koninie. Problem jest dobrze znany policji, która podejmuje
działania operacyjno – rozpoznawcze w tym zakresie. Uregulowania
prawne dają możliwość unikania odpowiedzialności z uwagi na
kwotę wartości przedmiotu kradzieży. Obecnie jest to 430 złotych, o
czym przestępcy dokładnie wiedzą. Policjant może w takich
sytuacjach stosować postępowanie mandatowe lub kierować
wniosek o ukaranie do sądu, lecz tylko za wykroczenie z art.119
KW, zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
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83.

27.05.2015r NOWAK
VIII Sesja
WITOLD
RMK

ZAPYTANIE
Radny pytał o kostkę z remontowanego w ubiegłym roku
mostu Piłsudskiego, która złożona jest po lewej stronie jadąc
od nowego Konina. Dodał, że jest ogrodzona siatką, ale
elementy tej kostki można spotkać pod mostem i w okolicy
przęseł. Radny uważał, że nie jest to prawidłowo
zabezpieczone i ta kostka może zostać rozkradziona. Zwracał
na to uwagę, ponieważ być może jest ona zabytkowa

Na moście im. J. Piłsudskiego nie było kostki kamiennej.
15.06.2015r
Niewielkie jej ilości zostały rozebrane na dojazdach w trakcie
trwania przebudowy. Kostka, o którą pytał Pan Radny - składowana
za ogrodzeniem piaskownika, wykorzystywana jest przy pracach
remontowych na obiektach kanalizacji deszczowej.

84.

27.05.2015r NOWAK
WITOLD
VIII Sesja
RMK

ZAPYTANIE
Radny prosił o informację, do kogo należą tablice
elektroniczne, które powinny wskazywać czas odjazdu
autobusu z przystanku MZK, ponieważ od kilku tygodni nie
działają.

Właścicielem pięciu tablic jest Miejski Zakład Komunikacji w
Koninie. Dwie z nich rzeczywiście nie wyświetlały wszystkich
komunikatów. Zostaną więc zdemontowane i wysłane do naprawy.
Dziękuję Panu Radnemu za zasygnalizowanie nieprawidłowości.

15.06.2015r

85.

27.05.2015r NOWAK
WITOLD
VIII Sesja
RMK

ZAPYTANIE
W imieniu mieszkańców ul. Regionalnej w Łężynie pytał, czy
w planach jest przewidziane położenie powierzchni
asfaltowej na tej ulicy.

Miasto Konin posiada dokumentację projektową i ważne
pozwolenie na budowę, które obejmuje również ulicę Regionalną.
Realizacja tego zadania uzależniona jest jednak od tego, czy
zostanie ono wprowadzone do budżetu.

15.06.2015r
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86.

27.05.2015r NOWAK
VIII Sesja
WITOLD
RMK

ZAPYTANIE
Radny stwierdził, że jest brak informacji ze strony miasta
dotyczących geotermii. Z przekazów medialnych wie, że jest
woda, zna jej parametry, natomiast nie ma absolutnie żadnych
informacji na temat procesu rozmów z inwestorami,
pozyskiwania inwestorów, dyskutowania o tym terenie.
Radny chciałby wiedzieć, czy są jacyś inwestorzy, czy tylko
się mówi, że ma się nadzieję, że będą inwestorzy, czy jacyś
się pojawią. Jeśli się pojawiają to skąd, kogo reprezentują.

Zakończony został podstawowy etap prac przy otworze
15.06.2015r
geotermalnym. Obecnie trwają ostatnie prace zabezpieczające. W
tej chwili czynione są starania w jednostkach zarządzających
środkami unijnymi oraz Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, by pozyskać fundusze na
wykonanie niezbędnego przy tych parametrach wody,
geotermalnego otworu zatłaczającego. Podejmowane są również
niezbędne działania, także promocyjne, których celem jest
zainteresowanie potencjalnych inwestorów naszym źródłem
geotermalnym. Sprawie tej dobrze przysłużyły się zorganizowane
po raz pierwszy Konińskie Targi Przedsiębiorczości, w których
obok wystawców regionalnych i krajowych, uczestniczyli także
umocowani przedstawiciele władz samorządowych i przedsiębiorcy
z miasta Deyang w Chinach oraz Dobele na Łotwie. Uprzejmie
zwracam uwagę, że targi te były poświęcone problematyce
odnawialnych źródeł energii. Informuję również, że naszym
walorem geotermalnym interesuje się wielu przedsiębiorców
krajowych i zagranicznych oraz przedstawiciele znanych na rynku
polskich grup kapitałowych. Jest jednak rzeczą oczywistą, że o
szczegółach tych rozmów nie będę debatował publicznie, bowiem
żaden z naszych rozmówców tego sobie nie życzy. Jeśli pertraktacje
biznesowe zmierzałyby do partnerstwa publiczno- prywatnego w
realizacji zadań inwestycyjnych związanych z geotermią, to
wówczas, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji zostanie
przedstawiona Wysokiej Radzie pełna informacja na ten temat i
uzasadnienie, w oparciu o które podjęte byłyby wymagane uchwały.

87.

27.05.2015r GÓRECKI
VIII Sesja
SEBASTIAN
RMK

WNIOSEK
Radny prosił o zainteresowanie się przejściem dla pieszych
na ul. Chopina. Dodał, że sytuacja, która tam jest, opisywana
była w Przeglądzie Konińskim. Dodał, że kultura kierowców,
jeśli chodzi o przepuszczanie na pasach jest słaba. Prosił o
interwencje nim dojdzie do tragedii.

Informuję, że sprawa ta zostanie omówiona z przedstawicielami
15.06.2015r
Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Jeżeli zostanie wypracowane
wspólne stanowisko, wydział Drogownictwa UM zawnioskuje o
wyrażenie zgody na zmianę organizacji ruchu na tym przejściu.
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88.

27.05.2015r KOTLARSKI
MICHAŁ
VIII Sesja
RMK

WNIOSEK Informował, że na ul. Paderewskiego został
wybudowany piękny chodnik z asfaltu. Prosił, żeby były tam
ustawione oznaczenia, czyli ewentualny podział na drogę dla
pieszych i drogę rowerową. Radny chciałby również uzyskać
informację, kiedy ta droga wokół Zatorza będzie dokończona.
Wskazywał drogę asfaltową również wzdłuż ul. Chopina.
Radny prosił o informację poglądową, kiedy na to można
liczyć.

Ponieważ obecnie chodnik jest po jednej stronie ulicy
15.06.2015r
Paderewskiego, zostanie tam zamontowany znak C 16/13 - czyli bez
wskazania strony dla pieszych i rowerów. Remonty pozostałych
odcinków chodników, między innymi przy ulicy Chopina, planuje
się wykonać w roku 2016, o ile pozwolą na to środki finansowe. W
celu zamknięcia pętli ścieżek rowerowych wokół osiedla Zatorze,
konieczne jest uregulowanie stanu własności gruntów przy ulicy
Kleczewskiej, na odcinku pomiędzy ulicą Szymanowskiego i
Paderewskiego.

89.

27.05.2015r KOTLARSKI
MICHAŁ
VIII Sesja
RMK

ZAPYTANIE
Odpowiedź BP.0003.13.2015
Radny odniósł się do informacji odnośnie zwrotu podatku
VAT, który Miasto dostało w ostatnich latach. Został
poinformowany, że ta procedura działa w mieście i podatek
VAT jest odzyskiwany, dlatego prosi o informację, jaka
kwota w ciągu ostatnich pięciu lat została Miastu zwrócona z
tytułu zwrotu podatku VAT z podziałem na miasto i spółki
miejskie.

15.06.2015r

90.

27.05.2015r NOWAK
TOMASZ
VIII Sesja
RMK

WNIOSEK Radny wnioskował o zamontowanie potykaczy
na jezdni ulic Podgórnej, Taczanowskiego i Solnej. Dodał, że
chodzi o potykacz na ul. Podgórnej, pomiędzy ul. Kolską a
łącznikiem z ul. Taczanowskiego, na samym tym łączniku
Taczanowskiego przy blokach mieszkalnych, ze względu na
to, że tam jest naprzeciwko bloków łąka i bardzo dużo dzieci
przebiega przez tę ulicę, a kierowcy jeżdżą powyżej 60 km/h.
Przy skrzyżowaniu ulicy Solnej z Taczanowskiego, gdzie jest
dosyć duży spad kierowcy dojeżdżający do skrzyżowania z
ul. Taczanowskiego nie widzą, kto jedzie ul. Solną, a są tam
rozwijane duże prędkości. Radny prosił o takie potykacze.

Wydział Drogownictwa UM w Koninie przeanalizuje możliwość
zamontowania progów zwalniających na wskazanych przez Pana
Radnego ulicach, w szczególności pod kątem spełnienia warunków
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania.

15.06.2015r

91.

27.05.2015r NOWAK
TOMASZ
VIII Sesja
RMK

WNIOSEK Prosił o zamontowanie stojaków dla rowerów
przy placu zabaw w parku Chopina. Dodał, że dochodzi do
takich sytuacji, że wszystkie drzewa wzdłuż alejek przy tym
placu zabaw traktowane są jak stojaki na rowery.

Stojaki, w ilości 10 sztuk, zostaną zamontowane do dnia 12.06.2015 15.06.2015r
r.
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92.

27.05.2015r NOWAK
TOMASZ
VIII Sesja
RMK

ZAPYTANIE
Pytał, kto sprząta Stary Konin, ponieważ w ostatnich
miesiącach wielu mieszkańców skarży się, że nie są
zamiecione ulice, śmieci walają się wzdłuż budynków i nie
chodzi o osiedla jednorodzinne, tylko o samą Starówkę.

Drogi, ulice, chodniki i place na terenie Starówki sprzątane są przez 15.06.2015r
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Koninie, zgodnie z umową na „Oczyszczanie miasta Konina” nr
190.GK.2013 – 34337 z dnia 31.01.2014 r. Do obowiązków
właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, a także
innych podmiotów władających nieruchomością należy natomiast
sprzątanie chodników przyległych do nieruchomości. Ponieważ Pan
Radny w pytaniu nie wskazał konkretnego miejsca, na którym
występują nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości,
właściwe służby miejskie nie mogą podjąć interwencji.

93.

27.05.2015r NOWAK
TOMASZ
VIII Sesja
RMK

ZAPYTANIE
Poruszył kwestię zainstalowania monitoringu na
skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Szarych Szeregów. Dodał, że jest
to miejsce, w którym jest zaobserwowana zwiększona
działalność dealerów narkotyków i dopalaczy. Problem trochę
rozwiązał się po zwiększeniu patroli policji, ale wie, że był
tam projekt monitoringu, ponieważ lokalni przedsiębiorcy,
którzy tam mają swoje biznesy zgłaszają kradzieże. Policja
zaopiniowała pozytywnie pomysł zamontowania tam
monitoringu, niestety monitoring nie został zamontowany,
temat został załatwiony w Urzędzie Miejskim odmownie.
Radny prosił o informację dlaczego.

Wskazany przez Pana Radnego rejon obejmują kamery monitoringu 15.06.2015r
zainstalowane na skrzyżowaniu ulicy Staszica z 3 Maja oraz
Bankowej z 3 Maja. Rzeczywiście rozważany był pomysł
zainstalowania dodatkowej kamery na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i
Szarych Szeregów. Do podmiotów, prowadzących w tym rejonie
działalność, została skierowana propozycja partycypacji w kosztach
instalacji. Pozostała ona jednak bez odpowiedzi. W budżecie miasta
na rok bieżący nie ma natomiast zabezpieczonych środków na ten
cel.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

94.

27.05.2015r NOWAK
TOMASZ
VIII Sesja
RMK

ZAPYTANIE
Radny pytał o mieszkania policyjne, tzw. bloki policyjne przy
ul. Słowackiego 4, 6, 8. Są to bloki, które zostały przejęte
przez Miasto od Policji w formie darowizny, a z tego co wie,
mieszkańcy w tych blokach chcieliby się wykupić, założyć
wspólnoty i być na swoim. Słyszał, że jest to bardzo
skomplikowane, ponieważ są problemy z rozwiązaniami
prawnymi, na jakich zasadach te osoby miałyby się wykupić.
Dodał, że wcześniej spotkał się z taką sytuacją, ponieważ
rozpoczął wojnę na ul. Podgórnej, kiedy pierwszy w Koninie
prywatny TBS upadł i on sam przyczynił się do wykupu.
Stwierdził, że też nie było ścieżki prawnej, ona się znalazła,
60 rodzin się wykupiło i może w przypadku tych bloków przy
ul. Słowackiego z pomocą prezydenta, który z tego, co wie,
też jest za tym, żeby ci ludzie wykupili te mieszkania, można
by było coś dla tych mieszkańców zrobić.

5 grudnia 2001 r. Komenda Miejska Policji w Koninie przekazała
Miastu Konin nieruchomości zabudowane budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi, położonymi przy ulicy
Słowackiego 4, 6, 8. Przekazanie nastąpiło protokołem, a nie w
formie darowizny, dla której w przypadku nieruchomości
zastrzeżona jest forma aktu notarialnego. Z dniem przekazania
lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach weszły w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Konina. Przejęte budynki
wymagały naprawy i odnowienia. Miasto, nie będąc właścicielem
gruntu, w latach 2003 oraz 2005-2006 poniosło znaczne nakłady
finansowe na prace związane z termorenowacją budynków wraz z
wykonaniem nowej elewacji i modernizacją dachów.
Nieruchomości zostały przekazane Miastu Konin przez Wojewodę
Wielkopolskiego decyzjami w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10
maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr
32, poz. 191 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze
zm.). Mienie Skarbu Państwa, przekazane gminie w takim trybie
może służyć jedynie realizacji zadań gminy, do których należy
między innymi zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
samorządowej i nie podlega obrotowi cywilnoprawnemu.

15.06.2015r

95.

27.05.2015r KURZAWA
ANNA
VIII Sesja
RMK

ZAPYTANIE
Pytała, czy Miasto Konin odzyskało należny podatek od
budowli za lata 2007-2010 od dzisiejszego Orange dawniej
Komunikacji Polskiej, jeżeli tak, to jaka kwota została
uzyskana i gdzie środki zostały ujęte.

W odpowiedzi na zgłoszone przez Panią Radną podczas VIII sesji
15.06.2015r
Rady Miasta Konina w dniu 27 maja 2015 r. zapytanie, dotyczące
odzyskania należnego podatku od budowli za lata 2007-2010 od
dzisiejszego Orange, dawniej Telekomunikacji Polskiej informuję,
że żądane informacje objęte są tajemnicą skarbową, wynikającą z
Działu VII, a w szczególności art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

Nr

96.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

27.05.2015r MAJDZIŃSKI
VIII Sesja
JAN
RMK

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

ZAPYTANIE
Radny informował, że na Morzysławiu w PWSZ są
zlokalizowane dwa punkty wyborcze OKW Nr 25 i 26.
Obejmują one tereny osiedla wschodniego – osiedla Grójec,
Laskówiec, Morzysław i większą część osiedla Glinka.
Dodał, że w tych wyborach uczestniczył jako mąż zaufania i
nasłuchał się bardzo wiele uwag odnośnie podziału tego
terenu na dwie komisje wyborcze. Chciałby się dowiedzieć,
kto to zakwalifikowanie, ten podział dokonał i według
jakiego klucza, ponieważ nie jest to ani według
alfabetycznego spisu, ani geograficznie, wszystko jest
pomieszane. Dodał, że przyjrzał się tym spisom obejmującym
obwody określające ulice danych obwodów wyborczych i
osiedle Laskówiec jest dokładnie podzielone na pół, na 19
ulic, jakie tam są, 9 znajduje się w jednej komisji, 10 w
drugiej komisji, ale podobne zjawisko jest z Morzysławiem i
osiedlem Glinka. Jedynie Grójec, który tylko miał szczęście,
że został zakwalifikowany do jednej komisji wyborczej nr 26,
bo tam właściwie są tylko dwie ulice. Radny stwierdził, że to
jest bardzo duże utrudnienie w czasie wyborów, bo
przychodzą wyborcy, żeby oddać głos i byłoby o wiele
większym uproszczeniem, gdyby jedna komisja miała dwa
osiedla i druga pozostałą część, ewentualnie, żeby ten podział
został w jakiś sposób dokonany, żeby to ułatwiało
mieszkańcom dotarcie do komisji wyborczej. Uważa, że było
bardzo wiele sytuacji, że mieszkańcy przychodzą do jednej
komisji, później zdenerwowani przechodzą do następnego
pomieszczenia.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Dwa stałe obwody głosowania OKW nr 25 i OKW nr 26 utworzone 15.06.2015r
zostały na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy. Zgodnie z art. 12 § 2 i § 3 ustawy, podziału
miasta na stałe obwody głosowania dokonuje Rada Miasta w drodze
uchwały. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do
3000 mieszkańców. W sierpniu 2011 roku stały obwód głosowania
Nr 25 z siedzibą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Koninie przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 4, obejmował 3032
mieszkańców. W związku z tym Uchwałą Nr 181 Rady Miasta
Konina z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr
429 z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia stałych
obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na
terenie miasta Konina, Rada Miasta Konina utworzyła nowy stały
obwód głosowania - Nr 26. Powstał on w tym samym okręgu
wyborczym. Jego siedziba znajduje się w tym samym budynku na
parterze, w sąsiedniej do obwodu Nr 25 sali wykładowej PWSZ w
Koninie. Nowo powstały obwód usprawnił wyborcom głosowanie.
Przed jego utworzeniem w tym lokalu wyborczym głosowało około
2400 wyborców. Obecnie w OKW Nr 25 głosuje 1260 wyborców,
w OKW Nr 26 głosuje 1248. O tych zmianach wyborcy byli
informowani za pośrednictwem prasy, radia i telewizji, oraz poprzez
ulotki, komunikaty, a także przez Obwieszczenie Prezydenta Miasta
Konina o numerach i granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym
o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla
głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych
dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Do tej pory nie było
zastrzeżeń i uwag mieszkańców w tej sprawie. Członkowie
Obwodowych Komisji Wyborczych NR 25 i Nr 26 również nie
przekazywali informacji, że mieszkańcy się skarżą na trudności z
dotarciem do właściwej obwodowej komisji wyborczej, w której
głosują.

Nr

97.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

27.05.2015r CIEŚLAK
VIII Sesja
MAREK
RMK

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

WNIOSEK
Informował, że na pierwszej stronie, oficjalnej stronie Miasta
Konina są komunikaty Urzędu Miejskiego z dn. 25 maja,
gdzie zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży. Na tym ogłoszeniu widać, że działki są z
różnych stron miasta, obrębu Łężyn, Niesłusz, Przydziałki,
Starówka, Wilków. Radny pytał, czy tak powinno wyglądać
profesjonalne ogłoszenie w czasach, kiedy Internet jest
dostępny na całym świecie, a inwestor, który wchodzi
ewentualnie na tę stronę, otwiera pierwszą propozycję i nic z
tego ogłoszenia nie wie. Dwa lata temu radny zwracał na to
uwagę, wtedy to uwzględniono i zrobiono. Dla inwestora
podstawową informacją jest mapka, ortomapa, mapa z
planem zagospodarowania przestrzennego, z rozbiciem na to,
jak ma się dana działka z rozprzestrzenieniem na dane
osiedle. Radny uważał, że to ogłoszenie jest nie do przyjęcia,
dlatego zwracał uwagę, prosił i wnioskował, by takie rzeczy
nie miały miejsca. Radny zastanawiał się, czy Miasto chce
sprzedać te działki czy nie.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Informacje dotyczące zbywania nieruchomości umieszczane są na
15.06.2015r
stronie internetowej Miasta Konina www.konin.pl w dwóch
zakładkach : Komunikaty Urzędu Miejskiego, Nieruchomości na
sprzedaż. Wykazy zamieszczone w zakładce „Komunikaty Urzędu
Miejskiego” stanowią wypełnienie dyspozycji, zawartej w art. 35.1
ustawy o gospodarce nieruchomościami (ugn). Zamieszczone są one
jedynie w celu poinformowania o zamiarze zbycia nieruchomości, a
informacja ta kierowana jest do osób posiadających pierwszeństwo
w ich nabyciu. Cytowany przepis określa również jakie informacje
powinien zawierać wykaz wraz z terminem złożenia wniosku przez
osoby uprawnione do pierwszeństwa nabycia nieruchomości na
podstawie art. 34 ust. 1 ugn. Umożliwia to złożenie wniosku przez
poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców. Osoby te, wraz ze
złożeniem wniosku, zobowiązane są także do złożenia
oświadczenia, wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości za
cenę podaną w wykazie. Zatem ta informacja - wykaz nie jest
ogłoszeniem o przetargu i nie jest informacją kierowaną do
potencjalnych kupujących. Natomiast ogłoszenia o przetargach
zamieszczane są w drugiej zakładce – „Nieruchomości na
sprzedaż”. To w tym miejscu podane są informacje, o których
umieszczenie wnioskował Pan Radny, a więc: warunki uczestnictwa
w przetargu, pełne informacje o nieruchomości do zbycia, w tym
mapki sytuacyjne oraz informacja z planu zagospodarowania
przestrzennego.

Nr

98.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

27.05.2015r SIDOR
VIII Sesja
JAROSŁAW
RMK

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

WNIOSEK dot. egzekwowania odpowiedzialności od
poszczególnych wydziałów, firm, za nadzór lub wykonanie
poszczególnych inwestycji (odcinek drogi od Przemysłowej
do ulicy Brunatnej.)

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Wykonawca – firma Strabag Sp. z o.o. zrealizowała budowę ulicy
15.06.2015r
Brunatnej – etap I na podstawie zawartej umowy 30/WI/201429250 z dnia 01.08.2014 r. Zakres robót, podstawowe dane i
parametry do rozwiązań projektowych zostały określone w
warunkach technicznych do projektowania, wydanych przez
Wydział Drogownictwa UM w Koninie i zgodnie z nimi został
sporządzony, uzgodniony i zatwierdzony decyzją ZRID projekt. W
skład dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zleconej przez
Miasto, wchodziło również opracowanie projektu stałej organizacji
ruchu, który został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Konina w
dniu 23.03.2013 r. W oparciu o przekazaną dokumentację
zrealizowano inwestycję, którą w dniu 21.11.2014 r. wykonawca
zgłosił do odbioru końcowego, który nastąpił 1.12.2014 r., Z
czynności odbiorowych zadania został spisany protokół. Następnie
w dniu 12.12.2014 r. przekazano Wydziałowi Drogownictwa do
eksploatacji zrealizowaną ulicę Brunatna – etap I wraz z kompletem
dokumentacji poodbiorowej i Kartą Gwarancyjną. W protokole
zostało zapisane zalecenie, że przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych wykonawca poprawi wyprofilowanie i
zagęszczenie poboczy umocnionych. Ze złożonych dokumentów
dotyczących pomiarów dla poboczy z kruszywa łamanego,
wymaganych STWiORB, wynikało ich poprawne wykonanie.
Wykonawca podjął prace związane z poprawą stanu poboczy i
zgłosił je do odbioru w dniu 14.04.2015 r. Roboty nie zostały
odebrane i wyznaczono nowy termin na dzień 1.06.2015 r.
Ponownie Wykonawca zgłosił wykonanie zaleceń do odbioru, które
zostały odebrane w dniu 29.05.2015 r. przez Inspektora Nadzoru.
Ich poprawność została potwierdzona przeprowadzonymi podczas
odbioru badaniami. Ponieważ efekt wykonanych prac nie jest w
pełni satysfakcjonujący, pobocza zostaną utwardzone
asfaltobetonem, pod warunkiem, że Wydziałowi Drogownictwa
zostaną zabezpieczone odpowiednie środki finansowe na ten cel.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

99.

27.05.2015r SIDOR
VIII Sesja
JAROSŁAW
RMK

WNIOSEK
Dot. likwidacji instalacji c.o. na odcinku od ulicy Pogodnej –
Leopolda Staffa do ulicy Wieruszewskiej w Koninie.

Wydział Drogownictwa UM w Koninie podjął czynności,
zmierzające do wyjaśnienia sprawy, a w efekcie do rozbiórki
istniejących fragmentów instalacji c.o. na odcinku od ulicy
Pogodnej – Leopolda Staffa do ulicy Wieruszewskiej w Koninie.
Ustalono, że rury są własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Skarbu Państwa Maliniec, do której wystosowano pismo o ich
usunięcie

15.06.2015r

100.

27.05.2015r LACHOWICZ
SŁAWOMIR
VIII Sesja
RMK

ZAPYTANIE
Pytał, czy jest przewidziany oprysk na komary w Parku
Chopina.

W roku bieżącym nie jest przewidziany oprysk na komary.

15.06.2015r

101.

27.05.2015r LACHOWICZ
SŁAWOMIR
VIII Sesja
RMK

ZAPYTANIE
Pytał, czy na szpitalnym parkingu wyznaczony jest plac do
parkowania samochodów przez osoby, które nocują w
szpitalu z małymi dziećmi, z osobami po wypadkach, po
operacjach różnego rodzaju. Dodał, że te osoby są czasem w
szpitalu po 20 godzin, a opłata jest dosyć duża, bo jedna
godzina wynosi 2 zł.

Wzdłuż ulicy Piłsudskiego został wykonany parking, będący
alternatywą dla osób, które nie chcą korzystać z parkingu płatnego.

15.06.2015r

102.

03.06.2015r STREKER-

ZAPYTANIE
Od wielu lat mieszkańcy ulic Konwaliowej i Malwowej
bezskutecznie proszą o wykonanie dróg. Dotychczasowe
przeszkody, jakimi były m.in. brak zgody właścicieli gruntów
oraz brak dokumentacji technicznej zostały mam nadzieję
wyeliminowane. kiedy można się spodziewać pozwoleń na
budowę i realizacji tych zadań?

W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej, dotyczące ulicy
Konwaliowej i Malwowej informuję, że obecnie trwa postępowanie
w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę, które przypuszczalnie
11.06.2015
zakończy się w lipcu br. Z powodu braku środków finansowych
budowa ulic nie zostanie wykonana w bieżącym roku. Zadanie
zostanie natomiast ujęte w projekcie planu budżetu na rok 2016 i
jeżeli środki zostaną zabezpieczone - zrealizowane w roku 2016.

zgłoszone w
okresie
międzysesyjny
m

DEMBIŃSKA
ELŻBIETA

Nr

103.

Data
wpływu

03.06.2015r STREKERzgłoszone w
okresie
międzysesyjny
m

104.

RADNA/
RADNY

DEMBIŃSKA
ELŻBIETA

03.06.2015r STREKERzgłoszone w
okresie
międzysesyjny
m

DEMBIŃSKA
ELŻBIETA

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

WNIOSEK
Nawiązując do ustaleń z marca 2015 r. po wizji lokalnej na
ul. Sulańskiej uprzejmie proszę o pilne wykonanie napraw
drogi na odcinku od Al. Hutniczej do MZGOK sp. z o.o. w
ustalonym zakresie obejmującym m.in. usunięcie wyrw na
W odpowiedzi na interwencję Pani Radnej, dotyczącej ulicy
zakrętach oraz ścinkę pobocza. z uwagi na wzmożony ruch Sulańskiej informuję, że w dniu 1.06.2015 r. droga została
samochodów ciężarowych transportujących odpady do
naprawiona.
MZGOK oraz dowożących materiały i urządzenia na nudowę
Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów,
dokonanie niezbędnych napraw na tym etapie uchroni drogę
przed jej degradacją.
ZAPYTANIE
Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, w której
reprezentuję Radę Miasta Konina otrzymała propozycję
współpracy ze Stowarzyszeniem Akcja Konin w celu
wypracowania reguł użyczania lokali miejskich na terenie
Miasta Konina. W związku z powyższym uprzejmie proszę o
udzielenie następujących informacji: 1. Jakim zasobem lokali
możliwych do użyczenia organizacjom pozarządowym
dysponuje miasto Konin. 2. Czy w Urzędzie Miejskim
funkcjonują procedury związane z rozpatrywaniem wniosków
organizacji pozarządowych ubiegających się o użyczenie
lokalu związanego z ich działalnością? 3. Jakie lokale
pozostające w zasobie miejskim zostały udostępnione
organizacjom pozarządowym i na jakich warunkach? 4. Na
jakich zasadach udostępniane są lokale, sale, pracownie
będące w dyspozycji placówek oświatowych, sportowych i
kulturalnych na działania statutowe realizowane przez
organizacje pozarządowe.

Lp
1.
2
3
4

Podmiot udostępniający
Koniński Dom Kultury Plac Niepodległości 1
Koniński Dom Kultury Plac Niepodległości 1
Koniński Dom Kultury Plac Niepodległości 1
Młodzieżowy Dom Kultury

5

MOSiR stadion przy ul. Dmowskiego 4

Termin
załatwienia

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

11.06.2015

W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej, dotyczące użyczania
lokali dla organizacji pozarządowych informuję: 1. Dla organizacji
pozarządowych oraz grup nieformalnych zostało uruchomione w
roku 2014 Centrum Organizacji Pozarządowych, którego oferta
obejmuje: - użyczenie sal szkoleniowych, sali konferencyjnej i
biurowej (dostęp do internetu). - udostępnianie szafek
organizacyjnych, wyposażenia technicznego i zaplecza kuchennego,
- użyczenie adresu do korespondencji. Organizacje po wypełnieniu
stosownych dokumentów mogą skorzystać z zasobów lokalowych
11.06.2015
COP bezpłatnie. Miasto nie dysponuje wolnymi lokalami,
gotowymi do oddania w użyczenie organizacjom pozarządowym.
Baza lokalowa, która mogłaby być przedmiotem użyczenia wymaga
nakładów finansowych. 2. Procedury udostępniania sal (dla COP)
opisane są w jego regulaminie, dostępnym pod adresem
www.konin.lm.pl/index.php/co-oferujemy.html. Algorytm obsługi
organizacji w zakresie użyczania lokali zostanie przedstawiony na
najbliższym spotkaniu KRDPP.
3 i 4.Wykaz lokali udostępnionych organizacjom pozarządowym.

Nazwa Organizacji
Stowarzyszenie ,,MUZYCZNY KONIN’’
Konińska Fundacja Kultury
Centrum Informacji Turystycznej „Marina”
NOT, SEP, Związek Żeglarski, PTTK, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem
Aspergera ASPI, Stowarzyszenie Księgowych
KS „Górnik Konin

Zasady udostępnienia
Użyczenie
Użyczenie
Umowa najmu
Umowa najmu
Umowa najmu

Nr

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

MOSiR stadion przy ul. Podwale 1
MOSiR stadion przy ul. Łężyńskiej 4
MOSiR pawilon szermierczy przy ul. Dworcowej
2a
MOSiR sala sportowa przy ul. Dworcowej 2a
MOSiR sala sportowa przy ul. Kurów 1
MOSiR Obiekt Rekreacyjno-Sportowy „RONDO”
MOSiR Obiekt Rekreacyjno-Sportowy „RONDO”
MOSiR
hala sportowa przy ul. Popiełuszki 2a
Szkoła Podstawowa Nr 3,4,6,10
Szkoła Podstawowa Nr 8,9,12,15, Gimnazjum Nr
2,7
ZOUM w Koninie Kamienna 57a
ZOUM w Koninie 3 Maja 1-3

18

ZOUM w Koninie
ul. Powstańców Wielkopolskich 14

19

ZOUM w Koninie Staszica 27

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Wielkopolskim Związkiem Piłki Nożnej
KS Sparta Konin
Konińskim Klub Szermierczy

Umowa najmu
Umowa najmu
Umowa najmu

hala sportowa - MKS MOS Konin oraz Klub Bokserski Zagłębie; pomieszczenia biurowe –
MKS MOS
klub Copacabana oraz Aikido
Kluby sportowe
KS Chemat Basket Konin
Kluby sportowe
KS START - seniorzy
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

Umowa najmu
Umowa najmu
Umowa najmu
Użyczenie
Umowy najmu
Użyczenie
Użyczenie
Użyczenie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Fundacja "Podaj Dalej"

Użyczenie
Użyczenie

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Związek Sybiraków Regionu Konińskiego
Polski Związek Emerytów ,Rencistów i Inwalidów
Polski Związek Niewidomych
Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów "SZANSA"

Użyczenie
Użyczenie

Termin
załatwienia

Nr
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RADNA/
RADNY
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Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

105.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

WANJAS
WIESŁAW

WNIOSEK
Radny wnioskował o wyrównanie drogi przy skrzyżowaniu
ulic Marantowska – Przemysłowa, ponieważ występują tam
potężne koleiny.

Na 2015 rok zaplanowano wykonanie nakładki bitumicznej na
09.07.2015r.
połowie jezdni, na odcinku - ul. Przemysłowej od wjazdu do
Zarządu Dróg Wojewódzkich do ul. Marantowskiej. Niestety na
całym wymienionym odcinku ul. Przemysłowej występują koleiny,
miejscami o wiele bardziej niebezpieczne dla ruchu kołowego niż na
samym skrzyżowaniu ulic: Przemysłowa – Marantowska. Koszt
wykonania nakładki szacujemy na ok. 800 tys. złotych. Jednak w
chwili obecnej miasto nie posiada środków finansowych na
wykonanie tego zadania.

106.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

WANJAS
WIESŁAW

WNIOSEK
Radny wnioskował o zamontowanie progu zwalniającego na
ulicy prowadzącej do McDonalda. Dodał, że obok restauracji
znajduje się blok, w którym mieszka dużo młodych rodzin z
dziećmi i taki próg zwiększyłby bezpieczeństwo.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania, niedopuszczalne jest stosowanie progów
zwalniających na łukach dróg i w innych przypadkach gdy ich
obecność może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Ponadto zgodnie z warunkami technicznymi oraz
drogowymi na wspomnianej drodze niemożliwe jest zamontowanie
progu zwalniającego ze względu na: 1. Zbyt małą odległość od
skrzyżowania tj. 40 m, 2. Autobusową komunikację pasażerską, 3.
Ograniczenie widoczności poprzez zaparkowane na drodze pojazdy.

09.07.2015r.

Nr

Data
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RADNY
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Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina
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107.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

WANJAS
WIESŁAW

WNIOSEK
Zwrócił się do Wydziału Gospodarki Komunalnej o
zwrócenie szczególnej uwagi na wycinkę drzew. Dodał, że
przy terminalu międzynarodowym, a także na ul. Dworcowej
należy przyciąć drzewa, ponieważ niszczą lakier autobusów i
brezenty samochodów ciężarowych.

Drzewa przy terminalu międzynarodowym rosną na działce, która
nie należy do miasta. W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej na
ul. Dworcowej ustalono, że na obecną chwilę zostaną wykonane
drobne przycinki w celu: odsłonięcia znaków, obcięcia gałęzi
wystających nadmiernie w kierunku jezdni i mogących stwarzać
zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Szerszy zakres cięć
wykonuje się w okresie jesienno-zimowym w ramach posiadanych
środków finansowych. Lampy przy ul. Dworcowej niestety są tak
umiejscowione, że aby całkowicie odsłonić emitowany strumień
światła należałoby wyciąć całe drzewa bądź zredukować ich korony
do połowy, a to oznacza ogłowienie drzew. Tymczasem Ustawa o
ochronie przyrody bardzo restrykcyjnie traktuje takie zabiegi.
Uważam więc, że należy ograniczyć ingerencję w istniejącą, piękną
zieleń przy ul. Dworcowej, tworzącą zieloną aleję tylko do
niezbędnych przycinek.

09.07.2015r.

108.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

CIEŚLAK
MAREK

WNIOSEK
Radny informował, że oddawana jest do użytku wielka
inwestycja w rejonie północnym w Pątnowie. Dodał, że nie
został uwzględniony wniosek radnego o obłożenie płytami
betonowymi typu jumbo wzmocnienia skarpy przy ul.
Ślesińskiej, gdzie znajduje się przystanek autobusowy. Radny
uważa, że tak ostra skarpa będzie powodowała obsuwanie się
ziemi i wypłukiwanie jej przez deszcz. Zaproponował, aby
podczas wykonywania inwestycji odwodnieniowej przy
Gimnazjum nr 3 na Chorzniu, gdzie w ramach tej inwestycji
zdemontowane zostaną te płyty, aby one nie zginęły, a zostały
przekazane w ramach tej inwestycji do Wydziału
Drogownictwa, który w ramach utrzymania bieżącego tymi
płytami wyłożyłby i wzmocnił skarpę w rejonie ul.
Ślesińskiej.

Zgodnie z sugestią Pana Radnego, płyty zdemontowane w ramach
inwestycji odwodnieniowej przy Gimnazjum nr 3 na Chorzniu,
Wydział Inwestycji przekaże do Wydziału Drogownictwa, w celu
wzmocnienia skarpy w rejonie ul. Ślesińskiej.

09.07.2015r.
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109.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

CIEŚLAK
MAREK

WNIOSEK
Radny wnioskował o naprawę uszkodzonych barier
ochronnych przy chodniku przy rondzie ulic Ślesińska Szeroka – Przemysłowa. Jednocześnie radny prosił, ażeby
odpowiednie służby należące do firmy, która będzie zdawała
teren po budowie ronda, bardziej przyłożyły się do
odnowienia zieleni.

Po uzyskaniu informacji o zakończeniu prac przez firmę Molewski
na ul. Ślesińskiej przystąpiliśmy do rozmów o odtworzeniu zieleni
na skwerze przy ul. Ślesińska – ul. Szeroka i otrzymaliśmy
deklarację firmy o doprowadzeniu zieleni do stanu poprzedniego w
terminie do 03.07.2015 r., co zostało wykonane. W chwili obecnej
prowadzone są rozmowy o odtworzeniu zieleni na Rondzie im.
Bitwy pod Pątnowem 1963 z firmą SKANSKA. Wymiana barier
została zlecona w ramach bieżącego utrzymania.

09.07.2015r.

110.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK
Wnioskował o zamontowanie lustra po stronie LOK na
skrzyżowaniu ul. Kilińskiego z Z. Urbanowskiej. Dodał, że
kierowcy są zagrożeni szczególnie z lewej strony, ponieważ
stoi tam stara kamienica na ul. Kilińskiego 2, która jest
wysunięta o 3 metry w stosunku do linii zabudowy po drugiej
stronie ulicy.

Zainstalowanie lustra w sugerowanym przez Pana Radnego miejscu 09.07.2015r.
nie jest możliwe. Na skrzyżowaniu ulic Zofii Urbanowskiej i
Kilińskiego jest dobra widoczność, której nie ograniczają sąsiednie
budynki. Ponadto w ciągu ul. Zofii Urbanowskiej znajdują się zjazdy
na prywatne posesje i montaż lustra blokowałby wyjazd z tych
działek.

111.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK
Wnioskował o wymalowanie przejścia dla pieszych. Dodał,
że za LOK w stronę parku jest wejście na bulwary, razem z
zejściem dla osób niepełnosprawnych. Poinformował, że
najbliższe pasy są na skrzyżowaniu ul. Kopernika, około 100
– 150 metrów dalej, a kolejne dopiero przy poczcie.

W sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Z.
09.07.2015r.
Urbanowskiej w okolicy LOK informuję, że zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181) w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania
przejścia dla pieszych wyznacza się przez ulice układu
podstawowego (ulica Z. Urbanowskiej nie jest taką ulicą) oraz
przede wszystkim przy skrzyżowaniach dróg. Wyznaczenie przejścia
dla pieszych nakłada obowiązek korzystania z niego w odległości
100 m w każdym kierunku, co będzie wiązało się z utrudnieniami
dla pieszych. Każde przechodzenie pieszych przez jezdnię w miejscu
innym jest niedozwolone. Ponadto przejście dla pieszych wymaga
odpowiedniego oświetlenia a także w przebudowy chodników i
krawężników oraz wykonania dojść. W związku z tym, że na
wskazanym odcinku występuje niewielki ruch pieszych oraz
zważywszy na powyższe uwarunkowania nie jest zasadnym
wyznaczenie przejścia dla pieszych.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

112.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK
Wnioskował o dokończenie ścieżki pieszo-rowerowej na ul.
Piłsudskiego. Dodał, że obecna ścieżka rowerowa kończy się
przy budynku apteki i oddziału BZWBK. Ścieżka rowerowa
została tam doprowadzona w 2010 roku, kiedy cała ul.
Szpitalna otrzymała ścieżkę rowerową. Wykonanie
brakującego odcinka ścieżki rowerowej spowoduje, że
połączy się ona z ul. Pułaskiego, która jest zjazdem w dół z
osiedla Piłsudskiego do ul. Zagórowskiej, gdzie wzdłuż ul.
Pułaskiego jest ciąg pieszo-rowerowy i zamyka się bardzo
duży odcinek ścieżek rowerowych. Radny dodał, że jest to
zgodne z tym, co Rada od lat promuje, żeby te ścieżki
rowerowe łączyć w ciągi, a dopiero później budować nowe.

113.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK
Wnioskował o przyłączenie do Parku Chopina lasu
komunalnego za parkiem. Uważał, że to jest zasadne,
ponieważ kiedyś ten kompleks leśny przedzielony kanałkiem
rzeki Powa stanowił jedność. Tam były alejki, ławeczki,
ścieżka zdrowia. To wszystko przysiadło, pozarastało. Radny
uważał, że jest to dobry pomysł i należy doprowadzić do
tego, żeby to było w zarządzie PGKiM i ten park powiększyć,
jeśli nie o cały las, to przynajmniej o jego część aż do
stadionu.

114.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK
Wnioskował o lustro drogowe na ul. 3 Maja blisko
skrzyżowania z ul. Bankową i Szarych Szeregów. Dodał, że
jest tam wyjazd z posesji, gdzie mieszczą się różnego typu
sklepy i lokale usługowe. Wyjeżdżając w lewo, w ulicę 3
Maja, w stronę kościoła ewangelickiego nic nie widać,
ponieważ samochody przy sklepie Żabka tak parkują, że nie
ma możliwości spojrzenia w lewo.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Informuję, że dokończenie ścieżki pieszo-rowerowej będzie możliwe 09.07.2015r.
po przygotowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu
inwestorskiego zostanie umieszczone w projekcie planu budżetu
miasta na rok 2016.

W ramach przetargu nieograniczonego zakres prac dotyczący
pielęgnacji zieleni miejskiej wraz z lasem komunalnym przy ul.
Dmowskiego (za parkiem im. F. Chopina) Rejon I „Starówka”,
wykonuje Firma EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni
Hańczewski. Umowa na wyżej wymienione prace została zawarta na
okres od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. W związku z czym na
chwilę obecną nie jest możliwe przekazanie tego terenu w
administrowanie spółce PGKiM, która zajmuje się
zagospodarowaniem parku.
W sprawie zamontowania lustra drogowego na ul. 3 Maja przy
skrzyżowaniu z ul. Bankową i Szarych Szeregów informuję, że
utrzymanie zjazdu należy do właściciela posesji przyległej do drogi.
W związku z powyższym montaż lustra nie jest zadaniem miasta.

09.07.2015r.

09.07.2015r.
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115.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

NOWAK
TOMASZ

ZAPYTANIE
Pytał o kanalizację na Osadzie, która od lat jest planowana.
Jednocześnie informował, że mieszkańcom brakuje
oświetlenia na sporym odcinku drogi. Ponadto mieszkańcy
nie mają nawet chodnika wzdłuż drogi.

Na spotkaniu w dniu 29.06.2015 r., w którym Pan Radny brał udział 09.07.2015r.
przekazano informacje, że budowa oświetlenia, drogi, chodników,
jest możliwe po zrealizowaniu inwestycji przez PWiK – budowa
kanalizacji sanitarnej oraz po zapewnieniu na ten cel środków
finansowych. PWiK planuje realizację dokumentacji projektowej na
lata 2015 – 2016 r.

116.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

NOWAK
TOMASZ

ZAPYTANIE
Poruszył problem stawu w Parku Chopina. Dodał, że jest
wykonany projekt na renowację stawu, ponieważ jest taka
sytuacja, że on się powoli zamienia w bajoro i radny nie wie,
czy tam jest nawet głębokość 1 metra, ponieważ jest strasznie
zamulony. Dodał, że osobiście wielokrotnie, nie będąc
radnym, jako obywatel Starówki, pisał pisma do prezydenta
Sybisa, które zawsze były odmowne. Problem jest dość
poważny, ponieważ sam staw jest nieuregulowany, działa jak
naczynia połączone z Wartą, ale w przypadku ulew staw się
poziomuje i zalewa sporą część parku wzdłuż ul. Kościuszki,
dlatego radny prosił, żeby tym stawem się zająć.

Po raz kolejny podkreślam, że dopóki nie uregulujemy tego odcinka 09.07.2015r.
ulicy Kościuszki - od wejścia do Parku Chopina do bulwaru, tak
długo gospodarka lustrem wody na stawie będzie wręcz niemożliwa.
Mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że w okresie suszy lustro
wody drastycznie się obniża tworząc grzęzawisko. Natomiast przy
obfitszych opadach deszczu następuje wylanie wody, w związku z
tym, że kanalizacja deszczowa na wspomnianym odcinku ulicy
Kościuszki, jest niewydolna, zdewastowana i wymaga gruntownego
remontu. Część prac została wykonana. Potrzebujemy jednak około
miliona złotych, żeby dokończyć ten odcinek - od wejścia do Parku
Chopina do Bulwaru. Dopiero wtedy będzie można mówić o
utrzymaniu poziomu wody w stawie.

117.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK
Zgłosił wniosek o dokończenie prac dotyczących zmiany
nazwy słupa konińskiego. Sprawa trwa od 2008 roku, więc
temat powinien być zakończony z konserwatorem zabytków.
Radny dodał, że rozmawiał z Panią kierownik Sroczyńską i
wstępnie jest odpowiedź, że ten słup ma aż 5 nazw, więc
będzie się trzeba spotkać i ostatecznie to ustalić.

Obecnie w rejestrze zabytków będącym w posiadaniu
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znajduje się wpis: SŁUP
MILOWY, ul. Kościelna, granit, 1151. Rej. Zab.: A-32/387 z dn. 2
września 1953r. Przypomnę, że już wcześniej podjęliśmy działania
mające na celu zmianę wpisu w zakresie nazwy oraz określenia
słupa zabytkiem ruchomym. Z informacji jakie docierają do nas od
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynika, że w tej drugiej
sprawie zapadnie raczej negatywna decyzja. Nie rozstrzygnięto
natomiast kwestii zmiany nazwy – co miało zapewne związek ze
zmianami na stanowisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

118.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK
Prosił o zamontowanie na bulwarach kilku koszy na psie
odchody.

Wyjaśniam, że zgodnie z ustaleniami z Państwowym Powiatowym
09.07.2015r.
Inspektorem Sanitarnym – nie ma potrzeby ustawiania dodatkowych
koszy na psie odchody. Istniejące kosze uliczne dostatecznie
spełniają wymogi, ponieważ mówimy o organicznym odpadzie,
który nie podlega żadnym obostrzeniom sanitarnym.

09.07.2015r.
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119.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK
Proponował, aby miasto Konin wprowadziło na swoim
obszarze platformę zakupową. Wie, że miasto korzysta z
takiej platformy zakupowej, dotyczącej energii elektrycznej,
ale taka platforma może działać praktycznie w każdym
zakresie, w każdej płaszczyźnie. Można tak kupować
komputery do Urzędu Miejskiego, możliwości są na dzień
dzisiejszy nieograniczone. Jest dostęp do dostawców, do
wykonawców, pełna przejrzystość, zabezpieczenie
antykorupcyjne wszelkiego rodzaju. Prosił, aby potraktować
wniosek jako wstęp do tego, aby się spotkać i skorzystać z
takiej prezentacji jak to działa.

Spotkanie na ten temat z udziałem Pana Radnego odbyło się w dniu
1 lipca br.

09.07.2015r.

120.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

NOWAK
TOMASZ

ZAPYTANIE
Ponownie zapytał o parkingi czasowe przy ulicy Szpitalnej
52.

Informuję, że Wydział Drogownictwa przygotował projekt nowej
organizacji ruchu. Aktualnie trwają dalsze uzgodnienia. Po
zatwierdzeniu wszystkich ustawiony zostanie odpowiedni znak.

09.07.2015r.

121.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK
Zwrócił uwagę na ogrodzenie Parku Chopina, ponieważ jest
omszałe, zapleśniałe, popękane, pozapadane, a jest to
ogrodzenie typu ciężkiego, bo jest żelazne, z ciężkich płyt.
Prosił o jego oczyszczenie i zabezpieczenie, bo za kilka lat się
okaże, że jak nie zadbamy, to będzie trzeba wymienić całe
ogrodzenie.

Wyjaśniam, że propozycja Pana Radnego jest uzasadniona, lecz ze
względu na ograniczone środki finansowe w budżecie miasta
niemożliwa do zrealizowania. Jednocześnie informuję, że zadanie
zostanie uwzględnione w projekcie planu budżetu na rok 2016.

09.07.2015r.
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122.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

KURZAWA
ANNA

ZAPYTANIE
Zwróciła się z zapytaniem w sprawie parkometrów nr 51 i 52
znajdujących się przy targowisku miejskim na V osiedlu. Na
każdym z tych parkometrów widnieje informacja – wyciąg z
regulaminu SPP. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
która pozwala na pobieranie opłat w takiej strefie tylko w dni
robocze, natomiast opłaty są pobierane także w sobotę.
Prosiła o uregulowanie tej kwestii.

Wyciąg z Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Koninie
09.07.2015r.
umieszczony na parkomatach Nr 051 i 052 informuje o niektórych
zasadach parkowania w SPP, które również obowiązują na terenie
Miejskich Płatnych Parkingów przy ul. 11 Listopada w Koninie.
Pobieranie opłat w dni robocze oraz soboty w parkomatach Nr 051 i
052 znajdujących się przed targowiskiem miejskim przy ul. 11
Listopada w Koninie reguluje Zarządzenie Nr 23/2014 Prezydenta
Miasta Konina z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia
płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych położonych na
nieruchomościach stanowiących własność Miasta Konina, ustalenia
wysokości stawek opłat za parkowanie na nich pojazdów
samochodowych, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich
pobierania oraz organizacji. Jest to działalność gospodarcza, od
której miasto odprowadza podatki do Urzędu Skarbowego. Ustawa o
drogach publicznych nie ma tutaj zastosowania albowiem dotyczy
Miejskich Płatnych Parkingów organizowanych w pasie drogowym.

123.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

NOWAK
WITOLD

WNIOSEK
Informował, że od 17 czerwca do 10 lipca można składać
wnioski na projekty planowane do realizacji w trybie
pozakonkursowym do Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego dotyczące inwestycji w obszarze
dziedzictwa kulturowego regionu. Radny myślał o domu
Zemełki i obiekcie na placu Wolności po siedzibie Wydziału
Geodezji i Katastru. Uważał, że przy rozsądnym planowaniu
instytucji kultury, można by to właśnie zrobić w tym trybie
pozakonkursowym.

Miasto Konin w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi
09.07.2015r.
zamierza złożyć trzy propozycje projektów w odpowiedzi na
Komunikat nr 1 Zarządu Województwa Wielkopolskiego o
możliwości zgłaszania projektów planowanych do realizacji w trybie
pozakonkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: · Projekt dotyczący
rewitalizacji Domu Zemełki oraz przeznaczenia go na Inkubator
Aktywności i ewentualne dalsze połączenie z Centrum Organizacji
Pozarządowych; Projekt dotyczący modernizacji i rozbudowy
Amfiteatru „Na Skarpie” w Koninie; Projekt dotyczący modernizacji
i wyposażenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie w
nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu
zawodowemu i ustawicznemu młodzieży. Powyższe projekty
dotyczą dwóch obszarów tematycznych wskazanych w komunikacie
Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+. Propozycje nr 1 i nr 2
dotyczą Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałania 4.4.1
Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Propozycja nr 3 dotyczy Działania 9.3. Inwestowanie w rozwój
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 9.3.2
Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.
124.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

NOWAK
WITOLD

ZAPYTANIE
Pytał, jakie projekty Miasto zamierza złożyć w trybie
pozakonkursowym programu WPRO w ramach finansowania
rozwoju infrastruktury i kształcenia zawodowego.

Miasto Konin w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi
09.07.2015r.
zamierza złożyć trzy propozycje projektów w odpowiedzi na
Komunikat nr 1 Zarządu Województwa Wielkopolskiego o
możliwości zgłaszania projektów planowanych do realizacji w trybie
pozakonkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. ·Projekt dotyczący
rewitalizacji Domu Zemełki oraz przeznaczenia go na Inkubator
Aktywności i ewentualne dalsze połączenie z Centrum Organizacji
Pozarządowych. ·Projekt dotyczący modernizacji i rozbudowy
Amfiteatru „Na Skarpie” w Koninie. ·Projekt dotyczący
modernizacji i wyposażenia Centrum Kształcenia Praktycznego w
Koninie w nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące
kształceniu zawodowemu i ustawicznemu młodzieży. Powyższe
projekty dotyczą dwóch obszarów tematycznych wskazanych w
komunikacie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+. Propozycje nr
1 i nr 2 dotyczą Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i
rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałania 4.4.1
Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Propozycja
nr 3 dotyczy Działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 9.3.2 Inwestowanie w
rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego..

125.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

NOWAK
WITOLD

ZAPYTANIE
Informował, że młodzież zwraca się z prośbą, a właściwie to
są nieformalne grupy graficiarzy, które chciałyby znaleźć
przestrzeń do tego, aby zagospodarować swój potencjał
twórczy przy akceptacji miasta. Dodał, że na radzie
nadzorczej spółdzielni też o to prosił i może uda się
wygospodarować jakieś przestrzenie.

Odpowiadając na zapytanie Pana Radnego dotyczące
zagospodarowania przestrzeni przez graficiarzy, pragnę
poinformować, że miasto od lat współpracuje z konińskimi
graficiarzami i bardzo sobie tę współpracę ceni. Dzięki wspólnym
akcjom mamy np. pomalowane budynki siedziby PKS w Koninie,
halę sportową przy ul. Popiełuszki czy wiele innych mniejszych
płaszczyzn w naszym mieście.

09.07.2015r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Obecnie realizowany jest projekt w ramach Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego ,,Murale na starówce’’, dzięki któremu pięć ścian
budynków w starej części Konina zostanie pokrytych artystycznymi
muralami. Ponadto w ramach KBO 2015 został złożony przez
konińskich graficiarzy pod kierunkiem Damiana Jambrożego projekt
pomalowania ściany hali szermierczej koło KDK grafitti o tematyce
sportowej. Zachęcam bardzo serdecznie do twórczego działania
wszystkich młodych ludzi, którzy mają zawsze głowy pełne
pomysłów i pragną pokolorować miasto. W tym celu proszę o
zainteresowanie się KBO, jak do tej pory wszystkie związane z
muralami czy grafitti małe projekty zostały przegłosowane i będę
realizowane. Szczegóły na stronie www.kbo.konin.pl.
126.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

NOWAK
WITOLD

ZAPYTANIE
Informował, że mieszkańcy dopytują o tę kostkę z Mostu
Piłsudskiego, gdzie jest wykorzystywana ta kostka.

Uprzejmie informuję, że na moście im. J. Piłsudskiego nie było
kostki kamiennej. Kostka składowana przy moście na osadniku wód
deszczowych jest wykorzystywana do bieżących prac remontowych
np. przy regulacji wysokościowej włazów i wpustów deszczowych
np. (na ul. J. Pawła II, Żwirki i Wigury, Szpitalnej, Poznańskiej,
Kleczewskiej, Wodnej, Traugutta).

09.07.2015r.

127.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

NOWAK
WITOLD

WNIOSEK
Odniósł się do Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu
Piosenki i Tańca. Dodał, że jest to niezwykle święto i
niezwykła marka, na którą wydawane są spore pieniądze.
Radny uważał, że powinniśmy jako miasto pozycjonować się
festiwalem. Być może markę miasta oprzeć o ten temat i w
tym czasie, jak dzieje się ten festiwal, możemy być miastem
dzieci i dla dzieci, nie tylko dla tych, które są na festiwalu.
Radny stwierdził, że brakuje takiej informacji dla tych, którzy
przejeżdżają przez Konin.

Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie
jest od dwóch lat Kulturalną Marką Wielkopolski w Unii
Europejskiej. Promuje miasto w kraju i poza jego granicami dzięki
przynależności do grupy Euro Festiwale. Laureaci festiwalu, którzy
otrzymują w nagrodę udział w innym międzynarodowym festiwalu
promują wyłącznie koniński festiwal, a nie miasta, czy kraje z
których pochodzą. Przez cały rok festiwal promowany jest w TVP
ABC i TVP Polonia poprzez emisję reportaży festiwalowych z roku
bieżącego i z lat poprzednich. Telewizja promuje także festiwal w
ramach projektu ,,Petersburski Show’’, do którego zapraszane są
zespoły taneczne – laureaci konińskiego festiwalu. Cenną pracę
promocyjną wykonują instruktorzy grup i wokalistów
odwiedzających nasze miasto, sami wykonawcy oraz jurorzy.
Doskonale została odebrana tegoroczna transmisja koncertu
galowego w internecie na stronie www.festiwaldzieciecy.pl.

09.07.2015r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Uważam, że wzmocnienie promocji festiwalu na zewnątrz poprzez
bilbordy na głównych trasach wyjazdowych i wjazdowych Konina
jest doskonałym pomysłem. Każdy odwiedzający Konin otrzymałby
informację, że jest to miasto posiadające kulturalną markę – jedyną
w Europie. A także, że Konin to miasto będące – podczas festiwalu europejską stolicą dzieci i młodzieży. Co do kwestii rozbudowania
integracji pomiędzy uczestnikami festiwalu, a dziećmi z Konina, to
bez wątpienia taką rolę spełnia organizowany przez KDK koncert
gwiazdy poprzedzony występami dziecięcymi gości festiwalu.
Oczywiście można pomyśleć o zastosowaniu innych form, takich
które nie będą kolidowały z uczestnictwem w eliminacjach
festiwalowych młodych artystów.
128.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

NOWAK
WITOLD

ZAPYTANIE
Informował, że Miasto nie ma bezpośrednio wpływu na
MPEC. Pytał, jak Prezydent zaopatruje się na rebranding
firmy, która jest monopolistą na rynku i jednocześnie pytał ile
to kosztuje i kto to wykonuje.

W tabeli przedstawiam zestawienie kosztów i wykonawcy/ów
09.07.2015r.
związanych ze zmianą logo spółki. Ponadto informuję, iż prace
związane ze zmianą logo były prowadzone w trzech etapach. W
pierwszym etapie zostało zaprezentowanych około dziesięciu
projektów. W kolejnym dokonano wyboru trzech projektów, z
których w ostatnim etapie został wyłoniony projekt do realizacji.
Ostateczny projekt wybrany został przez wewnętrzny zespół spółki,
po konsultacjach z wybranymi jednostkami zewnętrznymi. Przy
czym wszystkie powyżej opisane etapy były wykonywane w ramach
zawartej umowy. Wyszczególnienie (umowa, zamówienie itp.) Opracowanie projektu znaku firmowego MPEC Konin wraz z
wszystkim elementami Księgi Wizualizacji (listownik, wizytówka,
koperta, flaga, baner, grawer, pieczątka, schemat prezentacji Power
point, Layoust strony WWW). Wykonawca - TOYA DESIGN
Tomasz Wojtkowiak, Poznań, ul. Kasprzaka 19/6. Termin realizacji
- 2015-02-27. Kwota w zł - 10.000,00 zł netto.

129.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

SIDOR
JAROSŁAW

WNIOSEK
Ponownie prosił o wykonanie kompleksowej naprawy
studzienek kanalizacji sanitarnej znajdujących się w ulicy
Przemysłowej w Niesłuszu. Temat znany w UM Konina od 4
lat. Okres gwarancyjny. Prosił o podanie terminu realizacji
zadania w celu przekazania zainteresowanym mieszkańcom.

Wyczerpującej odpowiedzi w tej sprawie udzielił na sesji mój
zastępca Pan Sebastian Łukaszewski. Powtórzę jednak, że nie
rozpoczynamy żadnych działań, ponieważ oczekujemy na
wyjaśnienia z firmy SKANSKA. Odpowiedź Pan Radny otrzyma
również w formie pisemnej po uzyskaniu informacji z wyżej
wymienionej firmy oraz po wykonaniu analizy.

09.07.2015r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

130.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

SIDOR
JAROSŁAW

WNIOSEK
Prosił o dokończenie chodnika na ulicy Makowskiego do
ulicy Wyspiańskiego (na odcinku około 150 metrów). Temat
znany od roku 2010. Na te prace przeznaczone były środki
finansowe podczas wykonywania budowy drogi. Prosił
również o sprawdzenie i wyjaśnienie tematu wykonania płotu
betonowego od strony ulicy Chełmońskiego, należącego do
właściciela gruntu, który powinien przekazać teren pod
chodnik od strony ulicy Makowskiego. Prosił o kompleksową
odpowiedź po podjęciu odpowiednich czynności w/w
tematach.

131.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

SIDOR
JAROSŁAW

WNIOSEK
Prosił o informację w sprawie porozumienia z właścicielami
działki nr 385 (Bogaczyńscy) w sprawie wykonania łącznika
drogowego Wyspiańskiego – Matejki – Witkiewicza –
Gajowa. W przypadku porozumienia radny wnioskuję o
wykonanie zmiany dokumentacji projektowej na krótkim
odcinku drogi Wyspiańskiego – Matejki - Witkiewicza i
przekazanie jej do PWIK-u w celu dokonania kolejnej zmiany
dokumentacji i jej aktualizację na budowę sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej. Radny dodał, że w tym
zakresie należy również dokonać aktualizacji projektowej na
budowę kanalizacji deszczowej. Prosił o wszelkie informacje
w w/w tematach. Inwestycja planowana przez PWIK w tym
rejonie jest zaplanowana na rok 2016.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

W celu wybudowania chodnika należy uregulować stan prawny
09.07.2015r.
gruntów. Do 2015 roku nie było możliwości ich podziału i wykupu.
Możliwość taka powstała z chwilą uchwalenia nowego planu
(Uchwała nr 23 Rady Miasta Konina z 21 stycznia 2015 roku w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Konina dla wybranych obszarów, przy skrzyżowaniu ulic
Stanisława Wyspiańskiego i Tadeusza Makowskiego). Na chwilę
obecną nie ma środków finansowych na realizację wykupu gruntów.
Informuję jednak, że zostanie to uwzględnione w projekcie budżetu
na 2016 rok.
Zostało podpisane porozumienie z Państwem Mieczysławem i Anną
Bogaczyńskimi w dniu 11.05.2015r. w sprawie działki nr 385 obręb
Niesłusz, dotyczące wyrażenia zgody na prowadzenie robót oraz na
umieszczanie na w/w działce sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej. Szczegółowy przebieg i zakres przebudowy znany będzie
w chwili wykonania dokumentacji projektowej. Ponadto z informacji
uzyskanych od Energa Operator S.A. w dniu 20.04.2015 r. wynika,
że w chwili obecnej nie planuje przebudowy ani modernizacji
napowietrznej linii elektroenergetycznej SN relacji GPZ Niesłusz –
PKP. Porozumienie zostało przekazane do Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. Wiem, że w tej sprawie
Wydział Drogownictwa miał stały kontakt z Panem Radnym i na
bieżąco informował o postępach prac.

09.07.2015r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

132.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

ZAWILSKI
JANUSZ

WNIOSEK
Drzewa przy terminalu międzynarodowym rosną na działce, która
Wnioskował o przycięcie drzew na ul. Dworcowej, ponieważ nie należy do miasta. W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej na
zasłaniają one oświetlenie uliczne.
ul. Dworcowej ustalono, że na obecną chwilę zostaną wykonane
drobne przycinki w celu: odsłonięcia znaków, obcięcia gałęzi
wystających nadmiernie w kierunku jezdni i mogących stwarzać
zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Szerszy zakres cięć
wykonuje się w okresie jesienno-zimowym w ramach posiadanych
środków finansowych. Lampy przy ul. Dworcowej niestety są tak
umiejscowione, że aby całkowicie odsłonić emitowany strumień
światła należałoby wyciąć całe drzewa bądź zredukować ich korony
do połowy, a to oznacza ogłowienie drzew. Tymczasem Ustawa o
ochronie przyrody bardzo restrykcyjnie traktuje takie zabiegi.
Uważam więc, że należy ograniczyć ingerencję w istniejącą, piękną
zieleń przy ul. Dworcowej, tworzącą zieloną aleję tylko do
niezbędnych przycinek.

133.

24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

ZAWILSKI
JANUSZ

ZAPYTANIE
Pytał, jakie jest przeznaczenie starej kostki chodnikowej.
Dodał, że jeśli nie jest ona wykorzystywana w innym
miejscu, to można ją przekazać mieszkańcom.

Termin
załatwienia

09.07.2015r.

Przy remontach chodników bywa tak, że możliwe jest pozyskanie
09.07.2015r.
rozbiórkowych płytek chodnikowych lub kostki betonowej nadającej
się do ponownego wbudowania. Z uwagi jednak na jej różny stopień
zużycia, różne kształty i wymiary oraz uszkodzenia mechaniczne nie
używamy jej do wbudowania w nowe chodniki, a jedynie do
remontu niewielkich powierzchni na starych chodnikach. Ponadto
zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami oraz ze
specyfikacjami technicznymi wszelki materiał rozbiórkowy stanowi
odpad, za który odpowiedzialny jest wykonawca. W gestii
wykonawcy jest gospodarowanie materiałem rozbiórkowym, dlatego
bywa też tak, że pozyskane materiały są przekazywane mieszkańcom
Konina celem własnego wykorzystania. Należy podkreślić, że
rozdysponowywanie materiałów rozbiórkowych typu płytki czy
kostka powodowałby potrzebę paletowania, transportowania,
magazynowania, co niejednokrotnie przewyższałoby koszty nowej
kostki, a tym samym podwyższało koszty jednostkowe
wykonywanych remontów na terenie miasta Konina.

Nr

134.

Data
wpływu
24.06.2015 r.
IX Sesja RMK

RADNA/
RADNY
ZAWILSKI
JANUSZ

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

WNIOSEK
Informował, że w poprzedniej kadencji razem z radnym
Czesławem Łajdeckim zajmował się tematem stawu w Parku
Chopina. Zaproponował, że być może któryś z zakładów,
spółek wziąłby pod opiekę ten staw w zamian za jakąś
reklamę przy tym stawie, na płocie. Może ktoś z tych
zakładów naszych bogatszych byłby w stanie troszeczkę
zadbać, mając trochę sprzętu i wybrać tam chociaż troszeczkę
tego mułu i uzupełnić wodę.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Po raz kolejny podkreślam, że dopóki nie uregulujemy tego odcinka 09.07.2015r.
ulicy Kościuszki - od wejścia do Parku Chopina do bulwaru, tak
długo gospodarka lustrem wody na stawie będzie wręcz niemożliwa.
Mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że w okresie suszy lustro
wody drastycznie się obniża tworząc grzęzawisko. Natomiast przy
obfitszych opadach deszczu następuje wylanie wody, w związku z
tym, że kanalizacja deszczowa na wspomnianym odcinku ulicy
Kościuszki, jest niewydolna, zdewastowana i wymaga gruntownego
remontu. Część prac została wykonana. Potrzebujemy jednak około
miliona złotych, żeby dokończyć ten odcinek - od wejścia do Parku
Chopina do Bulwaru. Dopiero wtedy będzie można mówić o
utrzymaniu poziomu wody w stawie.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

135.

25.08.2015r.

MAJEWSKI
KRYSTIAN

zgłoszone w
okresie
międzysesyjnym

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

ZAPYTANIE
Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji sp. z.o.o w Koninie
podjęło się organizacji dni otwartych
pn. „BIBA NA OCZYSZCZALNI”.
Organizowanie tego typu imprez przez
przedsiębiorstwo, które jest jedynym
dostawcą usług dostawy wody i
odprowadzania ścieków na terenie
Konina budzi moje wątpliwości. W
związku z powyższym proszę o
podanie kosztów tego przedsięwzięcia
i źródeł jego finansowania.
Jednocześnie chce zapytać czy koszty
promocji spółki, publikacji tekstów
sponsorowanych i pikników mają
wpływ na ceny i stawki opłat za wodę
i ścieki. Taka praktyka byłaby
oczywistym przejawem nadużywania
pozycji monopolisty i przykładem
nieuczciwego windowania cen za
wodę i ścieki.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

W odpowiedzi na pismo Pana Radnego, dotyczące organizacji dni otwartych przez
10.09.2015r.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Koninie informuję, że Dzień
Otwarty PWiK pn. „Biba na Oczyszczalni,” zorganizowany w dniu 28 sierpnia 2015 r. jest
elementem promocji Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego
Miasta Konina – etap II”. Projekt ten jest elementem wieloletniego Planu Inwestycyjnego
PWiK na lata 2012-2016, zatwierdzonego w dniu 23 maja 2012 r. Uchwałą nr 357 Rady
Miasta Konina. W ramach Projektu realizowane są ważne dla mieszkańców Konina
inwestycje, tj. modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg oraz
termomodernizacja obiektów Oczyszczalni wraz z instalacją pompy ciepła, renowacja 12,9
km kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji w rejonie ulicy Mokrej oraz zakup 2 szt.
specjalistycznych pojazdów do hydrodynamicznego czyszczenia kanałów sanitarnych.
Efektem poczynionych inwestycji jest poprawa jakości usług w zakresie gospodarki
ściekowej. Wszystkie wymienione zadania inwestycyjne zostały sfinansowane przy
udziale środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, w związku z tym na Beneficjenta, którym jest PWiK Sp. z o.o. w Koninie,
został nałożony obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych,
dotyczących Projektu.
Zasady prowadzenia tych działań określa m.in. Rozporządzenie Rady (WE) 1083/2006
oraz Rozporządzenie Komisji (WE) 1828/2006 (art. 2-10 rozporządzenia wykonawczego).
Na ich podstawie zostały wydane stosowne dokumenty krajowe, które określają wytyczne
prowadzenia działań promocyjnych w ramach POIiŚ, m.in. wytyczne Ministra Rozwoju
Regionalnego w zakresie informacji i promocji.
Działania informacyjne przyczyniają się do poprawy powszechnej znajomości udziału
środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach POIiŚ, a wykonawca
działań promocyjnych został wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Protokół wyboru Wykonawcy oraz informacje dotyczące promocji Projektu są dostępne na
stronie Beneficjenta, www.pwik-konin.com.pl , w zakładce Przetargi i Fundusze Unijne.
Obligatoryjne koszty działań promocyjnych są kosztami kwalifikowanymi Projektu i
wpływają na wzrost bezzwrotnej dotacji, co pozwala realizować projekty przy
maksymalnym udziale funduszy europejskich. Dzięki prowadzonym przez PWiK
działaniom inwestycyjnym, mieszkańcy Konina unikną płacenia wysokich kar za
korzystanie ze środowiska, które zostaną nałożone na samorządy, które nie spełnią
wymogów Dyrektywy 91/271/EWG, a średni wzrost cen za dostawę wody i odbiór
ścieków jest niższy od prognoz zatwierdzonych w 2012 roku (Uchwała Rady Miasta
Konina nr 357). Wniosek taryfowy na 2015/2016 oraz taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 01.03.2015. do dnia 29.02.2016 r.
zostały przedstawione i przyjęte przez Rade Miasta Konina w dniu 21 stycznia 2015 r.
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136.

30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK

CIEŚLAK
MAREK

WNIOSEK
Informował, że podczas remontu ul. Ślesińskiej została
zdemontowana wiata przystankowa, która aktualnie nie nadaje
się do ponownego montażu. Radny prosił w imieniu
mieszkańców, żeby wiata na przystanek powróciła.

19.10.2015r.
Wiata przystankowa, która była zamontowana na przystanku
komunikacyjnym "Ślesińska" nr 470-02, z uwagi na duże wymiary
w stosunku do szerokości wydzielonego peronu przystanku, nie
może zostać ponownie zamontowana. Zbyt bliska odległość wiaty od
krawędzi jezdni stwarza niebezpieczeństwo dla oczekujących
pasażerów. W związku z powyższym Wydział Drogownictwa
wystąpi z wnioskiem o przeznaczenie dodatkowych środków
finansowych na zakup nowej wiaty, tak by została ona zamontowana
jeszcze przed zimą.

137.

30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK

WANJAS
WIESŁAW

WNIOSEK
Ponownie wnioskował o zamontowanie oświetlenia przejścia
dla pieszych od strony chodnika, który jest zrobiony przez
proboszcza parafii św. Wojciecha przy udziale miasta do ul.
Miłej.

19.10.2015r.
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa na
przebudowę ulicy Jana Pawła II wraz z pozwoleniem na budowę,
obejmująca w swoim zakresie skrzyżowanie z ulicą Miłą. Miasto jest
na etapie starań o pozyskanie dofinansowania na to zadanie. Kwestia
wybudowania doświetlenia dla pieszych wiąże się z wykonaniem
dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz zaprojektowaniem i
wybudowaniem przyłącza energetycznego, co może zająć około
półtora roku.

138.

30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

WNIOSKOWAŁ, aby przy siłowniach, które powstały ze
środków KBO zamontować jeden kosz na śmieci, jedną ławkę
jeśli nie ma, jeden stojak na rowery i lampę bądź halogen, który
tę siłownię oświetli.

Zakup ławek i koszy zostanie ujęty w przedmiocie zamówienia do
przetargu na utrzymanie, pielęgnację i porządkowanie zieleni
miejskiej na terenie Konina na rok 2016. W kwestii wyposażenia
siłowni w oświetlenie informuję, że wiąże się to z rozbudową sieci
oświetlenia ulicznego. Takie działanie wymaga wykonania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia i
przyłącza energetycznego. Wydział Drogownictwa złoży stosowny
wniosek do budżetu miasta na rok 2016. Niestety z powodu braku
środków finansowych nie jest możliwe w bieżącym roku ustawienie
przy siłowniach stojaków na rowery.

19.10.2015r.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

139.

30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK.

SIDOR
JAROSŁAW

WNIOSEK
Informował, że w 2013 roku został wykonany chodnik na ul.
Staromorzysławskiej, od „Żaka” aż do cmentarza komunalnego
i w projekcie nie przewidziano koszy na śmieci. Prosił o
uwzględnienie ich w przyszłorocznym projekcie budżetu.

Zgodnie z Umową „Oczyszczania miasta Konina” nr 190.GK.2013 – 19.10.2015r.
34337 z dnia 31.01.2014 r., zawartą w wyniku przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego,
na terenie miasta Konina są zamontowane 682 kosze – w tym 450
koszy ulicznych oraz 232 kosze na przystankach komunikacji
miejskiej. Uchwałą Nr 136, podjętą na sesji Rady Miasta w dniu 24
czerwca 2015 roku, określono lokalizację sześciu nowych
przystanków komunikacyjnych, a co za tym idzie sześciu nowych
koszy, które muszą być opróżniane codziennie i dezynfekowane.
Nadmienię, że cena jednostkowa utrzymania w czystości kosza
wynosi 180,00 zł (zgodnie z ofertą PGKiM). Tak więc dostawienie i
utrzymanie 10 nowych koszy, to koszt około 2 600,00 zł (na okres
trwania umowy). W ramach obowiązującej umowy nie można
zrealizować wniosku Pana Radnego. Można ją aneksować o nowe
(dodatkowe) zadania, co jednak wymaga wprowadzenia zmian w
WPF i Wydział Gospodarki Komunalnej UM zawnioskuje o
zabezpieczenie środków finansowych na ten cel.

140.

30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

ZAPYTANIE
Prosił o informację, jak wygląda sprawa dokumentacji w
ramach KBO na ul. Przemysłową wraz z ul. Matejki do
połączenia z nowym przebiegiem DK 25.

19.10.2015r.
Prace projektowe dla tego zadania prowadzone są przez pracownię
projektową SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.,
wybraną w wyniku przetargu nieograniczonego. Prace przebiegają
zgodnie z harmonogramem - do dnia dzisiejszego Pracownia
Projektowa: · uzyskała mapę ewidencyjną i wypisy z rejestru
gruntów, · opracowała koncepcję budowy drogi i przekazała ją do
uzgodnienia przez Wydział Drogownictwa, · opracowała
dokumentację geotechniczną, · opracowała inwentaryzację zieleni w
pasie drogowym, · przygotowała materiały i złożyła wniosek o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia, · otrzymała odmowę wydania warunków
na likwidację urządzeń będących własnością Spółki Oświetlenie
Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ,
a następnie złożyła wniosek o wydanie warunków technicznych na
przebudowę oświetlenia będącego własnością Spółki OUiD poprzez
przesunięcie poza obszar kolizyjny.
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W październiku bieżącego roku Pracownia Projektowa planuje: ·
uzyskać mapy do celów projektowych · uzyskać warunki na
przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej oraz warunki na
przyłączenie do sieci · uzyskać pisemne opinie właścicieli
nieruchomości przyległych do drogi na lokalizację zjazdów do
posesji · rozpocząć wykonywania projektów podziału nieruchomości
· rozpocząć opracowywanie projektu budowlanego i projektu stałej
organizacji ruchu Umowa z pracownią projektową zawarta została w
dniu 27.05.2015 r. Termin wykonania dokumentacji projektowej to
29.12.2015 r. Dotrzymanie tego terminu jest możliwe, jeśli nie
będzie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko (tzw. raportu) oraz przy zachowaniu
terminów wydawania warunków technicznych i uzgodnień przez
gestorów sieci, z którymi koliduje inwestycja, szczególnie Spółkę
Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza.
141.

30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK

MAJEWSKI
KRYSTIAN

ZAPYTANIE
Pytanie związane z nową uchwałą krajobrazową. Poszczególne
samorządy tworzą teraz lokalne kodeksy reklamowe. Niedawno
Urząd Miasta Łodzi powołał zespół ds. kodeksu reklamowego –
radny pytał, kiedy taki zespół będzie powołany, kto będzie
wchodził w jego skład i jaki będzie ogólny zarys kodeksu
reklamowego, jaką strategię przyjmie miasto w polityce
reklamowej i jakie przewiduje wpływy, bo to będą dodatkowe
wpływy do budżetu miasta z tytułu reklam. Jakie to będą
wysokości opłat, bo gminy również mają dowolność.

19.10.2015r.
W dniu 24 kwietnia 2015 r. została uchwalona ustawa o zmianie
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony
krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz. 774), na mocy której Rada Miasta
może uchwalić akt prawa miejscowego, w którym zostaną określone
zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty,
standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z
jakich mogą być wykonane – tzw. „Kodeks reklamowy”.
Zarządzeniem nr 16/2015 z dnia 1 października 2015 roku Prezydent
Miasta Konina powołał zespół roboczy do zadań, dotyczących
wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu.
W skład tego zespołu weszły następujące osoby: - Sebastian
Łukaszewski – przewodniczący zespołu – zastępca Prezydenta
Miasta Konina, - Małgorzata Sztuba – z-ca przewodniczącego – p.o.
kierownika Wydziału Urbanistyki i Architektury, - Ewa Walczak –
Kierownik Wydziału Podatków, - Grzegorz Pająk – Kierownik
Wydziału Drogownictwa, - Tadeusz Jakubek – Kierownik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami,
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- Sławomir Matysiak – Kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej, - Maria Radoch – Kierownik Wydziału Spraw
Lokalowych, - Andrzej Łącki – Zastępca Kierownika Wydziału
Kultury, Sportu i Turystyki. Zespół przeprowadzi ocenę zasadności
przygotowania projektu uchwały w zakresie wzmocnienia narzędzi
ochrony krajobrazu oraz ewentualnie przygotuje założenia do jej
podjęcia. Na chwilę obecną nie jestem w stanie hipotetycznie
oszacować wpływów do budżetu miasta z tytułu reklam. W
przypadku podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie zasad i
warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane, będzie możliwość
rozważenia wprowadzenia opłaty reklamowej.
142.

30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK

MAJEWSKI
KRYSTIAN

WNIOSEK
Prosił o przeprowadzenie konsultacji społecznych z
uczestnictwem urzędników. Konsultacje miałyby charakter
środowiskowy i dotyczyły strefy płatnego parkowania. Radny
uważał, że jest potrzeba spotkania i przeprowadzenia rzetelnych
konsultacji i porozmawiania z mieszkańcami.

W związku z zaistnieniem pomyłki, polegającej na podaniu błędnego 19.10.2015r.
adresu mailowego, na który mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi na
temat rozszerzenia strefy płatnego parkowania, przedłużony został o
dwa tygodnie termin na ich składanie. Po tym czasie zorganizowane
będą co najmniej dwa spotkania, podczas których zostaną
zaprezentowane uwagi, spostrzeżenia i propozycje, złożone drogą
internetową. Zainteresowane osoby będą miały także możliwość
wyrażenia swoich opinii w tej sprawie. Spotkania wstępnie
zaplanowane są na dzień 29.10.2015 r. i 3.11.2015 r. Tak więc
postulat Pana Radnego w sprawie organizacji otwartych spotkań
konsultacyjnych zostanie spełniony.

143.

30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK

MACIASZEK
URSZULA

ZAPYTANIE
Pytała, jaka jest możliwość bardziej gruntownej interwencji,
jeżeli chodzi o trylinkę przy Szkole Podstawowej nr 4. Po wielu
rozmowach i interwencjach w Wydziale Drogownictwa były
poprawy tej powierzchni, jednakże nie za wiele się zmieniło. Są
powyłamywane, powyszczerbiane miejsca, spore garby. Radna
zastanawiała się jak można rozwiązać problem i zrównać
powierzchnię pod spodem, bo jeżeli nie zrównamy i garby będą
nadal, to położenie trylinki w dziury nic nie da.

W odpowiedzi na zgłoszone przez Panią Radną podczas XII sesji
Rady Miasta Konina w dniu 30 września 2015 r. zapytanie
informuję, że w wyniku zamiany nieruchomości, Miasto jest
właścicielem znacznego obszaru w rejonie ulicy Błaszaka, łącznie z
budynkiem po byłej „Marionetce”. Mając więc do dyspozycji całą
nieruchomość planowana jest przebudowa najbliższego otoczenia.
Na dzień dzisiejszy niezasadnym byłoby więc położenie na ulicy
nowej nawierzchni. Zapewniam jednak, że zostaną dokonane
niezbędne jej naprawy.

19.10.2015r.

Nr

144.
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30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK
Informował, że mieszkańcy bloku na ul. Wojska Polskiego 4
skarzą się, że w niedziele, kiedy jest giełda, ich przestrzeń
między blokami i tymi oficynami wewnątrz zamienia się w
parking dla osób, które przyjeżdżają na giełdę. Mieszkańcy
informowali, że po giełdzie oni mają tam masę śmieci i osoby,
które przyjeżdżają, załatwiają się pod drzewkami i krzakami, a
później siadają do samochodów i odjeżdżają, dlatego proszą,
żeby wprowadzić w niedziele zakaz wjazdu i parkowania przez
osoby, które nie są mieszkańcami na tej posesji.

30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK
Informował, że na ul. Wojska Polskiego 17 jest kamienica,
której mieszkańcy czekają na przyłączenie się do sieci
ciepłowniczej. Z tego co się radny dowiedział, to przyłącze już
tam jest przygotowane, tylko trzeba ten cieplik doprowadzić na
podwórze. Informował, że tam jest jakaś stara pralnia i w tej
pralni można urządzić węzeł cieplny. Radny mówił o tym Panu
prezesowi Jareckiemu, ale prosił o realizację takiego wniosku.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

19.10.2015r.

W roku 2009 została zakończona inwestycja budowy budynku
komunalnego przy ulicy Wojska Polskiego 4. Znajduje się tam 38
lokali komunalnych oraz 62 miejsca postojowe. Inwestycja została
zrealizowana ze środków publicznych, więc powinna służyć jak
największej liczbie osób. Nie widzę więc argumentów
przemawiających za tym, by ograniczyć dostępność miejsc
parkingowych wyłącznie dla mieszkańców posesji.
19.10.2015r.
Budynek przy ul. Wojska Polskiego 17 jest budynkiem
mieszkalnym, będącym własnością Miasta Konin. Znajduje się tam 9
lokali mieszkalnych oraz jeden lokal użytkowy o łącznej
powierzchni użytkowej 451,35m2. Aktualnie budynek posiada
ogrzewanie piecowe i jest jednym z 46 w mieście, które oczekują na
zmianę sposobu ogrzewania i podłączenie do sieci ciepłowniczej.
Realizacja zadań w tym zakresie uwarunkowana jest
zabezpieczeniem środków finansowych na tego rodzaju inwestycje
w budżecie miasta na dany rok.
Jak wynika z informacji przekazanych przez Prezesa MPEC w
Koninie, Spółka nie wykonała w budynku żadnego fragmentu
przyłącza cieplnego. Pragnę zauważyć, że samo wprowadzenie
przyłącza do pomieszczenia np. pralni, jak sugeruje Pan Radny, nie
załatwi sprawy podłączenia budynku do cieplika. Konieczne jest
wykonanie: węzła cieplnego, przyłącza do budynku po niskich
parametrach, wewnętrznej instalacji co i cwu, a wcześniej
przebudowa pomieszczenia do wymogów węzła, w tym wykonanie
nowych przyłączy wod-kan, elektrycznych i przede wszystkim
opracowanie dokumentacji projektowej. Informuję Pana Radnego, że
zadanie inwestycyjne w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci
ciepłowniczej budynku przy ulicy Wojska Polskiego 17 zostało ujęte
w Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta
Konina na lata 2014-2018, w którym realizację tego zadania
przewiduje się w roku 2017.
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Natomiast w złożonych propozycjach do projektu budżetu na 2016 r.
zgłoszono wykonanie: opracowania dokumentacji, budowy węzła
c.o., wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej. Szacunkowy koszt tej inwestycji to około 200 tys. zł.
Jednak realizacja tego zadania, jak i pozostałych zadań
proponowanych do realizacji na rok 2016 uwarunkowane jest
zabezpieczeniem w budżecie miasta na rok 2016 środków
finansowych na ten cel.
146.

30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK
Prosił o zamontowanie oświetlenia siłowni zewnętrznej w
Parku Chopina.

Montaż oświetlenia wiąże się z rozbudową sieci oświetleniowej,
która musi zostać poprzedzona wykonaniem dokumentacji
projektowo - kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia w Parku
Chopina. Obecnie nie ma środków finansowych na realizację
wniosku Pana Radnego. Wydział Drogownictwa UM w Koninie
złoży w tej sprawie wniosek do projektu planu budżetu na rok 2016.

147.

30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK
Prosił o informacje, dotyczące działań związanych z ul.
Dmowskiego.

19.10.2015r.
W dniu 29.09.2015 r. został ogłoszony przetarg na wybór
wykonawcy w zakresie przebudowy ulicy Romana Dmowskiego.
Termin składania ofert wyznaczono na 15.10.2015 r. Szczegóły
dotyczące zakresu zamówienia zawarte są w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zamieszczonej na naszej stronie
internetowej – www.konin.pl (bip.konin.eu Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30.000 euro
Zamówienia publiczne poniżej progów unijnych Przebudowa
ulicy Romana Dmowskiego w Koninie). Przebudową objęty będzie
odcinek ulicy R. Dmowskiego od skrzyżowania z ulicą T.
Kościuszki do skrzyżowania z ulicą M. Dąbrowskiej. W ramach
zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni oraz chodnika
(z kostki betonowej) - po stronie południowej. Po stronie północnej
wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy z asfaltobetonu.
Ponadto wykonana będzie nowa kanalizacja deszczowa i oświetlenie
uliczne ledowe. Planowany termin zakończenia inwestycji to
28.10.2016 r. Informuję również, że równolegle z przedmiotowym
zadaniem, spółka Energa – Operator prowadzić będzie przebudowę
istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej na podziemną kablową.

19.10.2015r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

148.

30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

ZAPYTANIE
Wydział Drogownictwa UM w Koninie zgłosi stosowny wniosek do 19.10.2015r.
Pytał, czy w planie budżetu na 2016 r. znajdzie się budowa
projektu planu budżetowego na rok 2016.
ścieżki rowerowej przy ul. Piłsudskiego na odcinku Szpitalna –
Puławskiego. Radny informował, że jest to jego wniosek z
poprzedniego roku. Dostał zapewnienie, że opracowanie
dokumentacji projektowej, kosztorysu zostanie umieszczone w
projekcie planu budżetu miasta na rok 2016.

149.

30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

ZAPYTANIE
Prosił o informację, czy ogrodzenie Parku Chopina, które się
rozsypuje. Informował, że w tej sprawie również dostał
odpowiedź, że zadanie zostanie uwzględnione w projekcie
planu budżetu 2016 roku.

Wydział Gospodarki Komunalnej UM w Koninie zgłosi stosowny
wniosek do projektu planu budżetowego na rok 2016.

150.

30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

WNIOSEK o uporządkowanie, wycięcie drzew i krzaków
wchodzących w skrawek łącznika między ul. Zakładową a ul.
Międzylesie.

Wydział Drogownictwa UM w Koninie złoży wniosek o pozwolenie 19.10.2015r.
na usunięcie drzew rosnących wzdłuż drogi, łączącej ulicę
Zakładową i Międzylesie. Niestety w bieżącym roku Wydział
Drogownictwa nie dysponuje środkami, które pozwoliłyby na
realizację wycinki drzew i krzewów, uporządkowanie i utwardzenie
tego odcinka drogi.

151.

30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

WNIOSEK
Sprawa dotycząca przejścia dla pieszych przy ul.
Szeligowskiego, niedaleko Video Świat. Radny informował, że
ponad tysiąc osób zebrało podpisy , aby przebudować to
przejście w sposób właściwy, a może inaczej je oznaczyć.
Nawet nie było tam mowy do końca o sygnalizacji. Chodzi o
poprawienie bezpieczeństwa w tym miejscu, szczególnie, że
jest to ciąg dla wielu uczniów, którzy zmierzają z tamtej części
z ul. Chopina do Szkoły Podstawowej Nr 12.

19.10.2015r.
Wydział Drogownictwa UM w Koninie złożył do projektu budżetu
wniosek o wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie
skrzyżowania z ulicą Wiechowicza. Jeśli wniosek zostanie
zatwierdzony Wydział niezwłocznie podejmie działania zmierzające
do jego realizacji.

19.10.2015r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

152.

30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

WNIOSEK
Wnioskował o naprawę uszkodzonego urządzenia na wodę do
picia w Zespole Szkół, czyli Gimnazjum Nr 5 i III Liceum – tj.
„pewiczanka” oraz na brak kubków na basenie, gdzie również
można się napić tej wody.

Urządzenia służące do dystrybucji wody „Pewiczanka” zostały
przekazane przez PWiK umową użyczenia do wybranych instytucji
oświatowych i obiektów sportowych na terenie miasta. Umowa
obliguje je do prawidłowej eksploatacji urządzenia, jak również do
uzupełniania kubków jednorazowych. Uwaga Pana Radnego (jak
najbardziej słuszna) została przekazana dyrektorom tych placówek.
Otrzymałem zapewnienie, że kubki będą uzupełniane na bieżąco.
Informuję również, że usterka urządzenia w budynku przy ulicy
Szymanowskiego została usunięta.

19.10.2015r.

153.

30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

ZAPYTANIE
Pytał o ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny oraz o konińską
Kartę Rodziny 3+ - m.in. w zakresie dostępności do
zniżkowych biletów na basen.

Aby posiadacze Karty Dużej Rodziny mogli kupować zniżkowe
bilety na basen w Obiekcie sportowo - rekreacyjnym Rondo,
koniecznym jest przystąpienie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Koninie do programu KDR, jako partnera, oferującego
zniżki rodzinom wielodzietnym. Jest to niestety nie tylko kwestia
dobrej woli, ale przede wszystkim – rachunku ekonomicznego.
Nie ulega wątpliwości, że gdyby Karta Dużej Rodziny była
honorowana w Ośrodku Rondo, to liczba chętnych do korzystania z
ulgowych biletów zwiększyłaby się znacznie, z czym wiąże się
zwiększenie obciążenia finansowego ośrodka. Przyjeżdżają tu
przecież także mieszkańcy okolicznych gmin i powiatów. Ośrodek
Rondo jest partnerem programu lokalnego Konińska Karta Rodziny
3+, skierowanego do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na
terenie miasta Konina. Karta ta daje możliwość do korzystania ze
stałych ulg i zniżek oferowanych przez jednostki samorządowe (w
tym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji), które są finansowane ze
środków budżetu miasta oraz ze zniżek oferowanych przez
lokalnych przedsiębiorców, którzy przystąpili do programu
Konińskiej Karty Rodziny 3+. Natomiast Ogólnopolska Karta
Rodziny jest programem rządowym, skierowanym do rodzin
wielodzietnych i oferującym zniżki i ulgi bez względu na miejsce
zamieszkania. Miasto zainteresowane jest tym, by jak najwięcej
podmiotów przystąpiło do naszego programu, gdyż to z niego
korzystają mieszkańcy naszego miasta. Dodam także, że miasto ze
swojego budżetu może i powinno wspierać przede wszystkim
swoich mieszkańców.

19.10.2015r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

154.

30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

WNIOSEK
Poruszył sprawę przebudowy ul. Bacewicz – koncepcja
przewiduje przedłużenie ul. Bacewicz i wyprowadzenie drogi
koło Gimnazjum Nr 5 i III Liceum. Stwierdził że warto
zwrócić na to uwagę w kontekście przebudowania wejścia do
szkół, dojścia do chodników, o które szkoła czy uczniowie
wnioskowali.

19.10.2015r.
W dniu 2.10.2015 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na
budowę na zadanie „Budowa miejsc postojowych i drogi dojazdowej
wraz z oświetleniem przy ulicy Szymanowskiego”. Inwestorem jest
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zatorze”. Inwestycja ta realizowana
będzie poza pasem drogowym. W budżecie miasta na rok bieżący
nie ma zaplanowanych środków na zrealizowanie prac w rejonie
Gimnazjum Nr 5 i III LO, o które wnioskuje Pan Radny.

155.

30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

ZAPYTANIE
Pytał, czy nas dotyczy i w jaki sposób nas, jako miasto będzie
dotyczyć wczorajsze rozstrzygnięcie Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który to Trybunał wydał
wyrok, zgodnie z którym gminne jednostki organizacyjne,
których działalność gospodarcza nie spełnia kryterium
samodzielności w myśl dyrektywy nie może być uznana za
podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w
skład której ta jednostka wchodzi, czyli temat VAT i temat
wspólnych rozliczeń, bo teraz prawdopodobnie jednostki
budżetowe gminne będą musiały się rozliczać przez Urząd
Miejski tak mi się wydaje. Chciałbym rozwinąć ten temat i
poproszę o odpowiedź na piśmie, bo temat jest bardzo świeży i
skomplikowany.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z
dnia 29.09.2015 r., jednostki budżetowe miasta Konina nie są
samodzielne, więc nie są odrębnymi od gminy podatnikami podatku
VAT. W związku z powyższym Miasto Konin zmuszone będzie do
rozliczenia tego podatku w ramach wspólnej deklaracji VAT.
Nastąpi tak zwana konsolidacja rozliczenia podatku, uwzględniająca
zarówno jednostki budżetowe jak i samą gminę. Aktualnie
oczekujemy na wyjaśnienia i przepisy wykonawcze Ministra
Finansów. Sprawa ta, jest przedmiotem uzgodnień między
wydziałami. Pracownicy urzędu są w trakcie szkoleń, które z
pewnością przyczynią się do wyjaśnienia tej niezwykle
skomplikowanej materii. Jednocześnie informuję, że konsolidacja, o
której mowa powyżej, ma nastąpić najpóźniej do 01.07.2016 r.

156.

30.09.2015r.
XIII Sesja
RMK

CHOJNACKI
ZENON

ZAPYTANIE
Prosił o informacje
dotyczące tramwaju
wodnego. Prosił, aby
przedstawić sposób
finansowania tego
pomysłu, cele, jakie sobie
zakładamy i co chcemy
osiągnąć poprzez
realizację tego
przedsięwzięcia.

W odpowiedzi informuję, że szczegółowej odpowiedzi na to pytanie udzieliłem Panu Radnemu podczas
sesji. Wszystko co powiedziałem i co zastało zaprotokołowane - podtrzymuję. Chciałbym tylko dodać, że
obserwuję spore zainteresowanie tym pomysłem ze strony samorządów z terenu całej Polski, jak również
ze strony innych podmiotów, którym pomysł nasz przypadł do gustu.
Odpowiedź z sesji:
„Proponuję krótką przejażdżkę, przepłynięcie tramwajem wodnym. Oczywiście nie opiszę tego projektu
w całości, bowiem on będzie jeszcze modyfikowany, bowiem wszystko będzie zależało od możliwości
budżetowych, także tego najbliższego projektu na rok 2016, bowiem to, co chcę podkreślić, prototypowy
obiekt nazwany tramwajem wodnym, on będzie sfinansowany w tym roku ze środków, które będą
pochodziły z tego układu finansowego, który może powstać w relacji między budżetem miasta a spółką
podległą w 100 % miastu, więc jeszcze powiem, że jest wiele pytań, także jaki to będzie koszt. Jest to
koszt około 180 tys. zł.

19.10.2015r.

19.10.2015r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Natomiast, jeśli chodzi o koncepcję funkcjonowania tego tramwaju zakładamy, że dla naszego miasta
potrzebne byłoby, żeby to zostało wypełnione, potrzebne by były dwie lub trzy takie jednostki, które
będą pływały na trasie od Bulwarów na wysokości obecnie kończonego i za chwilę poproszę Wysoką
Radę o współudział w oddaniu do użytkowania tego budynku usług publicznych do amfiteatru, gdzie
będzie możliwość przycumowania do pomostu, więc część mieszkańców będzie mogła przepłynąć od
Bulwaru do amfiteatru i w drodze powrotnej skorzystać również z tramwaju, a część będzie mogła
płynąć dalej poprzez kanał do naszego ośrodka Pątnów-Gaj. To jest takie założenie tej podstawowej
trasy. Być może wystarczą tutaj dwie takie jednostki. Jeżeli się sprawdzi nasze przewidywanie, że ten
obszar wodny w taki sposób może być zagospodarowany i służyć mieszkańcom i ludziom, którzy
przybywają do naszego miasta, to być może zdecydujemy się, bowiem nie mamy złudzeń, że
obsługiwanie na tych wspomnianych nazwę to liniach dwóch czy jednego tramwaju wodnego nam nie
przyniesie żadnych profitów, prawdopodobnie będziemy musieli do tego nieco dopłacić, ale jeśli to nie
będą jakieś koszty, których dzisiaj nie możemy przewidzieć, to może sprawdzi się koncepcja trzeciej
jednostki, która będzie obsługiwała okolicznościowe rejsy organizowane przez różne podmioty, firmy,
także przez grupy mieszkańców.
Powiem Panie przewodniczący, że w naszych, także w moich założeniach, ten tramwaj ma ożywić ten
element pętli, wielkopolskiego szlaku wodnego, który jest na długości naszego miasta i dalej będzie
prowadził do naszego ośrodka i jeziora Pątnowskiego, więc jest on dedykowany głównie młodym
ludziom, także dzieciom ze szkół, które będą chciały ewentualnie skorzystać, takie są nasze założenia.
Oczywiście praktyka jak zawsze w życiu zweryfikuje, czy życie potwierdzi, że jest zapotrzebowanie
na tego typu usługę i dobro miejskie, czy też nie. Nie chciałbym tego przesądzać.
Oczywiście producentem tych tramwajów wodnych jest nasza firma PKS. Mogę tylko powiedzieć, że
z terenu całego kraju płynie zainteresowanie ewentualną możliwością wybudowania takich tramwajów
dla innych miast, innych samorządów. Nie wykluczam, że obok tej podstawowej swojej działalności
istotnym elementem działalności i źródłem dochodu dla naszego PKS będzie właśnie budowa takich
tramwajów wodnych, ale nie wiemy, czy to zainteresowanie przełoży się na konkretne zamówienie.
Chciałbym także przy okazji powiedzieć, bowiem to budzi wiele zainteresowania, dlaczego ten
tramwaj jeszcze nie pływa? Więc odpowiadam: nie pływa dlatego, że na razie ma tak zwane
dopuszczenie i niezbędne certyfikaty w suchym doku, natomiast żeby mógł ostatecznie być
dopuszczony do eksploatacji musi przejść jeszcze określone próby nawodne i po wydaniu certyfikatu,
po tych próbach, będzie mógł żeglować, zwodowany będzie w naszym ośrodku na jeziorze, bowiem
jak Wysoka Rada, jak Państwo wiecie na razie na rzece, na tym odcinku rzeki Warty jest absolutny
zakaz żeglugi i nawet przy tak niewielkim zanurzeniu, bo to jest 40 cm ten tramwaj nie mógłby
obecnie pływać. To trochę nam te szyki i plany popsuło, ale zapraszam Państwa radnych, Pana
przewodniczącego, Panów przewodniczących na uroczyste zwodowanie w dniu 9 października. Będzie
można już w całej okazałości ten tramwaj obejrzeć. Mam nadzieję, że Pan przewodniczący Chojnacki
nie ma żadnej lokomocyjnej dolegliwości i będzie mógł z nami przepłynąć również tramwajem.”

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

157.

28.10.2015r.
XV sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

WNIOSEK
Radny prosił o poprawę oświetlenia przy Sądzie Rejonowym
w Koninie. Informował, że niedawno doszło tam do
wypadku. Uważał, że oświetlenie, które tam jest, jest
niewystarczające.

Poprawa oświetlenia przy Sądzie Rejonowym w Koninie możliwa
jest poprzez jego przebudowę. Ta jednak musi zostać poprzedzona
opracowaniem dokumentacji projektowej. W chwili obecnej w
budżecie miasta nie ma zabezpieczonych środków finansowych na
realizację takiego zadania.

16.11.2015r
.

158.

28.10.2015r.
XV sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK
Radny informował, że otrzymał odpowiedź na wnioski z
poprzedniej sesji i ma prośbę o wyjaśnienie jednej kwestii.
Przypomniał, że składał wniosek o zakaz parkowania przy
ulicy Wojska Polskiego 4 w podwórzu w niedzielę, aby
mieszkańcom nie wjeżdżały osoby przebywające na giełdzie,
które tam śmiecą i załatwiają swoje potrzeby, a otrzymał w
odpowiedzi sformułowanie, że nie ma argumentów
przemawiających za tym, by ograniczyć dostępność miejsc
parkingowych wyłącznie dla mieszkańców posesji. Radny
poinformował, że chodzi tylko o niedzielę od godziny 6.00 do
14.00.

Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku Pana Radnego uważam, że 16.11.2015r
nie powinno się ograniczać możliwości parkowania tylko do
.
mieszkańców budynku. Skoro liczba miejsc parkingowych
(powstałych z publicznych środków) jest większa od liczby
mieszkań, to należy je udostępniać innym, a nie zabraniać
parkowania i tym samym skłaniać do korzystania z parkingów
płatnych.

159.

28.10.2015r.
XV sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK
Instalacja naświetlacza przy siłowni zostanie rozważona przez
16.11.2015r
Radny wnioskował na poprzedniej sesji o oświetlenie siłowni Wydział Drogownictwa UM w Koninie, jednak dopiero w przyszłym .
zewnętrznej w parku Chopina. Sugerował, że można
roku budżetowym.
zamontować jeden reflektor do latarni. To jest kwestia
kilkuset złotych, żeby oświetlić tę siłownię, a dostał
odpowiedź o rozbudowie sieci oświetleniowej, że jest
potrzebna dokumentacja. Radny przypomniał, że chodzi tylko
o jeden reflektor.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

160.

28.10.2015r.
XV sesja
RMK

KORYTKOWSKI
PIOTR

ZAPYTANIE
Poruszył sprawę dot. wymiany chodnika, który został
zamieniony na ciąg przeznaczony dla pieszych i rowerów w
ciągu ulicy Spółdzielców po lewej strony jadąc od centrum.
Została tam ułożona kostka, która przeznaczona jest dla
pieszych i dla rowerów. Ale wykonawca, czy po jakiejś
interwencji, została ta kostka rozebrana i na szczęście
naprawiony błąd w postaci tego, że zostały wycięte wysokie
topole, które w przyszłości niewątpliwie rujnowałyby tę
inwestycję. Niestety te prace wykonane były wybiórczo,
ponieważ na części w dalszym ciągu te topole, które są
chwastami, które rzeczywiście powinny zniknąć z przestrzeni
miejskiej, tam, gdzie jest kolizja z infrastrukturą miejską i nie
tylko miejską, jakąkolwiek infrastrukturą, ta wycinka nie
została zrobiona. Radny pytał czy to nastąpi, ponieważ za
chwilę będzie problem z tym, że ta kostka będzie się podnosić
pod wpływem rozrastających się korzeni.

Kostka w miejscu, które opisał Pan Radny nie została ułożona a
następnie rozebrana. Wykonywane roboty zostały przerwane w celu
usunięcia topoli. Po jej usunięciu remont kontynuowano i
zakończono. Pozostałe trzy topole, które także przeznaczone są do
wycinki, nie kolidują z inwestycją i zostaną usunięte w 2016 roku,
po zatwierdzeniu budżetu na rok 2016.

161.

28.10.2015r.
XV sesja
RMK

KORYTKOWSKI
PIOTR

WNIOSEK
Radny wnioskował o dokonanie oszacowania wartość
majątku Miasta i ubezpieczenie go – zwłaszcza w zakresie
infrastruktury drogowej. Miasto powinno to oddać w ręce
profesjonalistów tj. brokerom ubezpieczeniowym, którzy
pomogą samorządowi miejskiemu za darmo przeprowadzić
ocenę ryzyka i potem wybrać wspólnie firmę
ubezpieczeniową.

Składniki majątku Miasta ubezpieczane są przez jednostki
16.11.2015r
organizacyjne miasta (placówki oświatowe, Zakład Obsługi Urzędu .
Miejskiego) oraz przez Wydziały Urzędu (Wydział Drogownictwa,
Gospodarki Komunalnej itp.). Większość majątku ubezpieczona jest
w firmie UNIQA, gdzie uzyskujemy najniższe stawki. W latach
2008-2009 przeprowadzono audyt przy udziale firmy brokerskiej.
Audytor dokonał przeszacowania wartości majątku, tj. zastosował
ceny rynkowe, czego wynikiem było wyliczenie składki
ubezpieczeniowej dziesięciokrotnie wyższej od sumy składek
płaconych w tamtym czasie.
W tej sytuacji, z uwagi na koszty, nie podjęto decyzji o
kompleksowym ubezpieczeniu majątku gminy. Zdaję sobie sprawę z
faktu, że majątek miasta nie jest w pełni ubezpieczony. W chwili
obecnej szacunkowy koszt ubezpieczenia wyniósłby od 1,5 do 2,0
mln zł. Niestety możliwości budżetu nie pozwalają na wydatkowanie
takiej kwoty. W najbliższym czasie zostaną podjęte decyzje w
sprawie przeprowadzenia kolejnego audytu i ewentualnego
kompleksowego ubezpieczenia majątku miasta, o ile pozwolą na to
środki finansowe.

16.11.2015r
.

Nr

162.

Data
wpływu
28.10.2015r.
XV sesja
RMK

RADNA/
RADNY
MAJDZIŃSKI
JAN

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

WNIOSEK
Wniosek dotyczący uporządkowania przejścia dla pieszych
między ulicą Dobrowolskiego a ulicą Sierpińskiego.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Utwardzenie wskazanego przez Pana Radnego przejścia będzie
16.11.2015r
możliwe po wprowadzeniu zadania do projektu planu budżetu na rok .
2016. Natomiast uporządkowaniem terenu pomiędzy ulicami
Dobrowolskiego i Sierpińskiego zajmą się osoby, skierowane do
wykonywania prac społecznie użytecznych, pracujące pod nadzorem
Straży Miejskiej.

Nr

163.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

06.11.2015r. SIDOR
zgłoszone w
JAROSŁAW
okresie
międzysesyjnym

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

ZAPYTANIE
Do roku 1997 w Polsce obowiązywał podatek drogowy od
samochodów osobowych do 3,5 ton, gdzie wpływy
znajdowały swoje miejsce w budżetach gmin- miast.
Następnie podatek ten został ujęty w cenach paliwa. Z tego
co mi wiadomo, Państwo - Rządy, powinno przekazywać
10,5 procent wpływu do gmin-miast. Proszę o informacje,
czy takie pieniądze wpływają z budżetu państwa i jaka to jest
kwota w stosunku rocznym na przykład za lata ubiegłe
włącznie z rokiem 2014.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego, dotyczące wpływów do 12.11.2015
budżetu miasta informuję, że przed 2004 r. utrzymanie dróg
samorządowych finansowane było między innymi przez część
drogową subwencji ogólnej, która stanowiła odpis od planowanych
w ustawie budżetowej dochodów z podatku akcyzowego od paliw
silnikowych. Obowiązująca od 01.01.2004 r nowa ustawa o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła
likwidację części drogowej subwencji ogólnej. Jako przesłankę
likwidacji Ministerstwo Finansów podało między innymi, że sposób
jej ustalania nie miał związku z faktycznymi wpływami z akcyzy od
paliw silnikowych, gdyż ustalony był w relacji do planowanych
wpływów, przez co stanowił sztywny wydatek budżetu państwa. Od
roku 2004 Ministerstwo Finansów nie rekompensuje gminom
ubytku w dochodach z tytułu likwidacji części drogowej subwencji
ogólnej.

Nr

164.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

17.11.2015r.
LACHOWICZ
zgłoszone w
SŁAWOMIR
okresie
międzysesyjnym

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

INTERPELACJA dot.
naliczania opłaty
rocznej za
umieszczenie urządzeń
w pasie drogowym
(przyłączy kanalizacji
sanitarnej i
wodociągowej) oraz
nakładania w drodze
decyzji
administracyjnej
obowiązku jej
corocznego uiszczania.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

07.12.2015r.
Decyzje administracyjne na zajęcie pasa drogowego, na cele inne niż drogowe, wydawane są na
wniosek. Wnioskującym może być inwestor lub jego pełnomocnik. Dla organu nie ma znaczenia czy
wnioskodawcą jest PWiK, czy inny inwestor (prywatny). Każdorazowo sprawa kończy się wydaniem
decyzji administracyjnej na podstawie :- art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015r. poz. 460), - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz.267 ze zmianami), uchwały nr 851 Rady Miasta Konina z
dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. woj.
Wielkopolskiego z dnia 20 października 2014 r. poz. 5366). Zapewniam, że wszystkie wnioski, bez
względu na wnioskującego, rozpatrywane są w oparciu o te same przepisy ustawy o drogach
publicznych, która nie przewiduje zwolnień z opłat, należnych z tytułu zajęcia pasa drogowego, w
tym umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Wnioskujący o zajęcie pasa drogowego, w związku
z zamiarem budowy sieci, sieci z przyłączami, bądź samych przyłączy składa dwa wnioski:
1) o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,
2) o umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wymaga również (przed rozpoczęciem projektowania)
uzyskania zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym. W celu umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym należy, zgodnie z art.39 ust.3 oraz ust.3a ustawy o drogach publicznych (przed
przystąpieniem do projektowania) uzyskać zgodę (w formie decyzji administracyjnej) na lokalizację
urządzenia w pasie drogowym, uzgadniając wykonany projekt w Wydziale Drogownictwa UM w
Koninie. Po dokonaniu pozostałych formalności administracyjnych przed rozpoczęciem wykonania
przyłącza bądź sieci należy:
- zgodnie z art.40 ust.1, 2 pkt1, ust.3,4,8 uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w celu
prowadzenia robót z naliczeniem opłat,
- zgodnie z art.40 ust.1, 2pkt2, ust.3, 5,8 uzyskać zgodę na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
z naliczeniem opłat.
Powyższa procedura obowiązuje wszystkie podmioty, które chcą wykonać przyłącze, bądź sieć w
granicach pasa drogowego.
Niestosowanie się do procedury i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, na
podstawie art.40 ust.12 skutkuje naliczeniem (w drodze decyzji administracyjnej) kary pieniężnej w
wysokości 10-krotności opłaty, ustalonej zgodnie z ust.4-6. Informuję również, że każda sprawa
kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, a nie jak wspomniano w interpelacji umową.
Z danych Wydziału Drogownictwa UM w Koninie wynika, że opłaty roczne za umieszczenie urządzeń
w pasach drogowych są nakładane zarówno na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
jak również na innych inwestorów.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

165.

25.11.2015r. WANJAS
XVI Sesja
WIESŁAW
RMK

WNIOSEK
Wniosek o zakup nowych samochodów służbowych dla
miasta Konina.

Oczekuję na opinię Państwa Radnych w tej sprawie. Dopiero po jej 14.12.2015
otrzymaniu będę podejmował decyzję. Jeśli zdecydujemy się na
wymianę samochodów służbowych, z pewnością będą to auta
średniej klasy.

166.

25.11.2015r. ZAWILSKI
JANUSZ
XVI Sesja
RMK

WNIOSEK
Wniosek o zakup nowych samochodów służbowych dla
miasta Konina.

Odp. j.w.

14.12.2015

167.

25.11.2015r. NOWAK
WITOLD
XVI Sesja
RMK

WNIOSEK
Ponowny wniosek, dotyczący przejścia przy Sądzie
Rejonowym w Koninie przy ulicy Chopina.

W przyszłym roku zostanie opracowana szczegółowa analiza
warunków drogowych i ruchowych oraz możliwości poprawy
bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, poprzez budowę
sygnalizacji świetlnej. Analizę przeprowadzi specjalistyczna firma
zewnętrzna. Po otrzymaniu wyników zostanie zaproponowane
stosowne rozwiązanie. Wykonanie analizy wraz z propozycją
rozwiązania planowane jest na I półrocze 2016 roku, natomiast
realizacja zadania (wybranego wariantu) będzie możliwa po
zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel. Dodam, że
Wydział Drogownictwa UM w Koninie wystąpił do Spółki
Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu o wymianę dwóch
opraw przy ulicy Chopina.

14.12.2015

168.

25.11.2015r. NOWAK
XVI Sesja
WITOLD
RMK

WNIOSEK
Bez odpowiedzi.
Dotyczy rozszerzania płatnej strefy parkowania.
Radny stwierdził, że kiedy podejmowano decyzję o
utworzeniu strefy, powinno się ją utworzyć w szerszym
obszarze. Byłoby to lepsze tak jak tworzenie do tego
parkingów buforowych niż teraz próby rozszerzania tej strefy.

169.

25.11.2015r. NOWAK
TOMASZ
XVI Sesja
RMK

WNIOSEK
Wniosek dotyczący parkowania ciężarówek z przyczepami
przy ul. Solnej, wprowadzenia
zakazu parkowania ciężkich pojazdów.

Wydział Drogownictwa w okresie letnim skorygował w sposób
optymalny oznakowanie na ulicy Solnej. Starano się uwzględnić
interesy zainteresowanych stron w takim stopniu, w jakim było to
możliwe. Zdaniem Wydziału Drogownictwa na chwilę obecną
sytuacja nie wymaga interwencji.

14.12.2015

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

170.

25.11.2015r. NOWAK
TOMASZ
XVI Sesja
RMK

WNIOSEK
dotyczący uporządkowania oznakowania pasów przejścia dla
pieszych przy ulicy Szarych Szeregów, przy przystanku oraz
przy przejściu na drugą stronę z obecnego dworca PKS, przy
tym nowym budynku Wodna 39.

„Stare" pasy przejścia dla pieszych zostaną zamalowane. Piesi mają 14.12.2015
obowiązek korzystania z nowego, bezpiecznego przejścia przez
jezdnię, które oznakowane jest znakami pionowymi, poziomymi i z
azylami.

171.

25.11.2015r. NOWAK
TOMASZ
XVI Sesja
RMK

WNIOSEK
dotyczący nazwy słupa konińskiego

Według informacji uzyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 14.12.2015
Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie, nazwa zabytku
została określona przez Wojewódzką Radę Ochrony Zabytków jako
„Słup Drogowy w Koninie”. 2.12.2015 r. do WUOZ w Poznaniu,
Delegatura w Koninie zostało wystosowane pismo z prośbą o
przekazanie informacji, dotyczących podjętych działań, rozważenie
wniosków zmiany nazwy obiektu w rejestrze zabytków i dokonanie
stosownego wpisu. Po otrzymaniu odpowiedzi zostanie Pan Radny
powiadomiony o jej treści.

172.

25.11.2015r. KURZAWA
ANNA
XVI Sesja
RMK

WNIOSEK
o wygospodarowanie kwoty około 3 tys. zł z budżetu na
Festiwal Dziecięcy dot. utworzenia Alei Festiwalu
Dziecięcego na przykładzie Alei Gwiazd w Międzyzdrojach;
umieszczanie pamiątkowych tablic laureatów festiwalu.
Lokalizacja - trasa korowodu dziecięcego od ronda NSZZ
„Solidarność” w stronę Amfiteatru - chodnik.

Każda zgłoszona inicjatywa, służąca promocji Międzynarodowego
Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie jest cenna.
Wniosek Pani Radnej o utworzenie Alei Gwiazd MDFPiT jest
bardzo interesujący. Wymaga jednak przedyskutowania i ustalenia
kilku kwestii, dotyczących jego ewentualnej realizacji.

173.

25.11.2015r. SIDOR
JAROSŁAW
XVI Sesja
RMK

WNIOSEK o powołanie komisji w sprawie kontroli w terenie
nieruchomości (zajęcia terenu, ogrodzenia) według planów i
map geodezyjnych oraz jednoczesna kontrola budynków
(nadbudowy, garaży, szopek), które wykonane są samowolnie
bez wcześniejszej zgody i ustaleń oraz naliczonego podatku
od nieruchomości.

14.12.2015
Pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz
Geodezji i Katastru UM w Koninie podejmują na bieżąco działania
kontrolne w zakresie weryfikacji zajętości terenów miejskich.
Dokonywane jest to na podstawie analizy ortofotomapy oraz
poprzez wizje w terenie. W przypadku stwierdzenia
nieuprawnionego zajęcia nieruchomości wszczynane jest
postępowanie z urzędu.

14.12.2015

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Ponadto stosowne informacje przekazywane są do Wydziału
Podatków i Opłat UM w Koninie. Również pracownicy tego
wydziału, w ramach przyznanych im uprawnień, wykonują
kontrole i badają prawidłowość deklarowanych do opodatkowania
powierzchni gruntów i budynków. Przychylając się do wniosku
Pana Radnego powołana zostanie komisja, w skład której wejdą
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i
Katastru, Podatków i Opłat oraz Państwo Radni. Mam nadzieję, że
dzięki komisji intensywność działań kontrolnych zostanie
zwiększona.
174.

25.11.2015r. SIDOR
JAROSŁAW
XVI Sesja
RMK

WNIOSEK
o pilne stworzenie pisemnego porozumienia, które będzie
umożliwiało wejście na teren prywatny (niewykupiony) pod
drogi i chodniki w celu wykonania zadań inwestycyjnych
przez PWiK w Koninie. Porozumienie musi być
przygotowane w porozumieniu z Urzędem Miejskim w
Koninie i Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.
Temat ulicy Witkiewicza-Gajowa.

Zdaniem Prezesa PWiK, w przypadku braku środków na wykup
nieruchomości, możliwa jest budowa sieci wod-kan na podstawie
notarialnych porozumień, zawartych z właścicielami gruntów,
zawierających ich zgodę na wykonanie prac. Wydział Gospodarki
Nieruchomościami UM w Koninie podejmie stosowne działania w
celu przygotowania porozumień.

14.12.2015

175.

25.11.2015r. SIDOR
JAROSŁAW
XVI Sesja
RMK

WNIOSEK
o dokładną analizę terenu ul. Wyspiańskiego – Matejki i
łącznika do ul. Gajowej. Czy będzie konieczność przy
zmianie krótkiego układu komunikacyjnego (skrzyżowanie)
na powyższym odcinku, zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego. Jeśli tak, to radny wnioskował o pilne
wprowadzenie tego zadania w porozumieniu z Wydziałem
Drogownictwa i PWiK w Koninie. Sporna działka nr 385.

Zmiana układu komunikacyjnego ulicy Wyspiańskiego i Matejki
wymaga zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Wydział Drogownictwa już zwrócił się z
wnioskiem do Wydziału Urbanistyki i Architektury o jego zmianę
w obrębie wymienionych ulic, co umożliwi zmianę układu
komunikacyjnego.

14.12.2015

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

176.

25.11.2015r. CIEŚLAK
MAREK
XVI Sesja
RMK

WNIOSEK
Sprawa dotycząca sektora paliwowo-energetycznego,
wsparcia załogi elektrowni, kopalni, żeby nie byli
osamotnieni, nie czuli się osamotnienia. Radny prosił
Prezydenta o publiczną deklarację i pewne kierunki działań,
żeby radni również jako samorządowcy mogli się wpisać w te
działania.

14.12.2015
Nawiązując do wystąpienia Pana Radnego podczas XVI sesji
chciałbym serdecznie podziękować za poruszenie tematu
związanego z sektorem paliwowo-energetycznym. To niezwykle
ważne, by podejmować wspólne próby diagnozy występujących w
tym sektorze zagrożeń i zwrócić na nie uwagę parlamentarzystów z
naszego regionu oraz Radnych z Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego. Wszystkie działania, a nawet wypowiedzi
powinny być jednak głęboko wyważone, by w żaden sposób nie
naruszyć wizerunku firmy, czy interesów akcjonariuszy. Podczas
sesji deklarowałem wolę podjęcia rozmów z nowo powołanym
Prezesem Zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.
10.12.2015 r. odbyłem spotkanie z przedstawicielami Zarządu ZE
PAK, podczas którego wymieniliśmy poglądy na temat strategii
gospodarczej miasta, kwestii dotyczących sytuacji w grupie
kapitałowej oraz kierunków rozwoju. Zarząd ZE PAK wystąpi do
Prezydenta Miasta z pisemnymi propozycjami co do dalszych
relacji biznesowych między Spółką, a Miastem (dostawy ciepła). W
rozmowie wyraziłem również obawy odnośnie sytuacji związanej z
utrzymaniem miejsc pracy w sektorze paliwowo-energetycznym.

177.

25.11.2015r. MAJDZIŃSKI
JAN
XVI Sesja
RMK

WNIOSEK o przesunięcie na ulicy Skrótowej - słupa
telekomunikacyjnego, drewnianego, który w tej chwili
stanowi zagrożenie dla pojazdów.
Wyegzekwowanie usunięcia tego słupa, przesunięcia w
bezpieczne miejsce, żeby usunąć zagrożenie.

Wydział Drogownictwa UM w Koninie interweniował w
Telekomunikacji w sprawie przyspieszenia usunięcia słupa
telekomunikacyjnego przy ulicy Skrótowej. Ponadto informuję, że
w celu poprawy bezpieczeństwa zostanie tam ustawiony znak
ograniczający skrajnię (znak U-9a).

178.

25.11.2015r. KOTLARSKI
MICHAŁ
XVI Sesja
RMK

WNIOSEK o uporządkowanie Parku Ojców przy ul.
Harcerskiej.

14.12.2015
Zagospodarowanie Parku Ojców przy ulicy Harcerskiej
wykonywano w III etapach: - I etap w 2013 roku (czerwiec); - II
etap w 2013 roku (październik); - III etap w 2014 roku (czerwiec).
Miasto zapewnia pielęgnację zieleni na terenie parku, polegającą na
systematycznym porządkowaniu terenu, prześwietlaniu drzew i
krzewów (wg potrzeb), usuwaniu suszu, cięciu sanitarnym drzew i
krzewów, koszeniu. Wymiana roślin była wykonywana
dwukrotnie, wiosną i jesienią.
Ze względu na duże susze część drzew nie przetrwała. Drzewa
zniszczone, uszkodzone są wymieniane na tego samego gatunku.
Płoty przy tablicach były kilkakrotnie naprawiane (niestety są
notorycznie niszczone).

14.12.2015

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Ponadto wyjaśniam, że w roku bieżącym przyznane środki
wykorzystane zostały na zagospodarowanie nowego terenu
przeznaczonego na Park Ojców. Jest to teren przy ulicach
Makowskiego, Wyspiańskiego i Chełmońskiego w Niesłuszu.
Wykonane prace polegały na: - przygotowaniu terenu (roboty
ziemne); - wykonaniu alejek spacerowych z kostki brukowej; zamontowaniu małej architektury (ławki i kosze na śmieci); zamontowaniu tablicy informacyjnej; - wykonaniu pielęgnacji
istniejącego drzewostanu, - uzupełniono nasadzenia żywopłotu
tworzącego ekran od ulic; - posadzeniu 60 szt. drzew. Łącznie na
w/w prace wydatkowano 99 997,93 zł. W załączeniu zdjęcia
ilustrujące wykonywanie wymiany drzewostanu (ze względu na
dużą objętość pliku-wyłącznie w wersji papierowej).
179.

25.11.2015r. KOTLARSKI
MICHAŁ
XVI Sesja
RMK

WNIOSEK, aby co roku odbywał się pod patronatem miasta
turniej gier planszowych na cześć Michała Gościniaka.

14.12.2015
Zgłoszony przez Pana Radnego wniosek jest bardzo ciekawą
inicjatywą. Zapewniam, że jeśli znajdzie się organizacja lub grupa
osób, która wystąpi do mnie z wnioskiem o patronat honorowy nad
jego organizacją, to przyjmę go z należnym szacunkiem, a Miasto
wesprze tę inicjatywę organizacyjnie i finansowo.

Nr

180.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

25.11.2015r. CHOJNACKI
ZENON
XVI Sesja
RMK

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

WNIOSEK
dotyczący ośrodka wypoczynkowego w Gosławicach –
przedstawienie dotychczasowej działalności, zarysowanie
perspektyw, jak ośrodek będzie dalej funkcjonował, czy
Miasto będzie dotować ośrodek, w jakim zakresie, czy w
końcu zacznie pracować na siebie?

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

14.12.2015
Zestawienie kosztów funkcjonowania Ośrodka „Przystań
Gosławice” w latach 2014 – 30.11.2015 r.
2014
30.11.2015
Zakup materiałów i wyposażenia 6.263,04
47.373,96
Zakup energii
30.030,73
37.633,75
Zakup usług remontowych
0
10.004,88
Zakup usług pozostałych
188.287,87
193.418,55
w tym:
koszty administrowania
123.800,00
117.100,00
koszty ochrony
48.361,00 (7 m-cy) 57.244,80 (10 m-cy)
Podatek od nieruchomości
12.422,00
18.236,95
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10.224,60
10.739,40
Koszty umów zleceń
18.242,00
17.365,20
Składki ZUS i FP od umów zleceń 2.466,30
986,49
Odzież BHP , badania pracowników i inne
308,00
283,99
Ogółem:
268.244,54
336.043,17 Ad
1) w 2015 r. odkupiono wyposażenie na kwotę 30.656 zł.
Przychody uzyskane z funkcjonowania Ośrodka w roku 2014 to
kwota 222.528,63 zł, w roku 2015 – 198.337,45 (okres od stycznia
do listopada).
Mam nadzieję, że kwota przychodów w kolejnych latach będzie
systematycznie wzrastała. Ponadto informuję, że Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Koninie w maju 2014 r. podpisał umowę
użyczenia Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań Gosławice” do
końca 2014 roku. W grudniu 2014 r. podpisany został aneks do
umowy na okres do marca 2015 r. Następny aneks został podpisany
w marcu br. i zmienił on czas użyczenia ośrodka na czas
nieoznaczony.

Nr

181.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

25.11.2015r. SIDOR
JAROSŁAW
XVI Sesja
RMK

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

ZAPYTANIE w spr. rurociągu przy ulicy Staffa w Koninie

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

14.12.2015
Wydział Drogownictwa UM w Koninie uzyskał opinię prawną
dotyczącą możliwości naliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego
za istniejący rurociąg. W związku z tym, że w odpowiedzi na
wezwanie do usunięcia nieczynnego rurociągu, Agencja
Nieruchomości nie stwierdziła występowania bezpośredniego
zagrożenia zdrowia osób przez instalację, Wydział wystąpił o
przedłożenie właściwych dokumentów, potwierdzających zgodę na
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Jest to konieczne do
dalszego postępowania administracyjnego i ewentualnego
naliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego. W załączeniu
przesyłam zestawienie finansowe Strefy Płatnego Parkowania i
Miejskich Płatnych Parkingów. Do wydatków należy w każdym
roku doliczyć koszty zimowego utrzymania - około 12 tysięcy
złotych. Pozostała kwota wykorzystana została na remonty i
utrzymanie dróg również w Strefie Płatnego Parkowania, zgodnie z
uzasadnieniem do uchwały Rady Miasta, wprowadzającej Strefę
Płatnego Parkowania.

Nr

182.

Data
wpływu

10.12.2015
zgłoszone w
okresie
międzysesyjnym

RADNA/
RADNY

SKOCZYLAS
KAROL

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

INTERPELACJA dot.
bezpieczeństwa
użytkowników
korzystających z
Rodzinnego Parku Wodnego
– Obiekt RekreacyjnoSportowy „RONDO” Al. 1
go Maja 1a oraz Basenu
Krytego przy ulicy
Szymanowskiego 5a

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

30.12.2015
Bieżący nadzór nad pracą ratowników wodnych na obiektach w danym dniu prowadzi brygadzista
zmianowy ratowników, który podlega bezpośrednio szefowi ratowników, a ten brygadziście obiektu.
Wymienieni pracownicy, w kwestii nadzoru pracy ratowników, współpracują z kierownikiem
obiektu, który o wszelkich zdarzeniach informuje Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Koninie. Nadzór nad pracą ratowników wodnych sprawuje również Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Koninie. Ponadto, w czasie odbywających się zajęć z nauki pływania, opiekę nad
dziećmi sprawują: nauczyciele, instruktorzy, opiekunowie i dyrektorzy szkół. Kontrola pracy
ratowników odbywa się na bieżąco. Do jej przeprowadzenia nie jest wykorzystywany zapis z
monitoringu. Podgląd systemu wizyjnego znajduje się w kasie obiektu Rondo oraz u kierownika
obiektu przy ulicy Szymanowskiego. Monitoring obejmuje wszystkie akweny wodne. Na basenie
Rondo zainstalowanych jest 7 kamer, w obiekcie przy ulicy Szymanowskiego - 3 kamery,
skierowane bezpośrednio na nieckę (w załączeniu schemat obiektu Rondo). W razie nieszczęśliwego
wypadku, dane z systemu wizyjnego udostępniane są na wniosek policji, prokuratury i sądu, zgodnie
z artykułem 24 ustawy o ochronie danych osobowych. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo.
Rejestratory w Obiekcie Rekreacyjno-Sportowym Rondo archiwizują wydarzenia ze wszystkich
kamer i przechowują dane około 7 dni.
Natomiast w obiekcie przy ulicy Szymanowskiego dane archiwizowane są przez około 8 dni. System
monitoringu jest serwisowany przez specjalistyczną firmę zewnętrzną. W roku 2015 nie odnotowano
żadnych skarg, dotyczących niewłaściwej opieki (nadzoru) nad użytkownikami pływalni. Codzienne
działania prewencyjne ratowników prowadzą do stałej poprawy bezpieczeństwa. Pilnują oni
porządku na basenie i egzekwują przestrzeganie regulaminów.
Są w posiadaniu bardzo specjalistycznego wyposażenia i sprzętu, potrzebnego do udzielenia
profesjonalnej pomocy w razie potrzeby: dwie deski ortopedyczne ze stabilizatorami, kołnierze
ortopedyczne dla dorosłych i dzieci, torba PSP R1 z wyposażeniem, pulsoksymetr, szyny Kramera,
butle z tlenem medycznym, torba opatrunkowa, apteczka stacjonarna z wyposażeniem. Ratownicy są
przeszkoleni w zakresie używania tego wyposażenia, posiadają certyfikaty ukończenia kursów
kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Zespół ratowników obiektu Rondo ma w swych szeregach
także dyplomowanych ratowników medycznych. Ponadto w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych
powstał w obiekcie Rondo Regulamin Grup Zorganizowanych. Każdy z opiekunów otrzymuje
identyfikator, dzięki któremu ratownik współpracujący z nauczycielem ma ułatwiony kontakt z
osobami odpowiedzialnymi za dzieci w grupie. W 2015 roku nie odnotowano żadnych
nieszczęśliwych zdarzeń. Jednak na wypadek takich sytuacji, wdrożona została procedura, zgodnie z
którą ratownicy udzielający pomocy poszkodowanemu zobowiązani są do wypełnienia Karty
Wypadku. Karta zawiera rzetelny opis zdarzenia.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Podpisują ją osoby poszkodowane, lub ich opiekunowie oraz Ratownik Pogotowia Ratunkowego,
jeśli zostało wezwane. Ponadto każdy ratownik zobligowany jest do prowadzenia Dziennika
Zmianowego Ratowników, w którym także zamieszcza stosowny wpis na okoliczność wypadku, o
którym informuje kierownika obiektu, pracownika BHP i dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Koninie. W załączeniu przykładowa karta wypadku obiektu Rondo. Bezpieczeństwo
użytkowników korzystających z obiektów MOSiR jest rzeczą nadrzędną. Dbają o nie nie tylko
ratownicy, ale wszyscy pracownicy obiektów. Warto także podkreślić, że nad bezpieczeństwem i
zdrowiem użytkowników, w sposób ciągły, pracuje dział uzdatniania wody basenowej, którego
pracownicy cztery razy w ciągu dnia badają jakość wody w każdym basenie. Biorąc pod uwagę
liczbę niecek, codziennie przeprowadzane są 32 pomiary, sprawdzające normy bezpieczeństwa
sanitarnego.
Bezpieczeństwo to jest niezwykle istotne dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego wszyscy pracownicy, bez
względu na zajmowane stanowiska, dbają o czystość wszystkich pomieszczeń w obiektach.
Mówiąc o bezpieczeństwie, należy podkreślić, że na basenach obowiązują regulaminy korzystania z
obiektów oraz procedury na okoliczność potrzeby przeprowadzenia ewakuacji. 80 procent załogi
Obiektu Rondo odbyło szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i obsługi Automatycznego
Defibrylatora Zewnętrznego, znajdującego się na terenie tego obiektu.
183.

10.12.2015
zgłoszone w
okresie
międzysesyjnym

SKOCZYLAS
KAROL

INTERPELACJA dotycząca
weryfikacji efektywności,
sprawności, celowości
Monitoringu Miejskiego IP.

Budowę sieci zapoczątkowano w 2000 roku. Z inicjatywy Straży Miejskiej, korzystając ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zainstalowano 8 kamer w miejscach
uzgodnionych i wskazanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Przy
lokalizacji kamer uwzględniono występujące zagrożenia przestępczością oraz wykroczeniami. Od
tego czasu systematycznie następował rozwój i modernizacja monitoringu. Każdorazowo miejsca
obejmowane monitoringiem były uzgadniane i konsultowane z funkcjonariuszami Komendy
Miejskiej Policji. Obecnie w skład sieci monitoringu wizyjnego wchodzi 18 kamer obrotowych oraz
25 kamer stacjonarnych. Wykonano bezpośrednie połączenie (podgląd z kamer) z Centrum
monitoringu do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji co powoduje, że oficer dyżurny Policji
może bezpośrednio oddziaływać na podejmowane czynności, w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości występujących w zasięgu kamer.
Ponadto do Centrum obsługi zostało włączonych 19 kamer zainstalowanych na obiektach miejskich.
(Zestawienie lokalizacji kamer w załączeniu). Monitoringiem objęto rejony najbardziej zagrożone
działalnością przestępczą oraz uczęszczane przez mieszkańców i osoby przyjezdne, np. rejon dworca
PKP, dworca PKS, tunel dworca PKP, skwery miejskie i centrum miasta.

Termin
załatwienia

Nr
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wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Nadzór nad monitoringiem całodobowo sprawuje Straż Miejska. Centrum obserwacji mieści się w
pomieszczeniu Straży Miejskiej przy ulicy Przemysłowej 2, a obsługą zajmuje się siedem osób,
zatrudnionych do obsługi, w tym sześć osób niepełnosprawnych. System monitoringu jest regularnie
serwisowany, dzięki czemu wszystkie kamery są sprawne. Wyłączenia zdarzają się wyłącznie w
przypadku awarii, które niezwłocznie są usuwane. Obecnie serwisem zajmuje się firma PPHU
„KONSAT”, Konin ulica Chrobrego 12, z którą umowę podpisał Dyrektor ZOUM w Koninie. Z
zapisów monitoringu korzystają systematycznie funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w
Koninie. Ponadto zapisy są przegrywane dla Prokuratury lub Sądu. Zapis monitoringu jest
archiwizowany od 30 do 60 dni. Rozbieżność wynika z włączonej detekcji ruchu. Czas zapisu jest
zależny od natężenia ruchu, występującego w zasięgu kamer. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 220 poz. 1720 z 2009 r.) zarejestrowany okres
zdarzeń przechowuje się przez okres nie krótszy niż 20 dni od daty dokonania nagrania i nie dłuższy
niż 60 dni, a następnie podlega on zniszczeniu.
184.

13.12.2015
zgłoszone w
okresie
międzysesyjnym

SKOCZYLAS
KAROL

INTERPELACJA dot.
Państwa Stawickich

30.12.2015
W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego w sprawie granic nieruchomości Państwa Stawickich
informuję: W powyższej sprawie w Urzędzie Miejskim w Koninie prowadzono dwa postępowania
administracyjne: 1) wszczęte z urzędu – o podział nieruchomości w celu wydzielenia projektowanej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego drogi, 2) wszczęte na wniosek sąsiadów
Państwa Stawickich – o rozgraniczenie nieruchomości stanowiących ich własność. Postępowania te
zostały zakończone decyzjami administracyjnymi, których wydanie wymagało zlecenia wykonania
następujących prac geodezyjnych i kartograficznych: - mapy projektu podziału – w przypadku
podziału nieruchomości, - dokumentacji rozgraniczenia – w przypadku rozgraniczenia
nieruchomości. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2015 r. poz. 520, ze zmianami), wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami
zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji
biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego. W przypadku,
gdy wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, podlegających obowiązkowi
zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, jest przedsiębiorca lub jednostka
organizacyjna, a poszczególne czynności składające się na te prace nie są realizowane w całości
samodzielnie przez osobę legitymującą się uprawnieniami zawodowymi,
przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej ustanawia legitymującego się odpowiednimi
uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych lub kierownika prac kartograficznych.
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Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Zasady wykonywania opracowań na potrzeby postępowań o podział oraz rozgraniczenie
nieruchomości, regulują następujące przepisy: - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia
2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziału nieruchomości (Dz.U. nr 268, poz. 2663), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. nr 45, poz.
453). Zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu dokonywania podziału nieruchomości operat techniczny, sporządzony przez
wykonawcę prac geodezyjnych podlega przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, przed wydaniem decyzji zatwierdzającej podział. Podobnie wydanie decyzji o
rozgraniczeniu poprzedza włączenie dokumentacji technicznej, opracowanej przez geodetę
uprawnionego, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o czym stanowi art. 33
ustawy z dnia ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r.
poz. 520, ze zmianami). Sprawy włączenia dokumentacji geod. i kart. do państwowego zasobu geod i
kart reguluje ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne w art. 12b, który stanowi, że organ Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały,
stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kart., niezwłocznie weryfikuje je pod względem
zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. W związku z tym, że w
interpelacji podnosi Pan Radny formułowany przez Państwa Stawickich zarzut bezpodstawnego
przesunięcia granicy przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii, informuję, że przepisy cytowanej ustawy uprawniają mnie jedynie do weryfikacji
(kontroli) zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych pod
względem zgodności z przepisami prawa, obowiązującymi w geodezji i kartografii, dotyczącymi
wykonywania opracowań dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby
postępowań administracyjnych oraz opracowywania wyników tych pomiarów i kompletności
przekazywanych wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W tym zakresie przeprowadzona przez podległych mi pracowników kontrola (weryfikacja)
dokumentacji geodezyjnych, przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zarówno w 2007 r. jak i w 2014 r. nie wykazała nieprawidłowości.
Wszczęte w 2014 r., na wniosek właścicieli nieruchomości sąsiedniej, postępowanie o rozgraniczenie
nieruchomości, miało na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości, przez określenie położenia
punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie.
Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozp. MSWiA oraz Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości
(Dz.U. nr 45, poz. 453), przy ustalaniu przebiegu granic upoważniony geodeta bierze pod uwagę
znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Jeżeli jest brak tych danych lub są one niewystarczające albo sprzeczne, przebieg granicy ustala się
na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania
oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. W razie sporu co do przebiegu linii
granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc
ugody sądowej. Niestety w trakcie prowadzonej rozprawy granicznej, działającemu z upoważnienia
organu uprawnionemu geodecie nie udało się doprowadzić do zawarcia ugody i zakończenia sporu o
zasięg prawa własności. Wobec takiego stanu rzeczy, zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym, sprawa o rozgraniczenie została przekazana do rozpatrzenia sądowi powszechnemu. Nie
mogę zgodzić się z twierdzeniem, że sprawą Państwa S. nikt w Urzędzie Miejskim w Koninie nie
interesował się i nie przeprowadził kontroli.
Przeprowadzone przez upoważnionych przeze mnie urzędników kontrole składanych do włączenia
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych, opracowanych
przez geodetów uprawnionych, nie wykazały rozbieżności, o których pisze Pan Radny w interpelacji.
Trudno też przyjąć tezę o zaniedbaniu urzędnika lub niedopełnieniu przez niego należytej
staranności, gdy sprawa dotyczy materii tak delikatnej, jak ustalenie przebiegu granic nieruchomości,
w kontekście niezadowolenia właścicieli sąsiadujących ze sobą nieruchomości. Odrębną kwestię
stanowi sprawa niedopełnienia należytej staranności wyliczeń przez działających na zlecenie organu
uprawnionych geodetów. Informuję, że zgodnie z przepisami ustawy prawo geodezyjne i
kartograficzne nie jestem uprawniony do przeprowadzania kontroli działalności wykonujących prace
geodezyjne przedsiębiorców. Uprawnienia takie posiada Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

185.

16.12.2015 r.
XVII Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

ZAPYTANIE
Radny pytał, czy w konkursie, który planowany jest od 29
grudnia na termomodernizację budynków użyteczności
publicznej z WRPO Miasto Konin będzie występować? Jakie
są zamierzenia, na jakie wsparcie mogą liczyć dyrektorzy
szkół? Czy będzie jakaś kompleksowa oferta Miasta dla tych
budynków użyteczności publicznej, które mogą zostać
zakwalifikowane, czy jednak każda z jednostek ma sama
przygotowywać, aplikować i szukać na zewnątrz firm, które
przygotowują wnioski?

28.01.2016r.
Miasto Konin nie będzie składało wniosku o dofinansowanie na
modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej. W
2011 roku przeprowadzono audyty energetyczne we wszystkich
placówkach oświatowych, z których zostało wyłonionych 18
budynków spełniających warunki efektywności energetycznej.
Następnie dokonano kompleksowej, głębokiej modernizacji
energetycznej tychże budynków. W związku z powyższym w
pozostałych placówkach użyteczności publicznej istnieje obawa, że
po przeprowadzonej termomodernizacji może nie zostać osiągnięty
efekt ekologiczny na wymaganym poziomie. Dlatego też odstąpiono
od wnioskowania o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę całkowity
koszt termomodernizacji budynków, Miasto Konin nie może
zapewnić wymaganego wkładu własnego.

186.

16.12.2015 r.
XVII Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

WNIOSEK dot. wyrównania garbów przy skrzyżowaniu ul.
Zagórowskiej z ul. Marii Dąbrowskiej.

Remont skrzyżowania zostanie przeprowadzony wiosną 2016 roku.

187.

16.12.2015 r.
XVII Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

ZAPYTANIE, na jakim etapie jest opracowywanie
miejscowego planu dotyczącego obszaru przy Parowozowni.
Kto ma zamiar inwestować na tamtym terenie i czy o
jakąkolwiek współpracę inwestor do Miasta występuje?”

27 listopada 2015 r. została podpisana umowa z firmą API Sp. z o.o. 28.01.2016r.
z siedzibą przy ulicy Wojskowej 6/B6, 60-792 Poznań, na
wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
miasta Konina: a) dla rejonu przy ulicy Zakładowej, część
wschodnia, b) dla obszaru w rejonie ulicy Parowozownia. Termin
realizacji zamówienia został określony na 2 października 2017 r.
Jednocześnie harmonogram prac przewiduje, że do dnia 30
września 2016 r. powstanie projekt planu, który w tym terminie
zostanie uzgodniony przez Miejską Komisję Urbanistyczno –
Architektoniczną oraz uzyska wszystkie wymagane przepisami
prawa opinie i uzgodnienia. Aktualnie procedura planistyczna
została doprowadzona do etapu zebrania wniosków do
opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
zawiadomienia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do opracowania
planu instytucji i organów, właściwych do uzgadniania i
opiniowania projektu planu.

28.01.2016r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

188.

16.12.2015 r.
XVII Sesja
RMK

CHOJNACKI
ZENON

ZAPYTANIE – w środowisku nauczycielskim pojawiła się
informacja o chęci zwolnienia 100 nauczycieli ze szkół
konińskich – czy jest to prawda?

Informacja o planowanych zwolnieniach nauczycieli jest
nieprawdziwa.

28.01.2016r.

189.

16.12.2015 r.
XVII Sesja
RMK

CHOJNACKI
ZENON

ZAPYTANIE - czy prawdą jest, że wychowawcy w
przedszkolach otrzymali polecenie prowadzenia agitacji na
rzecz wcześniejszego posyłania dzieci do szkoły.

O tym, kiedy dziecko rozpocznie naukę w szkole mogą decydować
wyłącznie rodzice, w ramach obowiązującego porządku prawnego.
Ze strony Urzędu nie zostały przekazane żadne wytyczne, ani
sugestie co do nakłaniania rodziców, by wcześniej posyłali swoje
dzieci do szkoły. Stanowczo dementuję takie pogłoski.

28.01.2016r.

190.

16.12.2015 r.
XVII Sesja
RMK

KURZAWA
ANNA

WNIOSEK o umieszczenie na każdym przystanku
autobusowym instrukcji udzielania pierwszej pomocy w
formie graficznej oraz telefony alarmowe. Informacje to
powinny być podane w widocznym kolorze.

28.01.2016r.
W roku 2016 zostaną podjęte czynności, zmierzające do
zamontowania na przystankach autobusowych tablic z instrukcją
udzielania pierwszej pomocy. Zostaną one wykonane w ramach
zadania „Naprawy wiat i słupków przystankowych – zamieszczanie
tablic informacyjnych”. Wcześniej nastąpi uzgodnienie specyfikacji
tablic, to znaczy: wymiarów, treści merytorycznej (opisowej i
graficznej), materiału z którego zostaną wykonane oraz sposobu
montażu. Zakup i montaż uwarunkowany będzie jednak
zapewnieniem odpowiednich środków finansowych w budżecie
miasta.

191.

16.12.2015 r.
XVII Sesja
RMK

KURZAWA
ANNA

ZAPYTANIE dot. zabezpieczeń na placu zabaw na V
Osiedlu, gdzie zdewastowano rury i zjeżdżalnię.

Zestaw zabawowy został zabezpieczony siatką - zgodnie z
załączoną dokumentacją fotograficzną.

28.01.2016r.

192.

16.12.2015 r.
XVII Sesja
RMK

KOTLARSKI
MICHAŁ

WNIOSEK o zainstalowanie progu zwalniającego na ul.
Ogrodowej, na odcinku między Polo Marketem, a zakrętem
do Szkoły Muzycznej Yamaha.

We wskazanym miejscu na ulicy Ogrodowej nie ma możliwości
zamontowania progu zwalniającego, ponieważ zgodnie z
warunkami technicznymi odległość progu od skrzyżowania nie
może być mniejsza niż 40 metrów.

28.01.2016r.

Nr

193.

Data
wpływu
16.12.2015 r.
XVII Sesja
RMK

RADNA/
RADNY
LACHOWICZ
SŁAWOMIR

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

28.01.2016r.
ZAPYTANIE dot. MZK. Czy Miasto przeprowadziło audyt w Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
zakresie rozliczenia dopłat, rekompensat za świadczone
jest wypłacana w formie dopłaty do kosztów wozokilometra, która
usługi w komunikacji miejskiej.
na rok 2015 i 2016 wynosi 2,95 zł. Kondycję finansową MZK
obrazuje stan środków obrotowych na koniec każdego okresu
rozrachunkowego. Stan tych środków w ostatnim czasie
przedstawia się następująco: 2013 r. minus 1 289 504,01 zł. 2014 r.
minus 695 306,57 zł. III kwartał 2015 r. minus 29 053,66 zł. Z
powyższego wynika, że następuje poprawa sytuacji finansowej
MZK. Można przypuszczać, że na koniec 2015 r. stan środków
obrotowych osiągnie wartość dodatnią. Główną przyczyną tej
poprawy jest spadek cen paliwa. Pion finansowy każdorazowo po
okresie sprawozdawczym analizuje przychody i koszty Zakładu.
Analizując bieżącą sytuację finansową MZK nie zmieniono
wysokości dopłaty do kosztów wozokilometra na 2016 r., uważając,
że jest wystarczająca. Dodam, że dotacja przedmiotowa do kosztów
1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie
przekazywana jest na podstawie zatwierdzonych przez Urząd
Miejski w Koninie rozkładów jazdy poszczególnych linii
autobusowych, w kwotach odpowiadających ilości przejechanych
wozokilometrów i w terminach określonych w Instrukcji Obiegu i
Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w
Koninie. Rozliczenie dotacji musi nastąpić do 31 stycznia
następnego roku. Informuję również, że w roku 2013
przeprowadzono audyt wewnętrzny, dotyczący oceny kontroli
zarządczej zapewniającej zaspokojenie potrzeb społeczności
lokalnej w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Na
podstawie audytu dokonano zmian w sposobie kontroli jakości
świadczonych usług i podjęto działania usprawniające sposób
wykonywania kontroli.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

194.

16.12.2015 r.
XVII Sesja
RMK

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

ZAPYTANIE – czy nadzór właścicielski, samorząd, ma
opracowane zasady dotyczące sposobu oraz kryterium oceny
prac członków rad nadzorczych w spółkach miejskich.

Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta
Konina określone zostały w załączniku do Zarządzenia Nr 36/2015
Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 marca 2015 r. Rozdział VI
„Organizacja rady nadzorczej oraz zarządu” reguluje między
innymi (głównie w paragrafie 17) kwestie związane z oceną pracy
członków rad nadzorczych, poprzez udzielenie lub nieudzielanie
absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Treść
zarządzenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie.

28.01.2016r.

195.

16.12.2015 r.
XVII Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

ZAPYTANIE – czy powstanie komisji, która będzie
sprawdzać, kontrolować, w jaki sposób są pozajmowanie
nieruchomości miasta, które często są już ogrodzone przez
osoby prywatne, robione są samowolki na budynkach już
istniejących, bez żadnych zgłoszeń.

Prace, związane z powstaniem Komisji, o powołanie której
wnioskował Pan Radny rozpoczną się w pierwszym kwartale 2016
r.

28.01.2016r.

196.

16.12.2015 r.
XVII Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

WNIOSEK dot. jak najszybszego przygotowania przez
Wydział Gospodarki Nieruchomościami porozumień
notarialnych zawieranych z właścicielami gruntów,
zawierających ich zgodę na wykonanie prac -budowy sieci
wodno-kanalizacyjnych w przypadku braku środków na
wykup nieruchomości. (droga wg planu zagospodarowania
przestrzennego pomiędzy ulicą Leśną a torami kolejowymi)

Prace zmierzające do opracowania porozumień będą prowadzone
przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Koninie.
Rozpoczną się one w styczniu 2016 r.

28.01.2016r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

28.01.2016r.
23 lipca 2015r. do Wydziału Urbanistyki i Architektury wpłynął
wniosek Wydziału Drogownictwa o zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach
ewidencyjnych 382, 383/5, 235/4, położonych w obrębie Niesłusz.
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 199 ze zm.), wniosek został zarejestrowany do rozpatrzenia
podczas przyszłych prac planistycznych. Analizując zgromadzony
materiał w przedmiotowej sprawie ustalono, że: Ustawa z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji, wprowadzając zmiany w
ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, skomplikowała postępowanie planistyczne. Nowe
ustalenia art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
wprowadziły obowiązek wykazania zgodności projektu planu z
wynikami analizy, o której mowa w art. 32 tejże ustawy. Ostatnia
analiza, przyjęta Uchwałą Rady Miasta Konina Nr 856 z dnia 24
września 2014r., nie daje możliwości wykazania wyżej
wspomnianej zgodności, gdyż działki nr 383/4 i 385 (obr. Niesłusz)
nie zostały zaliczone do obszarów, dla których należy opracować
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (pkt. 1.4.2.
załącznika do Uchwały RMK Nr 856). Tym samym nie jest
możliwy do spełnienia wprowadzony obowiązek wykazania
zgodności projektu planu z wynikami analizy. Biorąc pod uwagę
powyższe okoliczności można stwierdzić, że najszybszą ścieżką
realizacji inwestycji, polegającej na budowie łącznika ulicy Matejki
i ulicy Gajowej, jest podjęcie działań w trybie specustawy
drogowej.

197.

16.12.2015 r.
XVII Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

WNIOSEK dot. działki nr 385 – na skrzyżowaniu ulic
Wyspiańskiego – Matejki łącznik do ul. Gajowej - zmiana
planu zagospodarowania przestrzennego na tym małym
wycinku..

198.

16.12.2015 r.
XVII Sesja
RMK

CIEŚLAK
MAREK

WNIOSEK dotyczący wyznaczenia nowego, oświetlonego
Sprawa wymaga dokładnego przeanalizowania. Dlatego też
przejścia dla pieszych w rejonie przystanku MZK – Ślesińska odpowiedzi na złożony wniosek udzielę Panu Radnemu do dnia
Plaża
31.01.2016 r.

28.01.2016r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

199.

16.12.2015 r.
XVII Sesja
RMK

SKOCZYLAS
KAROL

WNIOSEK dotyczący budowy dworca PKP

28.01.2016r.
17 sierpnia 2015 r. podpisana została umowa z Dolnośląskim
Biurem Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o. z siedzibą przy
ulicy Komandorskiej 149/109, 53-344 Wrocław, na wykonanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Konina – dla terenu przy ulicy Kolejowej – PKP (Część I). Termin
wykonania zamówienia został określony na 31 października 2016 r.
Aktualnie projekt planu został zaopiniowany przez Miejską
Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, a jej uwagi zostały
przekazane projektantowi. Jednocześnie projekt planu jest
konsultowany z firmą realizującą na zlecenie PKP S.A. koncepcję
nowego dworca położonego przy ulicy Kolejowej. Powtórzę to, co
powiedziałem podczas sesji RM: inwestorem budowy dworca jest
PKP S.A i to od decyzji Spółki głównie zależy, jaki będzie dworzec
w Koninie. Miasto natomiast opiniuje przedłożone projekty oraz
przekazuje uwagi i sugestie.

200.

16.12.2015 r.
XVII Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

ZAPYTANIE dotyczące podłączenia ciepłej wody do bloku
przy ulicy Nadrzecznej 11

28.01.2016r.
Przy tej ulicy zlokalizowanych jest 8 wielorodzinnych budynków
komunalnych: nr 11 (42 lokale), 13 (13 lokali), 15 (16 lokali), 17
(26 lokali), 17a (12 lokali), 19 (9 lokali), 21 (18 lokali), 56 (2
lokale), oraz Wspólnota Mieszkaniowa Nadrzeczna 9 (28 lokali
komunalnych i 14 lokali własnościowych).
W istniejącym węźle grupowym przy ulicy Nadrzecznej
przygotowywana jest ciepła woda tylko dla najbliżej usytuowanych
budynków tj. nr 17, 17a, 19 i 21. Pozostałe obiekty, w tym budynek
nr 11 nie posiadają ciepłej wody użytkowej. W budżecie Miasta
Konina na 2016 rok, z uwagi na brak środków, nie ujęto realizacji
budowy wewnętrznych instalacji c.w.u w budynku mieszkalnym
przy ulicy Nadrzecznej 11 w Koninie. (Koszt ok. 150.000 zł).
Zadanie zostanie ponownie zgłoszone do projektu budżetu na rok
2017. Dodam także, że z uwagi na rozbiórkę budynku noclegowni
oraz przyległego węzła ciepłowniczego, który również zasila w
ciepło budynek komunalny przy ulicy Nadrzecznej 56, w pierwszej
kolejności - w roku 2016 - koniecznym będzie zabezpieczenie
środków finansowych w budżecie Miasta Konin na realizację
zadania inwestycyjnego w zakresie budowy nowego źródła ciepła
dla tego budynku.

Nr

201.

Data
wpływu
05.01.2016 r.
zgłoszone w
okresie
międzysesyjnym

RADNA/
RADNY
SIDOR
JAROSŁAW

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

WNIOSEK dot. wyeliminowania zajmowania gruntów
Radny przekazał wniosek bezpośrednio do prezydenta
należących do miasta przez właścicieli działek prywatnych,
bez odpowiednich pozwoleń, uzgodnień, wykupu czy też
płacenia podatków od zajmowanych terenów miasta "na
dziko" i przy biernej postawie osób, które powinny takie
sprawy na bieżąco kontrolować i podejmować odpowiednie i
skuteczne działania egzekucyjne. (ul. Poznańska przed
salonem meblowym Rybaccy, lewa strona ulicy Poznańskiej)

Termin
załatwienia
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WNIOSEK o przeprowadzenie napraw, remontów domków
na terenie ośrodka w Gosławicach oraz wymiana piasku na
plaży oraz wymiana desek na pomoście.

MOSiR w Koninie, każdego roku wykonuje na terenie ośrodka
16.02.2016r
niezbędne prace przygotowawcze do sezonu. W ramach
.
posiadanych środków wykonywane są naprawy w domkach,
dosypywany jest piasek na plaży, czyszczone dno kąpieliska.
Prowadzone są również prace związane z ukształtowaniem plaży. W
poprzednich latach wykonano drobne remonty pomostów (na kwotę
około 10 tys. zł). W bieżącym roku MOSiR dołoży starań, by w
ramach posiadanych środków wykonać jak najszerszy, jednak
niezbędny zakres prac na ośrodku. Jeżeli uda się uzyskać dodatkowe
środki, zakres tych prac zostanie rozszerzony.
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ZAPYTANIE dot. zdolności żeglugowej tramwaju wodnego.

Pomiędzy tym, co podczas sesji powiedział Pan Radny, iż Urząd
16.02.2016r
Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nie wydał dokumentów o
.
zdolności żeglugowej tramwaju wodnego, a stanem faktycznym
zaistniała istotna rozbieżność. PKS S.A dysponuje wszystkimi
dokumentami, które są niezbędne i wymagane prawem do tego, aby
użytkować tramwaj wodny. Oczywiście nie ma przeszkód, by Pan
Radny uzyskał dostęp do tych dokumentów. W tym celu proszę
kontaktować się z Panem Prezesem Dariuszem Andrzejewskim i
uzgodnić formę ich udostępnienia.
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WNIOSEK o udostępnianie flagi z herbem Konina kibicom
jeżdżącym na mecze, by mogli godnie reprezentować Konin.

Każda grupa zorganizowana oraz osoba prywatna, która zwróci się
do Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą z prośbą o flagę
miasta, z zamiarem wykorzystania jej dla celów promocyjnych
podczas zawodów sportowych, rajdów, regat, wycieczek, zlotów i
innych imprez – otrzyma ją. Jest to praktykowane od bardzo dawna
i nie ma powodów, by tej praktyki zaprzestać.

16.02.2016r
.
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WNIOSEK o uzyskanie finalnego rozliczenia KBO.

Plan wydatków na 31.12.2015 r., w ramach Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego wynosił ogółem 1.696.464,00 zł, w tym: - wydatki
bieżące - 155.295,00 zł, -wydatki majątkowe - 1.541.169,00 zł.
Wydatki zrealizowano na kwotę - 1.666.070,78 zł, w tym: - bieżące
- 130.931,00zł, -majątkowe - 1.535.139,78zł.

16.02.2016r
.

Nr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
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Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Plan i wykonanie wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego w 2015 roku
Wydatki bieżące
Lp.
1
2

Dział
700
750

Rozdział Nazwa zadania
70095
Murale na Starówce
75023
Licznik długu miasta
Wylęgarnia pomysłów do realizacji
3
750
75023
w Koninie w Internecie
4
853
85395
Ja też mam super wakacje
5
900
90004
Konińskie Psie Sprawy - bezpłatne komplety do sprzątania po psach
6
900
90013
Wyposażenie schroniska dla zwierząt przy ul. Gajowej w Koninie
Budowa stolików rekreacyjnych do gry w szachy, warcaby, karty, chińczyka na otwartej przestrzeni
7
900
90095
pomiędzy ul. Dworcową, Energetyka oraz Aleje 1 Maja
Razem wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania
8
630
63095
Samoobsługowe stacje naprawy rowerów
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul.
Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową
9
600
60015
(KBO)
(Zwarta umowa wykonawcą na kwotę 210.699zł. Zadanie przeniesione Uch RMK Nr 245 z
16.12.2015 do realizacji na 2016r- niewygasające wydatki)
Centrum nauki pływania i rehabilitacji
Wodnej
10
801
80101
( Wydatki 2015 roku kwota 600.000zł, . Zadanie przeniesione Uch RMK Nr 245 z 16.12.2015 do
realizacji na 2016r na kwotę 199.677,66zł- niewygasające wydatki)
Konin jest FIT, czyli budowa 9 placów siłowni plenerowych z urządzeniami do ćwiczeń na dworze
dla młodzieży, dorosłych i seniorów: na Chorzniu, Zatorzu, V Osiedlu, Os. Sikorskiego, w Centrum,
11
900
90095
Wilkowie,
Niesłuszu, Gosławicach i Cukrowni
12
900
90095
Ustawienie betonowych stołów do ping-ponga na Chorzniu oraz na II i III osiedlu
13
900
90095
Kolorowa ściana – „Dobra” Instalacja
14
900
90095
Zwalczanie komarów - wieże lęgowe dla jerzyków
15
900
90015
Sygnalizacja dźwiękowa dla osób niepełnosprawnych
16
921
92195
Bookcrossing Konin
Razem wydatki majątkowe
Łączna kwota wydatków KBO

Plan
29 700,00
10 000,00

Wykonanie
27 370,00
1 320,00

25 000,00

16 646,00

18 500,00
17 220,00
28 965,00

18 500,00
17 220,00
28 965,00

25 910,00

20 910,00

155 295,00

130 931,00

Plan
24 000,00

Wykonanie
24 000,00

210 699,00

210 699,00

800 000,00

799 677,66

350 284,00

350 283,09

15 252,00
46 199,00
78 735,00
10 000,00
6 000,00
1 541 169,00
1 695 464,00

15 252,00
46 188,09
78 735,00
4 305,00
5 999,94
1 535 139,78
1 666 070,78

Termin
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WNIOSEK o przedstawienie inwentaryzacji majątku Izby
Wytrzeźwień i całej procedury, jaka miała miejsce,
dotyczącej wywiezienia majątku z budynku

Miasto przejęło majątek po Ośrodku z dniem 31.12.2015 r., zgodnie 16.02.2016r
z protokołem zdawczo-zbiorczym. Majątek został przekazany w
.
częściach do : - Zarządu Dróg Miejskich (protokół zdawczoodbiorczy z dnia 31.12.2015 r.) - Komendy Miejskiej Policji
(protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.12.2015 r.) - Zakładu
Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie (protokół zdawczo-odbiorczy
z dnia 31.12.2015 r.) Część środków trwałych przekazane zostało,
zgodnie z umową użyczenia z dnia 29.12.2015 r. zawartą z
Oddziałem Rejonowym PCK w Koninie wraz z protokołem
zdawczo-odbiorczym z dnia 31.12.2015 r., jako wsparcie działań
Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie, które swoją
siedzibę od stycznia 2016 r, przeniosło do budynku przy ul.
Ametystowej 1 w Koninie. Pozostała część majątku została
przekazana do wydziałów Urzędu Miejskiego. Środki trwałe w
postaci kamer wewnętrznych i urządzeń towarzyszących, przekazano
do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie. Informuję
również, że przewóz wyposażenia po likwidowanym Ośrodku nie
był organizowany przez Urząd Miejski w Koninie.
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CIEŚLAK
MAREK

WNIOSEK o naprawę nawierzchni na ul. Przemysłowej i ul.
Ślesińskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie od 04.02.2016 r. prowadzi
intensywne prace mające na celu zabezpieczanie dróg po skutkach
zimy. Natomiast od 8 lutego,
w związku z poprawą warunków atmosferycznych, sukcesywnie
prowadzone są remonty cząstkowe. Wykonane prace pozwolą na
bezpieczne poruszanie się pojazdów na konińskich drogach.
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JANUSZ

ZAPYTANIE – czy miastu nie opłacałoby się promować
sześciolatków w szkołach.

Moje stanowisko w sprawie obowiązku szkolnego dzieci jest zbieżne 16.02.2016r
z wypowiedzią Pana Sławomira Lorka, który podczas sesji Rady
.
Miasta przedstawił Państwu Radnym zarówno stan prawny, jak i
stan przygotowań placówek oświatowych Miasta Konina do
przyjęcia dzieci do tych placówek.

Nr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia
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Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Powtórzę w tym miejscu, że ostateczna decyzja o tym, w jakim
wieku dziecko rozpocznie naukę w szkole podstawowej należy do
rodziców. Placówki oświatowe, prezentując swoje oferty edukacyjne
oraz warunki lokalowe, jedynie pomagają rodzicom podjąć tę
decyzję. W chwili obecnej nie jest znana liczba dzieci, które jako
sześciolatki, rozpoczną naukę w szkole podstawowej. Zarówno
Prezydent Lorek, jak i pracownicy Wydziału Oświaty pozostają w
stałym kontakcie z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych.
Jeśli tylko znane będą choćby szacunkowe liczby dzieci, zostaną one
niezwłocznie przedstawione Państwu Radnym. Dopiero wówczas
będzie można rozmawiać o ewentualnych ruchach kadrowych
nauczycieli, o ile z takimi będziemy mieć do czynienia.
209.
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ZAPYTANIE dotyczące Domu Zemełki – pozyskanie
funduszy

Jednym z czterech punktów, złożonego przez Miasto Konin projektu 16.02.2016r
rewitalizacji, był pomysł na Dom Zemełki. Jak dotąd projekt nie
.
uzyskał akceptacji, co jednak nie oznacza, że z niego
zrezygnowaliśmy. Nadal będziemy próbować pozyskać środki na
remont obiektu, poprzez aplikowanie wniosku w dostępnych
postępowaniach konkursowych
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ZAPYTANIE, jak wygląda postępowanie w sprawie garaży
położonych za Wiaduktem Briańskim na terenie należącym
do PKP.

PKP S.A. na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego: z dnia
30 czerwca 2008 r. nr RR.Ko-19.7720-48/05 oraz z dnia 27 sierpnia
2013 r. nr RR.Ko-19.7720-50H/04 zostały użytkownikiem
wieczystym działek zabudowanych garażami, położonych w Koninie
przy ul. M. Kolbego, oznaczonych numerami geodezyjnymi 285/3,
285/5, 284/15 (Konin obręb Czarków). Na mocy decyzji budowle
oraz urządzenia wzniesione na gruncie stały się z dniem 5 grudnia
własnością Polskich Kolei Państwowych – obecnie PKP S.A.
Jednocześnie w umowach najmu gruntu pod garażami, zawartych
pomiędzy użytkownikami garaży, a PKP S.A. zawarte są klauzule o
postawieniu przez najemcę garażu (w starszych egzemplarzach
umów) lub garażu jako własności najemcy (w nowszych wersjach
umów).
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W 2015 r. Miasto podjęło rozmowy z PKP S.A. Oddział w Poznaniu 16.02.2016r
w zakresie uzgodnienia warunków przejęcia gruntów. Z uwagi na
.
fakt, że PKP postawiło warunek podwyższenia wartości gruntów o
wartość budynków garażowych, odstąpiono od zamiaru nabycia
nieruchomości. W dalszym ciągu prowadzone są rozmowy z PKP.
Są to rozmowy trudne, a głównym problemem jest to, że ze strony
PKP nie ma kto podjąć decyzji. Jest bowiem kilku decydentów i to
powoduje, że rozmowy się przeciągają. Negocjacje prowadzone są
również przy okazji rozmów odnośnie dworca PKP, w kontekście
zamiany gruntów, które są konieczne przy realizacji jego budowy.
Miasto ma dość sprecyzowaną koncepcję, ale ona jest uzależniona
od tego co PKP Nieruchomości nam zaproponuje. Natomiast
połączenie zamian, czyli miejsca na parkingi z wykupem tego terenu
przy garażach jest zupełnie dla miasta nieopłacalne, ponieważ nie
zamierzamy płacić za nakłady inwestycyjne. Zgodnie z tym co na
sesji powiedział mój zastępca Sebastian Łukaszewski - Państwo
Radni będą informowani w tej sprawie na bieżąco.
211.

27.01.2016 r.
XVIII Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

WNIOSEK o pozyskanie funduszy na promowania
obronności, patriotyzmu.
Miasto wspólnie z jakąś organizacją pożytku publicznego
mogłoby pozyskać pieniądze na piknik patriotyczny na
błoniach, na który robiony jest za własne pieniądze.

Koniński Dom Kultury przy współpracy ze Stowarzyszeniem
Muzycznym Konin przygotowuje wniosek o dofinansowanie III
Konińskiego Pikniku Patriotycznego, w ramach Otwartego
Konkursu Ofert nr ew. 5/2016/OWzS, ogłoszonego przez Ministra
Obrony Narodowej. Jest to konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w formie powierzenia w zakresie podtrzymywania i
upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Termin składania wniosków upływa 22 lutego.
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wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

ZAPYTANIE dot.
wypłaty świadczeń
500+.
Koszty organizacyjne
tego przedsięwzięcia.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Czy Miasto ma jakieś informacje w sprawie wypłaty świadczeń 500 plus?
16.02.2016r
Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci został skierowany do Sejmu w dniu 2 lutego
.
bieżącego roku i prace nad projektem nadal są w toku. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP
rozpocznie się miesięczne vacatio legis. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze
rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz
wzory wniosków o ustalenie prawa do tego świadczenia wraz z wymaganymi dokumentami. Do czasu
wydania rozporządzenia, opublikowania go w Dzienniku Ustaw nie jest możliwe wydawanie i składanie
wniosków.
Wniosek o świadczenie będzie można składać w gminie, w której zamieszkujemy od momentu wejścia w
życie Programu, czyli od kwietnia 2016 r. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do końca
czerwca 2016 r., prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wyrównane od
1 kwietnia br. Wiceminister Bartosz Marczuk w dniu 15.01.2016 r., podczas konsultacji społecznych,
które odbyły się w Poznaniu dla województwa wielkopolskiego, zapewnił, że Ministerstwo będzie
prowadzić szkolenia dla pracowników zajmujących się realizacją Programu „Rodzina 500 plus”.
Szkolenia mają rozpocząć się w marcu br., natomiast do końca lutego do samorządów ma być rozesłany
podręcznik, dotyczący Programu „Rodzina 500 plus”.
Czy samorząd otrzymał informację od rządu o kosztach organizacyjnych przedsięwzięcia? Projekt ustawy
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 1 lutego 2015 r. przewiduje, że w 2016 r. gminy na
koszty obsługi programu otrzymają środki w wysokości 2% otrzymanej dotacji na świadczenie
wychowawcze, a w kolejnych latach 1,5%.
Na realizację Programu gminy mają otrzymywać środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu
państwa, za pośrednictwem wojewodów.
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Na uwagę zasługuje fakt, że przy wprowadzaniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(funduszu alimentacyjnego) w 2008 roku gminy, oprócz środków finansowych na koszty obsługi w
wysokości 3%, otrzymały z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe środki finansowe na
wdrożenie nowego zadania.Pozwoliło to przygotować się gminom, w tym miastu Konin, do lepszej
realizacji zadania, między innymi poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenie stanowisk
pracy. W nawiązaniu do Programu „Rodzina 500 plus”, podczas konsultacji społecznych, które miały
miejsce w Poznaniu w dniu 15 stycznia b.r. (Konin reprezentowany był przez Zastępcę Prezydenta Miasta
Pana Sławomira Lorka oraz Zastępcę Dyrektora MOPR Panią Małgorzatę Rychlińską), reprezentanci
Konina podnieśli ten temat. W odpowiedzi Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pan
Bartosz Marczuk oraz Dyrektor Departamentu Polityki Rodziny Pan Olgierd Podgórski poinformowali, że
w ministerstwie prowadzone są rozmowy na ten temat. Z aktualnych informacji wynika, iż dodatkowych
środków gminy nie otrzymają, a całość zadania ma się zamknąć w 2% całości kosztów obsługi w 2016 r.,
a od 2017 r. w 1,5%.
Czy miasto podjęło się już kalkulacji kosztów organizacyjnych wypłat? Nie są jeszcze znane dokładne
koszty organizacyjne przedsięwzięcia w mieście, gdyż cały czas prowadzone są rozmowy na ten temat. Z
analizy przeprowadzonej przez MOPR wynika, że rodzin uprawnionych do skorzystania ze świadczenia
wychowawczego jest ponad 2 tysiące, w których jest ponad 3 tysiące dzieci do 18 roku życia (są to
rodziny, które korzystają ze świadczeń rodzinnych i ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego, biorąc pod
uwagę, że kryterium dochodowe do tych świadczeń jest niższe niż 800 zł). Dodatkowo z „Oceny
Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 rok” - dokumentu opracowywanego każdego roku przez MOPR
wynika, że w mieście mieliśmy ogółem 12.520 dzieci w wieku 0-17 lat (2014 r.).
Biorąc pod uwagę fakt, iż z tej liczby, 3 tysiące dzieci do 18 roku życia na pewno będzie uprawnionych
do świadczenia w wysokości 500 zł oraz przyjmując, że z pozostałej liczby połowa również będzie
uprawniona, można przypuszczać, że łącznie uprawnionych będzie około 7.800 dzieci. Dodam, że na
realizację programu Miasto przeznaczy dodatkowo kwotę około 360 tysięcy złotych. Dla sprawnego
przyjmowania wniosków, zostaną uruchomione dwa punkty obsługi mieszkańców: w Miejskim Ośrodku
Pomocy Rodzinie – sześć stanowisk obsługi oraz w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Benesza – 4
stanowiska. Ponadto zostaną zatrudnione dodatkowe cztery osoby.
W związku z trudną sytuacją lokalową MOPR i brakiem technicznych możliwości na docelowe
stworzenie dodatkowych stanowisk pracy, została podjęta decyzja o zaadaptowaniu wolnej powierzchni w
I Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Mickiewicza. Do tych pomieszczeń zostaną przeniesieni
pracownicy MOPR zajmujący się obsługą programu „Rodzina 500+”.
213.

27.01.2016 r.
XVIII Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK o zainstalowanie lustra drogowego na
skrzyżowaniu ulic Solna-Taczanowskiego.

Według opinii Zarządu Dróg Miejskich, warunki drogowe na
16.02.2016r
skrzyżowaniu, to znaczy widoczność, jest wystarczająca. W związku .
z tym nie ma zasadności montowania tam lustra.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

214.
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NOWAK
TOMASZ

ZAPYTANIE dot. synagogi.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 16.02.2016r
Konina w rejonie ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców
.
Westerplatte był do tej pory dwukrotnie wykładany do publicznego
wglądu. Drugie wyłożenie było wynikiem częściowego
uwzględnienia uwag, złożonych do projektu planu podczas
pierwszego wyłożenia. Obecnie projekt planu jest ponownie
opiniowany i uzgadniany, natomiast po tym etapie zostanie po raz
trzeci wyłożony do publicznego wglądu. Uwzględnienie uwag nawet
częściowe, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie, po
wyłożeniu do publicznego wglądu, powoduje konieczność
powtórzenia procedury w niezbędnym zakresie, a więc w takim, w
jakim zostały uwzględnione uwagi. Rodzi to obowiązek ponownego
zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu z odpowiednimi
instytucjami i organami, a w dalszej kolejności ponowne wyłożenie
do publicznego wglądu.

215.

27.01.2016 r.
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WNIOSEK dot. dojazdu do działek w rejonie ulicy Jana
Zemełki.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami przeprowadził wizję w
16.02.2016r
terenie przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Miejskich.
.
Stwierdzono, że wykonanie robót ziemnych na tym terenie, celem
poprawienia dojazdu do działek budowlanych wymaga znacznych
nakładów finansowych. Duże spadki terenu uniemożliwiają
wykonanie doraźnych prac poprawiających dojazd do działek. W
związku z tym należy zabezpieczyć na ten cel odpowiednie środki w
przyszłym roku budżetowym, które pozwolą na wykonanie robót
drogowych w pełnym zakresie.

Nr

216.

Data
wpływu
27.01.2016 r.
XVIII Sesja
RMK.

RADNA/
RADNY
NOWAK
TOMASZ

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

WNIOSEK dot. rewizji daty lokacji miasta Konina
(z 1293 na 1283)

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Od lat trwają dyskusje historyków na ten temat.
16.02.2016r
W żadnych archiwach nie zachował się dokument lokacyjny Miasta .
Konina. Dotychczas każda wzmianka w dokumentach wymieniająca
Konin traktowana była jako przyczynek do potraktowania
wymienionej daty jako możliwej, dokumentującej początki lokacji
miasta. Data 1293 r. przez lata była wymieniana jako jedyna
potwierdzona. Jak pisał w swoim artykule w Zeszytach Muzealnych
t.3 – 2006 r. Krzysztof Gorczyca, Kodeks Dyplomatyczny
Wielkopolski zawierał zapis, że Konin wymieniany był w 1283 r.
pośród innych miast korzystających z tego samego prawa miejskiego
w „okręgu kaliskim”. Dokument ten dopiero stosunkowo niedawno
„… został oczyszczony z podejrzeń przez T.Jurka…” i uznany jako
oryginalny. Jerzy Łojko w "CIVITAS Konin" wyd. Setidava 2011 w
rozdziale "Początki i lokacja miasta" w podsumowaniu swojego
artykułu pisze: „... wypada stwierdzić, że Konin lokowany po 1257,
a przed 1284 r. szybko zyskiwał znaczenie jako jeden z
ważniejszych ośrodków władzy monarszej w Wielkopolsce”. Nikt
więcej nie zajmuje się na razie udokumentowaniem początków
Konina. Przyjmując Pana propozycję chciałbym, po dyskusji z
zainteresowanymi, zakończyć sprawę uznania roku 1283 jako datę
lokacji miasta Konina.

Nr

217.
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wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

ZAPYTANIE - czy wcześniej zgłaszany wniosek radnego
dot. wyeksponowania i znalezienia resztki dawnych murów
miasta przy okazji zmiany zagospodarowywania terenu
wokół Fary i skweru Jasiukiewicza przy ul. Szarych
Szeregów - będzie uwzględniony?

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zgłosiła projekt o nazwie
16.02.2016r
„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa .
wielkopolskiego pod nazwą „Szlak Piastowski”. Realizacja projektu
obejmuje przebieg Szlaku Piastowskiego na terenie Województwa
Wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości
takich, jak Gniezno, Giecz, Pyzdry, Konin i Pobiedziska. W ramach
projektu, na który przyznano już dla Konina środki w wysokości 300
120,00 zł będą wykonywane następujące prace: - Remont podstawy
Słupa - Wygrodzenie terenu wokół Słupa - Zagospodarowanie
otoczenia Słupa związane z jego wyeksponowaniem - Założenia
monitoringu - Skanowanie laserowe niezbędnego do sporządzania
cyfrowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej Zabezpieczenie obiektu przed działaniami warunków
atmosferycznych. Mamy zatem sytuację dublowania się projektów,
w części dotyczącej otoczenia „Fary”, co może powodować
odrzucenie, bądź niższą ocenę wniosku o środki z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wersja 1.2 z
dnia 21.12.2015 r. działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska
miejskiego, typ projektu nr 2. – Rozwój terenów zieleni i ich
obszarach funkcjonalnych, konkurs nr POIS.2.5/1/2015,
ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie. Dlatego Wydział
Gospodarki Komunalnej UM w Koninie wniósł o zmianę nazwy
zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów
zielonych przy ulicy Okólnej oraz kościele farnym w Koninie” na
„Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Okólnej w
Koninie”. W związku z powyższym, po zatwierdzeniu zmiany
zakresu i nazwy zadania Wydział ogłosi w BIP publiczny konkurs
ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
studium wykonalności na „Zagospodarowanie terenów zielonych
przy ulicy Okólnej w Koninie”. Patrząc realnie na wielkość
otrzymanych w ramach wcześniej przytaczanego projektu środków
wątpliwym wydaje się, by w ramach prac objętych zadaniem,
możliwe było wyeksponowanie murów.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

218.
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WNIOSEK (w związku z pismem od jednej z mieszkanek ul.
Nadrzecznej) o doprowadzenie ciepłej wody do bloku nr 11
na ul. Nadrzecznej, który jest własnością miasta i
jednocześnie obok do bloku nr 9, które jest wspólnotą
mieszkaniową i miasto też jest członkiem tej wspólnoty.

W budżecie Miasta Konina na 2016 rok, z uwagi na brak środków,
16.02.2016r
nie ujęto realizacji budowy wewnętrznych instalacji c.w.u w
.
budynku mieszkalnym przy ulicy Nadrzecznej 11 w Koninie.
Zadanie zostanie ponownie zgłoszone do projektu budżetu na rok
2017. Natomiast wykonanie robót w zakresie budowy instalacji
ciepłej wody użytkowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
Nadrzeczna 9 wymaga podjęcia przez wspólnotę stosownej uchwały
w tym zakresie. W roku 2014 roku Wspólnota Mieszkaniowa
Nadrzeczna 9 rozpoczęła zadanie w zakresie termomodernizacji
ścian zewnętrznych – ocieplono ściany szczytowe budynku. W celu
kontynuacji robót Zarządca proponował w planie zadań
remontowych wspólnoty na rok 2015 docieplenie pozostałych ścian
tj. docieplenie ścian podłużnych – wartość kosztorysowa 300 tys. zł.
– wspólnota nie podjęła uchwały w tym zakresie z uwagi na brak
dostatecznych środków na koncie Funduszu Remontowego. Dodam,
że szacunkowy koszt budowy instalacji ciepłej wody użytkowej oraz
indywidualnych węzłów ciepłowniczych dla jednego obiektu wynosi
150-200 tysięcy złotych.

219.
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WNIOSEK dot. upamiętnienia rocznicy 11 listopada, poprzez
rekonstrukcję wydarzeń z 11 listopada 1918 roku kiedy to 7
mieszkańców miasta straciło życie na rynku na Placu
Wolności z rąk oddziału niemieckiego.

Dziękuję Panu Radnemu za cenną propozycję i wniosek dotyczący
16.02.2016r
przygotowania uroczystości z okazji Narodowego Święta
.
Niepodległości. Wydział Spraw Obywatelskich (odpowiedzialny za
przygotowanie uroczystości) weźmie pod uwagę Pana sugestie,
dotyczące wprowadzenia do programu uroczystości nowej formy,
dodatkowego elementu z rekonstrukcją tamtych wydarzeń. W trakcie
przygotowań scenariusza i programu zamierzamy wykorzystać
wszystkie propozycje i sądzę, że Pana wniosek uda nam się wspólnie
zrealizować.

220.
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SKOCZYLAS
KAROL

ZAPYTANIE związane z okrągłą rocznicą 1050. Chrztu
Polski - czy miasto organizuje coś na to podniosłe
wydarzenie, które miało miejsce tyle lat temu - , a jeśli nie, to
radny złożył wniosek, żeby się przygotować do tego
wydarzenia.

W związku z ogólnopolskimi obchodami 1050 rocznicy Chrztu
Polski Miasto Konin i Koniński Dom Kultury przygotowują dwa
wydarzenia edukacyjno-kulturalne: Pierwsze z nich „Gród
Piastowski” potrwa od 16-22 maja.

16.02.2016r
.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W tym terminie, w niecce przy Amfiteatrze na Skarpie zostanie
wybudowana wioska edukacyjna, stylizowana na osadę
wczesnośredniowieczną, która będzie oferować liczne atrakcje
historyczne oraz bogaty zakres zajęć edukacyjnych, zarówno dla
szkół i przedszkoli, jak i dla indywidualnych uczestników. Obiekt
będzie czynny przez cały tydzień od godzin porannych do wieczora,
a w weekend stanie się miejscem organizacji festynu rodzinnego z
inscenizacją historyczną i licznymi konkursami. W ciągu tygodnia
będzie można poznać tajniki życia naszych średniowiecznych
przodków, zobaczyć jak się ubierali, jakie mieli upodobania
kulinarne, jak spędzali czas, czym się zajmowali i czym pasjonowali,
jakiej słuchali muzyki. Będzie to znakomita lekcja historii nie tylko
dla najmłodszych mieszkańców miasta, ale także dla dorosłych,
którzy mieliby ochotę odświeżyć swoją historyczną wiedzę i miło
spędzić czas. Drugim wydarzeniem będzie organizowany w dniu 29
maja w sali widowiskowej KDK, koncert przygotowany przez
Zespół Ludowy Poligrodzianie, działający przy Politechnice
Poznańskiej (ubiegłorocznego World Championship Of Folklore
2015 – Golden Orpheus- and Grand Prix- w Bułgarii), a
zatytułowany „Śladami znanych Polaków – od Mieszka I do Jana
Pawła II”. Jest to widowisko sceniczne z elementami prezentacji na
ekranie. Ukazuje rolę chrystianizacji i wpływ chrześcijaństwa na
historię Polski oraz głęboki patriotyzm Narodu wyrażony tańcem,
śpiewem, muzyką i recytacją.
221.
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ZAPYTANIE, czy miasto Konin posiada instrukcję
zarządzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych. Chodzi o procedury
zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością
oprogramowania, którego celem jest uzyskanie
nieuprawnionego wtargnięcia do naszego systemu.

Urząd Miejski w Koninie posiada „Politykę bezpieczeństwa” oraz
„Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych”, przeznaczoną do użytku
wewnętrznego w wersji 2.0, opracowaną przez Administratora
Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Koninie.

Termin
załatwienia

Nr
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wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Jakie te procedury są konkretnie, by do takich sytuacji nie
dochodziło. Chodzi zwłaszcza o to bezpieczeństwo
uwzględniające kategorię danych osobowych oraz
konieczność zachowania bezpieczeństwa w rozumieniu § 6
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, jak również postępowanie w przypadku
stwierdzenia naruszenia tego bezpieczeństwa systemu
informatycznego.

Dokumenty te powstały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 16.02.2016r
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie .
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz. 1024 z 2004 r.). Oprócz
wymienionych dokumentów, w Urzędzie funkcjonuje również
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, na który składają
się polityki i procedury określające zasady funkcjonowania i
użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania. Nadzór nad
ich przestrzeganiem prowadzi Wydział Informatyki, który oprócz
bieżących prac związanych z bezpieczeństwem informacji, raz w
roku przygotowuje analizę ryzyka dla systemów informatycznych, a
co dwa lata zleca firmie zewnętrznej przeprowadzenie audytu
bezpieczeństwa. Ostatni taki audyt przeprowadzała w kwietniu 2014
roku firma Point z Warszawy, a kolejny zaplanowany jest na
kwiecień 2016 roku.

222.
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ZAPYTANIE dotyczące WOŚP - ile Miasto wyłożyło
pieniędzy z budżetu miasta na organizowanie światełka do
nieba, jakie były koszty wynikające z wypłat dla celebrytów,
którzy zabawiali konińską publiczność. Jaką kwotę miasto
przekazało na zabezpieczenie i całą oprawę imprezy WOŚP.

Organizatorem konińskiego finału WOŚP było Centrum Kultury i
16.02.2016r
Sztuki w Koninie. Miasto Konin na organizację tej imprezy
.
przekazało 15 tysięcy złotych. Kwota ta została wykorzystana na
scenę, światło i dźwięk. Od lat włączamy się w organizację
konińskiego finału WOŚP. Cel imprezy jest szlachetny, a dzięki
środkom od fundacji, do konińskiego szpitala rokrocznie trafia sprzęt
niezbędny do ratowania życia i zdrowia dzieci i seniorów. Pragnę
dodać, że podczas 24. finału w Koninie zebrano ponad 193 tys. zł.

223.
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SIDOR
JAROSŁAW

WNIOSEK o rozwiązanie sprawy dot. zanieczyszczonej
kanalizacji deszczowej na ul. Działkowej, jak również
Okólnej.

Służby miejskie, po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańców,
niezwłocznie przystąpiły do poszukiwania przyczyn awarii.
Stwierdzono, że pod przejściem dla pieszych na ulicy I.
Paderewskiego, przy skrzyżowaniu ulic
Paderewskiego/Przemysłowa przebiegają (zgodnie z mapami i w
terenie) równoległe ks300 i kd500.

16.02.2016r
.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Kanalizacja sanitarna była niedrożna i ścieki przelewały się do
kanalizacji deszczowej. Niezwłocznie - 22.01.2016 roku udrożniono
kanalizację sanitarną, a tym samym wyeliminowano przyczynę
nieprzyjemnych zapachów w rejonie ulicy Działkowej i Okólnej.
224.
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WNIOSEK dot. uporządkowania osiedla Gosławice
(nieopróżniane kosze na śmieci, złamany słup oświetleniowy
na osiedlu Gosławice, niezabezpieczone przyłącza
elektryczne, zarwana zatoka autobusowa).

Prace dotyczące posprzątania śmieci oraz opróżnienia koszy w
16.02.2016r
Gosławicach zostały zlecone odpowiednim firmom. W dniu
.
23.01.2016 r. około godziny 00:45 doszło do kolizji drogowej na
ulicy Jędrzejewskiego. W jej wyniku został uszkodzony słup
oświetleniowy, który zabezpieczyła Firma Oświetlenie Uliczne i
Drogowe w Kaliszu. W dniu 24.01.2016 r., w godzinach
popołudniowych, słup został usunięty przez firmę Elektrobud.
Ponadto w związku ze zdarzeniem uległa awarii część oświetlenia na
odcinku od ronda na ulicy Jędrzejewskiego do ulicy Przemysłowej.
Awaria została usunięta w dniu 24.01.2016 r. Zarząd Dróg Miejskich
zna stan techniczny zatoki autobusowej. Niestety ze względu na
ograniczone środki finansowe nie ma obecnie możliwości
zrealizować jej naprawy.

225.
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ZAPYTANIE
Odpowiedź jak przy wniosku nr 217
Zagospodarowanie terenów przy ul. Okólnej, jak również w
Kościele Farnym, czyli Kościele Św. Bartłomieja. – dot.
zapytania ofertowego na BIP z dokumentacją przedstawioną
wcześniej przez radnego Kazimierza Lipińskiego i różnego
rodzaju zdaniami, jak również podpisem radnego Kazimierza
Lipińskiego, co do koncepcji.
Czy sprawa ta powróci, zostanie ogłoszone takie zapytanie
ofertowe, czy to będzie robione.

226.
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ZAPYTANIE dot. regulowania rachunków dla MPEC za
korzystanie z podłączenia do centralnego ogrzewania przez
galeriowiec na ul. Nadrzecznej.

16.02.2016r
.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa instalacji centralnego
16.02.2016r
ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ulicy M. Dąbrowskiej 50 .
w Koninie” zostało wykonane w roku 2013. Umowę na dostawę
ciepła do budynku, w imieniu Miasta, zawarł Zarządca
nieruchomości, tj. PGKiM Sp. z o.o. w Koninie. Należności z tytułu
pobranej energii cieplnej w stosunku do MPEC Konin regulowane są
z budżetu Miasta, będącego w dyspozycji PGKiM Sp. z o.o. w
Koninie.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Następnie koszty rozliczane są według podzielników ciepła na
poszczególne lokale mieszkalne – opłaty obciążające najemców.
Koszt dostawy energii cieplnej do budynku za rok 2015 - 31.125,77
zł .Zadłużenie najemców z tytułu zużycia energii cieplnej – 2.614,18
zł (stan na dzień 31.12.2015). Do dnia dzisiejszego w budynku przy
ulicy M. Dąbrowskiej 50 wykonano dwa wyroki eksmisji z tytułu
zaległości w opłatach czynszowych.
227.

27.01.2016 r.
XVIII Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

ZAPYTANIE dot. płotu przy ul. Matejki, który to został
wybudowany przez właściciela budynku obok, niezgodnie z
planem został zajęty teren, zagospodarowany. Było wydane
pozwolenie na postawienie płotu tymczasowego a zostało
wybudowane ogrodzenie na podbudowie betonowej.

Miasto posiada już zgodę właścicieli działki nr 386, obręb Niesłusz
na wykonanie robót związanych z budową sieci wod-kan przez
PWiK sp. z o.o. w Koninie oraz budowę łącznika ulic Matejki i
Gajowej. Dokument ten został również przesłany do Spółki. Z
chwilą pojawienia się środków budżetowych, umożliwiających
realizację inwestycji, zostanie przygotowany projekt budowlany, a
następnie przystąpimy do jego wykonania. Szczegółowych
informacji w sprawie inwestycji udzielił Państwu Radnym Pan
Sebastian Łukaszewski podczas sesji RM.

16.02.2016r
.

228.

27.01.2016 r.
XVIII Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

ZAPYTANIE dot. ul. Przemysłowej
„Zmiana dokumentacji na przebudowę ulicy Przemysłowej
wraz ze ścieżką do Pątnowa do włączenia z nowym
przebiegiem drogi DK 25.” (dokumentacja została wykonana
tylko do ul. Brunatnej)
Gdzie jest suma 189.301,00 zł z tego projektu? Kwota
zagwarantowana na ten cel to 400 tys. zł.

W ramach zadania pn. „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa
16.02.2016r
na budowę ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ulicą Jana
.
Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz
ze ścieżką rowerową (KBO)” zaplanowano realizację całego
tytułowego odcinka ulicy Przemysłowej. Ze względu na
niejednorodny charakter pasa drogowego ulicy Przemysłowej oraz
przyległej zabudowy, a także odmienne sposoby uzyskiwania
finansowania ze środków zewnętrznych, wyodrębniono dwa odcinki
podlegające różnym procedurom administracyjnym, zezwalającym
na prowadzenie robót budowlanych.
Dla odcinka ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ulicą Jana
Matejki do skrzyżowania z ulicą Brunatną zlecono w procedurze
przetargowej wykonanie dokumentacji projektowej, wymaganej do
uzyskania pozwolenia na budowę w trybie zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej (ZRID). Zakres dokumentacji projektowej
wyznaczono na podstawie koncepcji nowego układu
komunikacyjnego wzdłuż ulicy Przemysłowej, stanowiącego
planowany dojazd między innymi do cmentarza komunalnego.
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wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Zastosowano tryb w oparciu o „specustawę”, która łączy pozwolenie na budowę z
wywłaszczeniem gruntów, ponieważ znaczna część pasa drogowego nowego przebiegu
ulicy Przemysłowej znajduje się na gruntach prywatnych, co mogłoby uniemożliwić
realizację inwestycji do czasu uzgodnienia z właścicielami wykupu gruntów. Dla
pozostałego odcinka ulicy Przemysłowej, o długości ok 400 m, od skrzyżowania z ulicą
Brunatną do planowanego nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 w Malińcu, zaplanowano
wykonanie remontu istniejących elementów pasa drogowego (w tym m.in. ciągu pieszorowerowego). Wykonanie remontu nie wymaga opracowania pełnej dokumentacji
projektowej, a jedynie przygotowania materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych, a ponadto umożliwi wystąpienie o dofinansowanie ze środków rezerwy
subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, przyznawanej miastom na
prawach powiatu na remonty dróg krajowych i wojewódzkich. Dodatkowym argumentem
dla planowania realizacji ww. odcinka, jako remontu, jest brak możliwości dokładnego
określenia miejsca, w którym droga krajowa nr 25 łączyć się będzie z ulicą Przemysłową.
Na dzień dzisiejszy dysponujemy bowiem jedynie nieaktualną dokumentację projektową
„Nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 w Koninie – etap II” z 2008 r. Biorąc pod uwagę
zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie, zmiana lokalizacji ww. połączenia jest bardzo
prawdopodobna. W przypadku ww. modyfikacji, aktualizacja zgłoszenia remontu wymagać
będzie jedynie korekty dołączonych
materiałów, bez konieczności zmiany pozwolenia na budowę oraz ponawiania procedury
uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Podsumowując powyższe, zakres zlecenia na wykonanie dokumentacji projektowej do ulicy
Brunatnej jest wynikiem różnych procedur administracyjnych uzyskiwania zezwolenia na
prowadzenie robót budowlanych.
Jednocześnie wyjaśniam, że w przypadku wprowadzenia do budżetu Miasta Konina zadania
dotyczącego budowy ulicy Przemysłowej, odcinek zgłoszony jako remont, zostanie ujęty w
zakresie zamówienia na wykonawstwo
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KORYTKOWS ZAPYTANIE dot. obowiązku szkolnego dzieci.
KI PIOTR
Czy miasto jest w ogóle na to gotowe, czy robiono jakieś
symulacje, czy przewiduje się, ile dzieci pójdzie do klas
pierwszych na terenie miasta Konina, jakie to będą szkoły,
gdzie będzie teoretycznie największa ilość tych klas
pierwszych.
Czy przedszkola wytrzymają taką sytuację, że będzie nadmiar
przedszkolaków w przedszkolach i niektóre dzieci będą
musiały pozostać w domu?

Moje stanowisko w sprawie obowiązku szkolnego dzieci jest zbieżne 16.02.2016r
z wypowiedzią Pana Sławomira Lorka, który podczas sesji Rady
.
Miasta przedstawił Państwu Radnym zarówno stan prawny, jak i
stan przygotowań placówek oświatowych Miasta Konina do
przyjęcia dzieci do tych placówek. Powtórzę w tym miejscu, że
ostateczna decyzja o tym, w jakim wieku dziecko rozpocznie naukę
w szkole podstawowej należy do rodziców. Placówki oświatowe,
prezentując swoje oferty edukacyjne oraz warunki lokalowe, jedynie
pomagają rodzicom podjąć tę decyzję. W chwili obecnej nie jest
znana liczba dzieci, które jako sześciolatki, rozpoczną naukę w
szkole podstawowej. Zarówno Prezydent Lorek, jak i pracownicy
Wydziału Oświaty pozostają w stałym kontakcie z dyrektorami
przedszkoli i szkół podstawowych. Jeśli tylko znane będą choćby
szacunkowe liczby dzieci, zostaną one niezwłocznie przedstawione
Państwu Radnym. Dopiero wówczas będzie można rozmawiać o
ewentualnych ruchach kadrowych nauczycieli, o ile z takimi
będziemy mieć do czynienia.

230.

27.01.2016 r.
XVIII Sesja
RMK

KORYTKOWS ZAPYTANIE dot. zabezpieczenia sieci komputerowych, baz
KI PIOTR
danych, które są w mieście Koninie.

Laptopy Państwa Radnych mają możliwość podłączenia się do
16.02.2016r
wydzielonej lokalnej sieci bezprzewodowej WLAN. Jest to
.
dedykowana sieć odseparowana od systemów i sieci LAN Urzędu.
Dostęp do sieci bezprzewodowej zabezpieczony jest za pomocą
klucza zabezpieczeń WPA. Po sprawdzeniu poprawności klucza
zabezpieczeń, wszystkie dane przesyłane pomiędzy komputerem a
punktem dostępu, są szyfrowane. W punkcie dostępowym
uruchomiony jest firewall z funkcją NAT (maskarada sieci),
zwiększającą anonimowość stacji korzystającej z Internetu.
Konfiguracja firewall uniemożliwia również nawiązywanie nowych
połączeń z zewnątrz, tj. z sieci Internet do stacji roboczej w sieci
WLAN – połączenia takie są odrzucane.
W chwili przekazania laptopów Radnym Miasta Konina instalowany
był na nich program antywirusowy Eset Point Antivirus i była
włączona „Zapora Systemu Windows”. Każdy użytkownik posiada
jednak prawa administratora systemu, które dają mu pełne prawa do
instalowania i odinstalowywania dowolnego oprogramowania. W
takim przypadku poziom bezpieczeństwa laptopa zależy wyłącznie
od sposobu jego użytkowania.
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CHOJNACKI
ZENON

ZAPYTANIE dot. miejsc dla dzieci w przedszkolach

W chwili obecnej nie jest znana liczba dzieci, które jako sześciolatki, 16.02.2016r
rozpoczną naukę w szkole podstawowej. Brak jest również
.
jednoznacznych przepisów prawnych, dotyczących dzieci 3-letnich.
Trudno jest sprecyzować, czy samorządy będą miały obowiązek
zapewnienia tym dzieciom edukacji przedszkolnej. Od tego zależeć
będą również koszty ponoszone za pobyt dziecka w placówce.
Wydaje się, że w konińskich przedszkolach będzie wystarczająca
ilość miejsc dla wszystkich chętnych. Zarówno mój zastępca Pan
Sławomir Lorek, jak i pracownicy Wydziału Oświaty pozostają w
stałym kontakcie z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych.
Jeśli tylko znane będą choćby szacunkowe liczby dzieci, zostaną one
niezwłocznie przedstawione Państwu Radnym. Dopiero wówczas
będzie można rozmawiać o ewentualnych ruchach kadrowych
nauczycieli, o ile z takimi będziemy mieć do czynienia.

232.

27.01.2016 r.
XVIII Sesja
RMK

CHOJNACKI
ZENON

WNIOSEK ( prośba ze strony mieszkańców Chorznia) o
doprowadzenie wjazdów na działki, które znajdują się przy
ul. Fiołkowej w Koninie.

Dokumentacja projektowa (na podstawie której wydano
16.02.2016r
prawomocne pozwolenie na budowę) nie przewidywała wykonania .
zjazdu na działkę o numerze geodezyjnym 1704 obręb Nowy Dwór.
W trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę, wszystkie zainteresowane strony
były poinformowane o czynnościach organów administracji
publicznej.
W związku z brakiem uwag, zarówno w okresie uzyskiwania
pozwolenia na budowę, jak i realizacji, inwestycja związana z
budową ulicy Fiołkowej, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowę, została zrealizowana zgodnie z
dokumentacją projektową.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 260 zm.) budowa zjazdu należy
do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi,
po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia
zarządcy drogi na lokalizację zjazdu oraz opracowaniu i uzgodnieniu
dokumentacji projektowej, a następnie dokonaniu zgłoszenia w
Wydziale Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miejskim w
Koninie.
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Jarosław
SIDOR

WNIOSEK
Dot. uregulowania spraw gruntowych i dokończenia
inwestycji na ul. Makowskiego

Przekazano do prezydenta

Jarosław
SIDOR

WNIOSEK
Przekazano do prezydenta
Zawarcie ostatecznego pisemnego porozumienia z
właścicielami działki nr 385 po wcześniejszym wyznaczeniu
przez geodetów z udziałem Zarządu Dróg Miejskich
przyszłego pasa drogowego na łącznik drogowy pomiędzy
ulicami Wyspiańskiego-Witkiewicza-Gajowa.
Opracowanie układu drogowego dla powyższego łącznika
pomiędzy ulicami Wyspiańskiego – Matejki – Witkiewicza
przez Zarząd Dróg Miejskich. Wnioskuję w przypadku takiej
konieczności na zmianę dokumentacji kanalizacji deszczowej
związanej z włączeniem w ulicę Matejki.
Przekazanie dokumentacji nowego układu drogowego PWiK
w Koninie w celu wykonania nowej dokumentacji
techniczno-projektowej na powyższym odcinku, co umożliwi
i pozwoli na wykonanie zadań inwestycyjnych związanych z
wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz
budowy dróg i chodników wraz z kanalizacją deszczową.
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24.02.2016r.
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WANJAS
WIESŁAW

WNIOSEK
Złożył prośbę w imieniu swoim, radnych z okręgu nr 3, jak
również mieszkańców bloków przy ulicy Wyszyńskiego 46 i
48 - dot. problemów z parkowaniem samochodów pomiędzy
blokiem Wyszyńskiego 48 a Wyzwolenia 1.
Radny poinformował, że jest zgoda od spółdzielni na oddanie
terenu pod to, żeby Miasto wykonało parking dla tych
mieszkańców.
Prosił, aby Prezydent i jego służby podeszły do tego w sposób
bardzo odpowiedzialny, ze względu na niesamowity
problemy tych ludzi, a jednocześnie można pomóc służbom,
które obsługują V osiedle jeśli chodzi o odpady, ponieważ
jest problem z dojazdem do śmietników

Pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w
11.03.2016
Koninie przeprowadzili wizję w terenie. Ustalono, że możliwe jest
wybudowanie parkingu na działkach, stanowiących własność Miasta
Konin o numerach 44/97, 44/96. Przed przystąpieniem do realizacji
zadania konieczne będzie opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, jak również
zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta.
Wskazanym byłoby także przeprowadzenie konsultacji z
mieszkańcami okolicznych wspólnot mieszkaniowych.

236.

24.02.2016r.
XIX Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

WNIOSEK
Radny przedstawił zdjęcie wypadku, który miał miejsce na ul.
Chopina. Apelował i prosił by przyspieszyć działania w
związku z ulicą Chopina i przejściami dla pieszych - w
szczególności chodziło mu o wyjazd z ulicy Wiechowicza,
czy Karłowicza. Doszło tam do wypadku. Prosił, by nie
zwlekać z działaniami w temacie organizacji ruchu przy ulicy
Chopina.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie zlecił w dniu 04.03.2016 r.
opracowanie koncepcji przebudowy i remontu ulicy Chopina, ze
szczególnym uwzględnieniem nowej organizacji ruchu, dotyczącej
usytuowania między innymi przejść dla pieszych. Chodzi głównie o
zawężenie jezdni w rejonie przejść dla pieszych, aby uniemożliwić
jazdę dwóm pojazdom obok siebie na jednym pasie ruchu. Termin
zakończenia opracowania przewidziany jest na koniec kwietnia br.

237.

24.02.2016r.
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NOWAK
WITOLD

ZAPYTANIE
W związku ze zmianami, które dokonywano przy Zarządzie
Dróg Miejskich, przy powoływaniu tej jednostki pytał, jak
wygląda stan zatrudnienia w Straży Miejskiej, ile osób
przeszło do Zarządu Dróg Miejskich, ile pracuje, ile etatów
jest teraz.
Pytał, co się stało z fotoradarem, który Straż Miejska używała
i jeśli został ten fotoradar, jakie są plany, co do niego.

Do Zarządu Dróg Miejskich ze Straży Miejskiej przeszło 8 osób, w
tym 4 strażników miejskich, jedna osoba na stanowisku urzędniczym
oraz 3 kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania.
Na dzień 01.03.2016 r. w Straży Miejskiej w Koninie zatrudnionych
jest 23 strażników oraz 8 osób do obsługi monitoringu miejskiego, w
tym 6 osób niepełnosprawnych. Fotoradar, którego używała straż
miejska jest własnością Gminy Konin. Pozostaje w dalszym ciągu na
stanie straży miejskiej i będzie wykorzystywany do badania
natężenia ruchu. Fotoradar posiada funkcje zliczania i był już w
minionych latach wykorzystywany do takiego badania, które
prowadzono na zlecenie Wydziału Drogownictwa Urzędu
Miejskiego.

11.03.2016
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24.02.2016r.
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NOWAK
WITOLD

WNIOSEK
Radny zwrócił uwagę na porządek na posesjach w nowym
Koninie, na Starówce, (m.in. przy ulicy Gwoździarskiej).
Apelował do służb, które w mieście się tym zajmują, do
Straży Miejskiej, by zwrócić uwagę na te działki, czasem
niezabudowane, jak one wyglądają. Za utrzymanie czystości
na działce zawsze odpowiedzialny jest właściciel. Prosił o
interwencję w tych sprawach.

Straż miejska systematycznie prowadzi działania kontrolne porządku
i czystości na posesjach. Do właścicieli kierowane są pisma oraz
zalecenia celem uporządkowania terenu. Działka przy ulicy
Gwoździarskiej, o której wspomina Pan Radny, stanowi własność
osoby zamieszkałej w Trzemesznie. Od kilku lat właściciel uprząta
teren wyłącznie na polecenie straży miejskiej. Był też kilka razy
karany mandatami karnymi oraz kierowano wnioski o ukaranie do
Sądu. W grudniu 2015 r. działka została gruntownie uprzątnięta,
jednak ponownie nosi ślady znacznego zanieczyszczenia (butelki,
papiery). W dniu 16.02.2016 r. pismem nr SM.5522.239.2016 Straż
Miejska zwróciła się do właściciela terenu o jego uprzątnięcie
wyznaczając na to 14 dniowy termin. Na terenie Konina jest
kilkanaście działek o podobnym statusie, których właściciele
zamieszkują poza Koninem, bądź stan prawny nieruchomości nie
jest uregulowany. W sytuacjach, kiedy nie można ustalić miejsca
zamieszkania właściciela terenu, działki porządkują osoby będące w
dyspozycji straży miejskiej, a skierowane przez Sąd Rejonowy w
Koninie do prac publicznych.

239.

24.02.2016r.
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RMK

NOWAK
WITOLD

ZAPYTANIE

Miasto posiada dokumentację projektową na „Adaptację Sądu
Rejonowego na potrzeby administracji samorządowej” z
prawomocnym pozwoleniem na budowę. Dokumentacja składa się z
dwóch odrębnych opracowań: – część A – budynek od strony ulicy
Wojska Polskiego wraz z zagospodarowaniem terenu
(zaprojektowany głównie na potrzeby Wydziału Komunikacji), z
terminem ważności pozwolenia na budowę do 27.08.2017 r.; – część
B – budynek wewnątrz posesji (w zakresie ocieplenia i wymiany
części stolarki), z terminem ważności pozwolenia na budowę do
4.08.2017 r.

Pytał, czy Miasto posiada, a jeśli tak, to do jakiego czasu
ważna jest dokumentacja na przebudowę budynku po byłym
Sądzie Rejonowym przy ul. Wojska Polskiego.
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ZAPYTANIE
Pytał o ilość dzieci, które otrzymają pomoc w rządowym
programie w Koninie, czy taka liczba dzieci jest już znana?
Pytał, czy Miasto, MOPR ma oszacowane koszty tego
programu? Jakie będzie zatrudnienie osób, koszt stanowisk
komputerowych, tonerów, papieru i innych materiałów
biurowych.
Prosił o przygotowanie takiego opracowania w formie
pisemnej.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Wojewoda Wielkopolski przekazał Miastu Konin kwotę 111.603,00
zł na wdrożenie Programu Rodzina 500+. Po ustaleniu potrzeb,
przekazane środki rozdysponowane zostaną zgodnie z klasyfikacją
budżetową i Zarządzeniem Prezydenta będą wprowadzone do planu
wydatków MOPR w następujący sposób: 1)Do realizacji nowego
zadania z zakresu świadczenia wychowawczego Miasto Konin
zatrudni czterech pracowników. Na ich wynagrodzenia, wraz z
pochodnymi oraz na przewidywane umowy zlecenia, zostały
zabezpieczone środki finansowe na dwa miesiące w kwocie
42.060,00 zł. 2)Wyposażenie nowych stanowisk pracy w biurka,
krzesła, szafy na dokumenty, komputery wraz z oprogramowaniem,
drukarki, kserokopiarkę, tonery do drukarek, papier – 44.343,00 zł.
3)Na drobne remonty, związane z przystosowaniem stanowisk pracy,
usługi pocztowe, druki wniosków w ilości około 7.000 sztuk i inne –
23.000,00 zł. 4)Szkolenia pracowników, dotyczące realizacji ustawy
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 2.200,00 zł. Zaznaczam,
że jest to plan, który w trakcie realizacji może ulec zmianie. W
załączeniu przesyłam Panu Radnemu informację Pani Dyrektor
MOPR, dotyczącą stanu przygotowania Ośrodka do realizacji zadań
z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Program
„Rodzina 500+”.

Termin
załatwienia

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

29.02.2016

31.12.2015

ZAPYTANIE
Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Koninie. Stan zatrudnienia w
Prosił o podanie informacji na temat ilości etatów w Urzędzie osobach na dzień
Miasta od marca 2011 do marca 2016.
31.12.2014

SIDOR
JAROSŁAW

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

31.12.2013

24.02.2016r.
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31.12.2012

241.

Data
wpływu

31.12.2011

Nr

etaty stałe
314
331
355
364
364 344
umowy na
5
8
5
7
8
10
zastępstwo
inne
czasowe,
11
5
10
13
21
10
np. po stażu
razem
330
344
370
384
393 364
Wzrost zatrudnienia w okresie ostatnich czterech lat jest wynikiem:
nakładania na administrację samorządową nowych zadań (np. w
zakresie gospodarowania odpadami), utworzenia strefy płatnego
parkowania, utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych,
utworzenia Centrum Informacji Miejskiej. Ponadto informuję: 10
osób osiągnęło powszechny wiek emerytalny i pozostaje w
zatrudnieniu, 8 osób pobiera świadczenie z tytułu wcześniejszych
uprawnień emerytalnych i pozostaje w zatrudnieniu, w Centrum
Organizacji Pozarządowych zatrudnione są 4 osoby, do Zarządu
Dróg Miejskich w Koninie zostało przeniesionych z Urzędu
Miejskiego w Koninie 21 osób.

Termin
załatwienia

11.03.2016r
.
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JAROSŁAW

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

ZAPYTANIE
Pytał o realizowany program wychowania
fizycznego w szkołach podstawowych.
W związku z kampanią wyborczą: „Nie
rezygnuj z lekcji w-f”, pytał, czy
uczniowie klas 1, 2, 3 i wyższych mają
możliwość skorzystania z sal
gimnastycznych na terenie miasta Konina
przede wszystkim w swoich szkołach. Czy
te lekcje wychowania fizycznego
odbywają się na korytarzach szkolnych?
Czy nauczyciele mają odpowiedni sprzęt
do przeprowadzenia pewnego rodzaju
ćwiczeń?

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Art. 34a Ustawy o systemie oświaty określa rodzaj nadzoru nad podległymi jednostkami 11.03.2016r
oświatowymi przez organ prowadzący. Tymi zadaniami są sprawy finansowe,
.
administracyjne i organizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bhp.
Kontrola realizacji podstawy programowej, w tym również z wychowania fizycznego, to
kompetencja nadzoru pedagogicznego, czyli kuratora oświaty ( art. 33 u.s.o.).Organ
prowadzący posiada wiedzę o pracy szkół w związku z przedstawianą co roku
informacją z realizacji zadań oświatowych. Jest to jednak wiedza ogólna. Dyrektorzy w
swoich budżetach w § 4240 otrzymują środki finansowe, z których dokonują również
zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Dostęp
do sal gimnastycznych jest ograniczony, ponieważ ilość godzin zajęć zwiększyła się, a
obiekty sportowe pozostały te same. W szkołach podstawowych i gimnazjach są to 4
godziny, a w ponadgimnazjalnych 3 godziny, z obowiązkowym podziałem na grupy
przy liczebności klasy powyżej 25 uczniów. Dla przykładu, w gimnazjach z 25
oddziałami jest 200 godzin wychowania fizycznego i może pracować 10 nauczycieli.
Szkoły na ogół dysponują dużą i małą salą gimnastyczną, czasami siłownią i tzw. salą
lustrzaną (do gimnastyki korekcyjnej). Nauczyciele wykorzystują hole i korytarze,
niechętnie wychodzą na boisko. Obiekty sportowe są ogólnodostępne i wykorzystywane
także przez inne podmioty sportowe. Do konińskich szkół został wprowadzony program
ABC pływania w klasach pierwszych. Wydział Oświaty nie posiada danych o
frekwencji. Frekwencja na zajęciach z wychowania fizycznego w konińskich szkołach
jest podobna do frekwencji krajowej, czyli 80%. Spada natomiast uczestnictwo dzieci w
zajęciach sportowych podczas ferii zimowych. Do ubiegłego roku takie zajęcia były
organizowane w szkołach. Od tego roku ten obowiązek przejął MOSiR i MDK. Na
lekcjach wychowania fizycznego przeprowadzane są zajęcia promujące zdrowy styl
życia, co wynika z podstawy programowej. Uczniowie chętnie w takich zajęciach
uczestniczą. Wydział Oświaty nie posiada natomiast informacji o organizowanych w
szkołach spotkaniach ze znanymi konińskimi sportowcami. Szczegółowych informacji
na postawione przez Pana Radnego pytania, dotyczące realizacji podstawy programowej
z wychowania fizycznego, mogą udzielić dyrektorzy szkół.

Nr

243.

Data
wpływu
24.02.2016r.
XIX Sesja
RMK

RADNA/
RADNY
SIDOR
JAROSŁAW

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

ZAPYTANIE
Rozpoczęto przebudowę ulicy Dmowskiego. Zgłosiło się do
niego trzech mieszkańców z zapytaniem, czy po lewej
stronie, jadąc od ulicy M. Dąbrowskiej po stronie stadionu,
będzie również parking wzdłuż ulicy Dmowskiego.
Radny pytał, czy od strony boiska im. M. Paska wzdłuż ulicy
będzie parking na tej wysokości aż do ronda. Z odpowiedzi
uzyskanej z UM dowiedział się, że tam jest tylko
przewidziana ścieżka pieszo-jezdna dla rowerów o szerokości
od 2-3 m i wysokie krawężniki.
Radny przedstawił zdjęcia.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W warunkach technicznych do opracowania dokumentacji
projektowej na przebudowę ulicy - zarządca (ówczesny Wydział
Drogownictwa) wskazał, że należy zaprojektować: - jezdnię o
szerokości 7 metrów, - obustronne chodniki, - w zależności od
warunków terenowych obustronnie lub jednostronnie ścieżkę
rowerową, - zatoki autobusowe - miejsca postojowe w rejonie
stadionu. Jednak ograniczona szerokość pasa drogowego oraz
lokalizacja zjazdów i przystanków autobusowych, uniemożliwiły
zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych, zgodnie z
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie. Z tych samych względów nie
wykonano również zatok autobusowych przy przystankach
(projektując odcinki przystankowe na jezdni) oraz odrębnych
chodników i ścieżek rowerowych (po stronie południowej ulicy
zaprojektowano tylko chodnik dla pieszych, natomiast po północnej
drogę dla pieszych i rowerów, popularnie nazywaną "ciągiem
pieszo-rowerowym"). Informuję również, że zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, tereny po stronie
północnej ulicy R. Dmowskiego (poza pasem drogowym), stanowią
zieleń parkową i nie ma możliwości lokalizowania tam obiektów
związanych z prowadzeniem i obsługą ruchu drogowego, w tym
miejsc postojowych. Zgłoszony przez Pana Radnego temat będzie
jednak jeszcze analizowany.

Termin
załatwienia

11.03.2016r
.
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RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

244.

24.02.2016r.
XIX Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

Ponowił WNIOSEK dotyczący potrzeby wybudowania
parkingów wzdłuż remontowanej ulicy Dmowskiego. Radny
stwierdził, że przy tym remoncie można przesunąć o 1 m - 1,5
m ogrodzenie np. stadionu, a do samego ronda w stronę
stadionu od strony ulicy M. Dąbrowskiej widać po lewej
stronie rzeczywiście tam może iść ścieżka, a tutaj, gdzie
chodnik, to mogą być miejsca parkingowe i nie ma z tym
najmniejszego problemu.
Projektant mógł o tym pomyśleć, bo ta droga była planowana
od lat.
Radny wnioskował, aby przy budowie ulicy Dmowskiego
dokonać zmian na poziomie wykonania i wprowadzić tam
miejsca parkingowe, a za tymi miejscami chodnik i ścieżkę
rowerową.

1.Przebudowa ulicy Dmowskiego. W warunkach technicznych do
opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy zarządca (ówczesny Wydział Drogownictwa) wskazał, że należy
zaprojektować: - jezdnię o szerokości 7 metrów, - obustronne
chodniki, - w zależności od warunków terenowych obustronnie lub
jednostronnie ścieżkę rowerową, - zatoki autobusowe, - miejsca
postojowe w rejonie stadionu. Jednak ograniczona szerokość pasa
drogowego oraz lokalizacja zjazdów i przystanków autobusowych,
uniemożliwiły zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych,
zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie. Z tych samych względów nie
wykonano również zatok autobusowych przy przystankach
(projektując odcinki przystankowe na jezdni) oraz odrębnych
chodników i ścieżek rowerowych (po stronie południowej ulicy
zaprojektowano tylko chodnik dla pieszych, natomiast po północnej
drogę dla pieszych i rowerów, popularnie nazywaną "ciągiem
pieszo-rowerowym"). Informuję również, że zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, tereny po stronie
północnej ulicy R. Dmowskiego (poza pasem drogowym), stanowią
zieleń parkową i nie ma możliwości lokalizowania tam obiektów
związanych z prowadzeniem i obsługą ruchu drogowego, w tym
miejsc postojowych. Zgłoszony przez Pana Radnego temat będzie
jednak jeszcze analizowany

11.03.2016r
.
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Radny złożył WNIOSEK dot. oświetlenia ulicy Armii
Krajowej na osiedlu „Hajmat”, tam gdzie są poniemieckie
bloki. Są tam wysokie stare latarnie, a między nimi rośnie
szpaler brzóz i innego typu drzewa, ale w większości są to
brzozy. W zimie ta ulica jest w miarę oświetlona, ponieważ
nie ma liści, drzewa są gołe, ale już od wiosny zaczyna się
mrok. Lampy świecą sobie w koronach drzew, a ulice nie są
oświetlone.
Radny prosił o prześwietlenie tych drzew, przycięcie, żeby
światło mogło się przebijać na chodniki i na ulicę. W
przyszłości należałoby również wymienić oświetlenie.

Obecnie trwa procedura na udzielenie zamówienia publicznego na
utrzymanie zieleni w pasach drogowych i na miejskich parkingach.
Niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy podjęte zostaną czynności
związane z przeprowadzeniem wizji w terenie, celem oceny stanu
drzew i podjęcia decyzji odnośnie przycięcia koron.

11.03.2016r
.
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RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina
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Podziękował Prezydentowi, ponieważ w ubiegłym roku
złożył WNIOSEK o przyłączenie lasu komunalnego
pomiędzy stadionem a parkiem Chopina do parku - i ten
wniosek będzie pozytywnie zaopiniowany i ten las będzie
przyłączony do parku. Będzie częścią parku jak kiedyś. Tam
były alejki, ławki ścieżka zdrowia. Szkoda, żeby ten las
ulegał degradacji, bo tam jest wszystko zarośnięte na tę
chwilę.

Teren lasu komunalnego, znajdujący się w rejonie parku im. F
Chopina został, na podstawie Uchwały Nr 189 Rady Miasta Konina
z dnia 30 września 2015 roku, powierzony PGKiM sp. z o.o. w
Koninie w zakresie utrzymania, urządzania, pielęgnacji i
porządkowania zieleni. W dniu 01.04.2016 r. zostanie podpisana
stosowna umowa 9/GK/2016-701.

11.03.2016r
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Radny złożył WNIOSEK dot. pasów przy ulicy Szarych
Szeregów. Zgłaszał to kilka miesięcy temu.
Kilka miesięcy temu te pasy na wysokości PKS-u były
zamalowane, ale ta farba bardzo szybko zeszła i znowu są
dwie linie pasów i osoby, które przyjeżdżają chodzą po tych
nieprawdziwych pasach. Jest tam bardzo niebezpiecznie,
dlatego te stare pasy należałoby zetrzeć.

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zostaną po raz
kolejny zamalowane pasy dla pieszych. Ich likwidacja w tej chwili
spowodowałaby uszkodzenie nawierzchni jezdni. Podczas
realizowania zadania odtworzenia oznakowania poziomego
(planowane w czerwcu) zostanie podjęta próba jego trwałego
usunięcia.

11.03.2016r
.
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WNIOSEK
Słupek zostanie zamontowany w okresie wiosenno-letnim.
Przy ulicy Taczanowskiego, odcinek łączący ulicę Podgórną
z ulicą Solną - kilka miesięcy temu był założony potykacz,
leżący policjant i tam brakuje po prawej stronie słupka biało
czerwonego blokującego ruch, ponieważ ludzie zaczynają
omijać ten potykacz, a to będzie skutkować wyrwaniem
krawężnika, wyrwaniem asfaltu. Porobiły się tam koleiny. Na
razie jest to zagrodzone domowym sposobem, ale nie na tym
to polega. Radny wskazywał, że tam powinien być słupek,
prosił o spowodowanie jego założenia.

11.03.2016r
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PYTAŁ, czy Miasto jest w stanie zainteresować się
pałacykiem Reymonda - zabytkowym pałacem przy Moście
Toruńskim. Jest to jeden z ważniejszych zabytków tego
miasta. Z tego, co wie, jego stan na zewnątrz wygląda na
opłakany, ale są tam wzmocnione fundamenty, stropy, ściany.
Radny powiedział, że wie, że prywatny właściciel byłby
zainteresowany zbyciem go. Pytał, czy Miasto by mogło taki
budynek przejąć i wykorzystać. Nie takie budynki Miasto
przejmowało i na różne cele są wykorzystywane. Pałacyk był
jednym z reprezentacyjnych jeszcze budynków Starówki, a
wygląda strasznie. Radny pytał, czy jest możliwość zakupu,
czy jakiejkolwiek formy, żeby jakoś tu pomóc.

Nieruchomość zlokalizowana przy ulicy Wojska Polskiego 5 stanowi 11.03.2016r
własność Skarbu Państwa i znajduje się w użytkowaniu wieczystym .
osób fizycznych. Do tej pory, mimo wielu prób, Miastu nie udało się
porozumieć z właścicielem nieruchomości w kwestii nabycia jej
przez Miasto. Dalsze rozmowy w tym zakresie będą kontynuowane.
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Złożył WNIOSEK dotyczący budynków gospodarczych przy
blokach na ulicy Nowiny w Łężynie. Jest program w mieście,
który jest współfinansowany - likwidacja eternitu. Złożył
wniosek, by rozpocząć proces likwidacji pokrycia dachowego
na tych budynkach gospodarczych, które są we władaniu
miasta Konina.

Miasto planuje remont budynków gospodarczych przy ulicy
Nowiny. Wymaga to zabezpieczenia środków, m.in. na nowe
pokrycie dachowe oraz koszty robocizny. Zadanie zostanie
zgłoszone do projektu planu budżetowego na 2017 r.

11.03.2016r
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WNIOSEK
Dwa lata temu mieszkańcy osiedla Janów składali wniosek do
prezydenta, aby przystąpić do rozbiórki starych budynków,
które są na potencjalnych terenach inwestycyjnych. Wtedy się
to nie udało, bo brakło środków i jedynie zabezpieczono je
przed dostępem osób postronnych. Niestety te zabezpieczenia
zostały już zniszczone. Radny ponowił wniosek o
zlikwidowanie tych budynków, jest to parę hektarów
inwestycyjnych, były by bardziej atrakcyjne dla
potencjalnego inwestora.

Miasto zamierza dokonać rozbiórki budynków zlokalizowanych na
terenach pokopalnianych. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
podejmie działania w celu zabezpieczenia środków finansowych na
realizację tego zadania.
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Ten WNIOSEK radny zgłaszał do budżetu na rok 2015 poprawa nawierzchni przed garażami przy ulicy
Przemysłowej 6. Radny ponowił wniosek. Po opadach
deszczu powstaje kałuża, która uniemożliwia korzystanie z
garaży, które tam się znajdują. Ta powierzchnia wykonana
jest z tak zwanej trylinki. Być może wystarczy przełożenie tej
trylinki, podniesienie, wyrównanie, pokazanie jakiś spływów
i temat będzie rozwiązany.

Teren przed garażami przy ulicy Przemysłowej 6 wymaga
kompleksowego podejścia, z wykonaniem odwodnienia włącznie.
Dla osiągnięcia pożądanego efektu nie wystarczy zwykłe
wyrównanie terenu. Zadanie zostanie zgłoszone do projektu planu
budżetu na rok 2017.
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WNIOSEK
Apelował do Kierownika Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami o przedstawienie koncepcji na
zagospodarowanie małego jeziorka przy ul. Paderewskiego,
które jest pozostałością po jeziorze Niesłusz.
Jedną z tych koncepcji, przynajmniej tak było napisane w
prasie, jest jego zasypanie, a to jest jednak taki ekosystem,
który żyje w tym miejscu od 50 lat. Żyją tam nie tylko
zwierzęta, ale i owady. Radny byłby za tym, żeby nie rzucać
pochopnie takich możliwości, żeby to jeziorko zrównać z
ziemią, można je delikatnie pogłębić i zastanowić się nad
tym, żeby stało się fajnym miejscem rekreacji i to też nie
dużym kosztem można zamontować tam dwie, trzy ławki, a
na pewno mieszkańcy okolicznych bloków Chopina będą z
tego powodu zadowoleni.

Miasto nie zamierza zasypać jeziorka pokopalnianego i dotąd nie
zlecało opracowania koncepcji zagospodarowania tego terenu.

11.03.2016r
.

254.

24.02.2016r.
XIX Sesja
RMK

KOTLARSKI
MICHAŁ

WNIOSEK Przejście dla pieszych przy ul. Chopina – prosił o
przedstawienie w formie pisemnej tej koncepcji, która została
zaproponowana, jeżeli chodzi o tę wysepkę, czy o pasy z
sygnalizacją świetlną, ponieważ w tej sprawie podpisało się
ponad tysiąc osób. Razem z radnym J. Sidorem i W.
Nowakiem składali podpisy pod tym.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie zlecił w dniu 04.03.2016 r.
opracowanie koncepcji przebudowy i remontu ulicy Chopina, ze
szczególnym uwzględnieniem nowej organizacji ruchu, dotyczącej
usytuowania między innymi przejść dla pieszych. Chodzi głównie o
zawężenie jezdni w rejonie przejść dla pieszych, aby uniemożliwić
jazdę dwóm pojazdom obok siebie na jednym pasie ruchu. Termin
zakończenia opracowania przewidziany jest na koniec kwietnia br.

11.03.2016r
.

Nr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

255.

24.02.2016r.
XIX Sesja
RMK

KOTLARSKI
MICHAŁ

ZAPYTANIE
Pytał na jakim etapie i jaka jest możliwość realizacji parkingu
przy ul. Przyjaźni, przy MOPR, ponieważ jest tam stały
problem z parkowaniem. Wspominał o tym radny
Korytkowski i to zadanie chyba trafiło do budżetu,
przynajmniej było przyjęte jako wniosek. Ten temat się cały
czas zagęszcza.

Zgodnie ze stanowiskiem do wniosków Komisji Rady Miasta
Konina do projektu budżetu na 2016 rok, wybudowanie parkingu
między budynkiem MOPR a Szkołą Podstawową nr 8, zadanie na
łączną kwotę 850.000,00 zł, powinno zostać wprowadzone do
budżetu miasta na 2016 rok po rozliczeniu roku budżetowego 2015.

256.

24.02.2016r.
XIX Sesja
RMK

KOTLARSKI
MICHAŁ

WNIOSEK
Radny zaobserwował w Koninie namnożenie małych
punktów z automatami do gier, coś w stylu jednorękiego
bandyty i tych punktów na samym V osiedlu jest pięć. Jeden
jest na V osiedlu przy Żabce. Tam są tylko takie neony i
regularnie tam wchodzą dorośli i dzieci. Prosił Straż Miejską
o kontrolę tych miejsc. Jest ich w Koninie bardzo dużo, jest to
plaga, więc one są również w miejscach takich bardzo
powszechnych jak stacje benzynowe, a jest to według
radnego wiadomości niezgodne z obowiązującym prawem.

W 2015 r. Straż Miejska przekazała informację do Komendy
11.03.2016r
Miejskiej Policji w Koninie, dotyczącą punktów z automatami do
.
gier, albowiem nie jest uprawniona do prowadzenia kontroli w tym
zakresie. Policja, wspólnie z Urzędem Celnym, przeprowadziła 9
kontroli punktów z automatami do gier, podczas których 15
automatów zostało zabezpieczonych przez Urząd Celny. Obecnie
Straż Miejska prowadzi rozpoznanie w terenie, dotyczące lokalizacji
nowych punktów. Całość materiałów zostanie przekazana do
wykorzystania przez Policję.

Nr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

11.03.2016r
.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

257.

24.02.2016r.
XIX Sesja
RMK

KOTLARSKI
MICHAŁ

WNIOSEK
Remont ul. Dmowskiego – poparł radnego J. Sidora żeby.
Sprawa jest wyjątkowo ważna dla mieszkańców, bo ona od
wielu lat jest podnoszona. Apelował o to, żeby ten parking i
chodnik był zrobiony dla mieszkańców w takim kształcie, jak
im to odpowiada.

W warunkach technicznych do opracowania dokumentacji
projektowej na przebudowę ulicy - zarządca (ówczesny Wydział
Drogownictwa) wskazał, że należy zaprojektować: - jezdnię o
szerokości 7 metrów, - obustronne chodniki, - w zależności od
warunków terenowych obustronnie lub jednostronnie ścieżkę
rowerową, - zatoki autobusowe, - miejsca postojowe w rejonie
stadionu. Jednak ograniczona szerokość pasa drogowego oraz
lokalizacja zjazdów i przystanków autobusowych, uniemożliwiły
zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych, zgodnie z
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie. Z tych samych względów nie
wykonano również zatok autobusowych przy przystankach
(projektując odcinki przystankowe na jezdni) oraz odrębnych
chodników i ścieżek rowerowych (po stronie południowej ulicy
zaprojektowano tylko chodnik dla pieszych, natomiast po północnej
drogę dla pieszych i rowerów, popularnie nazywaną "ciągiem
pieszo-rowerowym"). Informuję również, że zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, tereny po stronie
północnej ulicy R. Dmowskiego (poza pasem drogowym), stanowią
zieleń parkową i nie ma możliwości lokalizowania tam obiektów
związanych z prowadzeniem i obsługą ruchu drogowego, w tym
miejsc postojowych. Zgłoszony przez Pana Radnego temat będzie
jednak jeszcze analizowany

258.

24.02.2016r.
XIX Sesja
RMK

SKOCZYLAS
KAROL

ZAPYTANIE
Na ostatniej sesji we wnioskach i zapytaniach radny prosił o
instrukcję zarządzania systemem jakości informatycznej. Na
większość pytań dostał odpowiedź, natomiast radny nie
otrzymał fizycznie tej instrukcji. Prosił o przesłanie tej
instrukcji na adres e-mailowy.

dokumentacja bezpieczeństwa informacji składa się z dwóch
11.03.2016r
głównych elementów: · Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego .
w Koninie; · Instrukcji Zarządzania System Informatycznym
służącym do przetwarzania danych osobowych. W celu zapoznania
się z tymi dokumentami proszę kontaktować się z Panem Andrzejem
Andrzejewskim – Administratorem Bezpieczeństwa Informacji UM
w Koninie, tel. 63 24 01 225.

259.

24.02.2016r.
XIX Sesja
RMK

ZAWILSKI
JANUSZ

WNIOSEK
Prace porządkowe na terenie miasta prowadzone są systematycznie.
Poruszył problem nieposprzątanych terenów, w szczególności Prace wiosenne, polegające na wygrabianiu liści z trawników,
w centrum miasta.
zamiataniu alejek, schodów po zimie, uzależnione są w znacznym
stopniu od odpowiedniej pogody.

Nr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

11.03.2016r
.

11.03.2016r
.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

260.

24.02.2016r.
XIX Sesja
RMK

ZAWILSKI
JANUSZ

ZAPYTANIE
Sprzątanie chodników przy Strefie Płatnego Parkowani –
radny pytał, kto powinien je sprzątać i jakie są zasady. Radny
prosił Komendanta Straży Miejskiej, żeby osoby, które będą
tam chodzić na patrolach też zwracały uwagę i zapisywały,
do kogo trzeba zadzwonić.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i
11.03.2016r
porządku w gminach, właściciel nieruchomości nie jest obowiązany .
do uprzątania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój
lub parkowanie pojazdów samochodowych. Sytuacja taka występuje
na chodniku wzdłuż Alei 1 Maja, na odcinku obowiązywania Strefy
Płatnego Parkowania. W tym miejscu za porządek na chodniku
odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Miejskich. Natomiast przy ulicy
Dworcowej, po stronie ciągu sklepów, SPP zorganizowana jest w
zatokach parkingowych, a nie na chodniku. Tutaj, do utrzymania
czystości zobowiązani są właściciele lub administratorzy sklepów.
Strażnicy miejscy prowadzą systematyczne kontrole utrzymania
czystości i porządku, na bieżąco występując do firm sprzątających,
administratorów lub właścicieli obiektów o uporządkowanie terenu.

261.

24.02.2016r.
XIX Sesja
RMK

KURZAWA
ANNA

WNIOSEK
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt rada gminy musi
przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt. Jednym z zadań
programu, który jest narzucony, to jest usypianie ślepych
miotów. Zwierzęta, które dopiero co przyszły na świat, a
mają jeszcze niewykształcony wzrok czyli do około 2
tygodnia życia niczym nie różnią się od starszych zwierząt.
Usypianie ślepych miotów poprzez otrzymywanie
śmiertelnego zastrzyku nie rozwiązuje problemu
bezdomności zwierząt. Rozwiązania trzeba szukać gdzieś
indziej. Trzeba kłaść nacisk na sterylizację i kastrację. To
najlepsze wyjście z tej sytuacji. Radna proponowała, aby
miasto Konin wprowadziło politykę zachęcania właścicieli
czworonogów do sterylizacji i kastracji poprzez zwolnienie
właścicieli z corocznych opłat za wykastrowanego lub
wysterylizowaneo czworonoga.

Jak wynika z art. 18a ustawy dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 11.03.2016r
i opłatach lokalnych, do wyłącznej kompetencji Rady Miasta należy .
podejmowanie uchwał wprowadzających opłatę od posiadania psów.
Zgodnie z art. 19 pkt 3 ww. ustawy rada, w drodze uchwały może
wprowadzić inne, niż wymienione w ustawie zwolnienia
przedmiotowe od opłaty. Dodam także, iż zgodnie z obowiązującą
Uchwałą Rady Miasta Konina Nr 290 z dnia 24.02.2016 r., w celu
ograniczenia bezdomności zwierząt Miasto Konin zapewnia
właścicielom psów i kotów, które są czipowane, dofinansowanie w
wysokości 50 % kosztów sterylizacji samic i kastracji psów, w ilości
maksymalnie 2 sztuk zwierząt rocznie. W latach 2012 – 2015
wykonano następujące ilości zabiegów współfinansowanych przez
miasto: • 2012 rok - 134 szt. • 2013 rok - 592 sz. • 2014 rok - 445
szt. • 2015 rok - 405 szt.

Nr

262.

Data
wpływu
24.02.2016r.
XIX Sesja
RMK

RADNA/
RADNY
KURZAWA
ANNA

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

WNIOSEK
W imieniu Pani E. Sochy prezes OTOZ Animals radna
złożyła wniosek o wygospodarowanie kwoty na azyle dla
kotów. Taki azyl obejmuje budy, ogrodzenie oraz monitoring.
Azyle przeciwdziałają nadpopulacji tych zwierząt, są
zaszczepione, wysterylizowane i mają pełną opiekę przez
wolontariuszy. Kwota na jeden taki azyl to 10 tys. zł. ale
można za 5 czy 7 tys. zł również je zrobić.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
11.03.2016r
bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina określa zadania
opieki nad kotami wolno żyjącymi. Realizatorzy zadań, ujętych w
Programie mają obowiązek współpracy ze wszystkimi
organizacjami, wolontariuszami i osobami, które są tym
zainteresowane. W ramach tych zadań Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami w Polsce o/Konin, w roku 2015 pomogło 65
społecznym karmicielom kotów wolno żyjących, wydając blisko 3
tony karmy. Podjęto również leczenie około 30 kotów, a 23
wysterylizowano i wykastrowano. Do Schroniska przyjęto 15 kotów
wymagających leczenia szpitalnego (po wyleczeniu koty zostały
wypuszczone). W roku 2015 zostały utworzone 3 azyle kocie.
Warunkiem utworzenia azylu jest wyrażenie zgody właściciela
terenów, na którym ma on powstać, jak również zgoda
mieszkańców. Ponadto należy znaleźć społecznego opiekuna, który
zaopiekuje się tym azylem, określić ilość kotów objętych opieką,
zamontować odpowiednią ilość budek.
Tworzenie azyli napotyka na wiele przeszkód, zarówno ze strony
właścicieli terenów (administracje budynków, Spółdzielnie,
Wspólnoty Mieszkaniowe itp.), jak również mieszkańców, którzy
często nie wyrażają zgody, by znajdowały się one w pobliżu ich
miejsca zamieszkania. Aktualnie Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami posiada cztery budki, mogące stanowić schronienie dla
wolno żyjących kotów (azyle) gotowe do rozstawienia. W roku
bieżącym wprowadzono dodatkowy zapis w Programie, dotyczący
sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi – tworzenie azyli
dla kotów wolno żyjących według potrzeb. Tak więc miasto
zapewnia na swoim terenie opiekę nad wolno żyjącymi kotami.
Jednocześnie informuję, że Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami
deklaruje podjęcie współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem
Ochrony Zwierząt ANIMALS.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

263.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

SKOCZYLAS
KAROL

Radny PYTAŁ, na jakim etapie jest pomnik żołnierzy
wyklętych.

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki podjął następujące działania
14.04.2016
związane z realizacją tego projektu: -skierowano pismo do Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie w sprawie
wydania opinii i zaakceptowania treści tablicy, -dokonano
zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę – czas oczekiwania 30 dni
(na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo
budowlane), -wykonano mapki i projekt zagospodarowania działki, trwa wybór oferenta wykonania pomnika, -porządkowany jest
wskazany we wniosku teren na skwerze przy SP nr 4 w Koninie,
gdzie ma być usytuowany pomnik. Przewidywany czas realizacji
zadania - koniec maja 2016 r. Ostateczny termin zależny jest jednak
od opinii Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

264.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

SKOCZYLAS
KAROL

WNIOSEK
Radny wnioskował o zainstalowanie pasa neutralnego na
ulicy Poznańskiej przedłużenie PWiK-u.

Zarząd Dróg Miejskich przystąpi do zmiany organizacji ruchu we
wskazanym miejscu. Jednak przed jego wprowadzeniem niezbędna
jest również opinia Komendy Miejskiej Policji. Po dokonaniu
wszystkich uzgodnień, jeżeli będą pozytywne, zmiana zostanie
wprowadzona.

265.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

WNIOSEK
Radny złożył wniosek o naprawę parkingu przy Klasztorze,
obok Szkoły Podstawowej Nr 1. Są tam dziury, a korzystają z Remont zostanie wykonany do końca kwietnia 2016 r.
parkingu i nauczyciele, i parafianie.

14.04.2016

266.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

ZAPYTANIE
Słupy na moście Briańskim. Obchodzi farba. Radny pytał,
czy one są na jakiejś gwarancji.

14.04.2016

Nr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Słupy, o które pytał Pan Radny nie znajdują się na Wiadukcie
Briańskim, ale na Moście Unii Europejskiej. Oświetlenie, jak i cała
„przeprawa” nie są już objęte gwarancją. Gwarancja na oświetlenie
uliczne wygasła w roku 2012. W związku z tym oczyszczenie i
ewentualne naniesienie nowych powłok malarskich leży obecnie w
gestii Zarządu Dróg Miejskich. Z powodu ograniczonych środków
finansowych, odnowienie słupów nie jest przewidziane do realizacji
w bieżącym roku

Termin
załatwienia

14.04.2016

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

267.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

WNIOSEK
Radny prosił Prezydenta, aby uczulił Straż Miejską, żeby
zwróciła uwagę na psy, które są wyprowadzane na bulwary
nadwarciańskie.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe w Koninie
14.04.2016
wynikają z § 23 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Konina, przyjętego Uchwałą nr 479 Rady Miasta
Konina z dnia 28 listopada 2012 r. Uchwała nie daje podstaw do
zakazu wprowadzania psów na Bulwar Nadwarciański. W
Regulaminie Bulwaru MOSIR w Koninie również nie wprowadzono
takiego zakazu. Z obserwacji z kamer monitoringu miejskiego
wynika, że średnio w ciągu dnia na Bulwar wyprowadzanych jest
około 15 psów. Straż Miejska podejmuje interwencję w sytuacji, gdy
wyprowadzający psa nie sprząta po nim odchodów, lub zwalnia go
ze smyczy w obecności spacerujących innych osób. Tego typu
interwencje będą nadal podejmowane.

268.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

ZAPYTANIE
Zgodnie z Uchwałą nr 202 Rady Miasta Konina z dnia 28
Radny pytał, czy ktoś rozważał oczipowanie psów w mieście. października 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od
posiadania psów, zwalnia się z opłaty za posiadanie psa, który ma
wszczepiony identyfikator w postaci czipa, jednorazowo w danym
roku, w którym przeprowadzono czipowanie. Natomiast od psa
mającego wszczepiony identyfikator w postaci czipa przed 1
stycznia 2016 r., opłata roczna wynosi 50% stawki tj. 30 zł.

14.04.2016

269.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

ZAPYTANIE
Radny miał pytanie do Prezesa PWiK-u. Chciałby dopytać,
bo Prezes podał kwotę amortyzacji 2 360 000 000 zł, którą
przekazuje, kładzie w koszty. Radny pytał, czy w tej kwocie
są zawarte również dotacje, różnego rodzaju subwencje,
wsparcia czy nie?

W załączeniu przedkładam informację na temat kosztów
amortyzacji, otrzymaną od Pani Izabeli Kowalewskiej – Głównej
Księgowej PWiK Sp. z o.o w Koninie.

14.04.2016

270.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

ZAPYTANIE
Radny pytał, kiedy się pojawią ławki na Placu Wolności.

Ławki na Placu Wolności zostały ustawione.

14.04.2016

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

271.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

272.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

ZAPYTANIE
Radny pytał kiedy rozpocznie się drugi etap modernizacji
Młodzieżowego Domu Kultury.

ZAPYTANIE
Radny pytał o torowisko i całą ulicę Torową. Stwierdził, że
nie ma drugiego tak brudnego miejsce w nowym Koninie.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Obecnie finalizowane są prace projektowe, związane z wykonaniem 14.04.2016
dokumentacji zamiennej (pod zmianę pozwolenia na budowę),
uwzględniającej kolejne etapy przebudowy budynku: Etap II
obejmuje: 1)dostosowanie budynku do wymagań w zakresie
bezpieczeństwa pożarowego, określonych w „Ekspertyzie
technicznej w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej dla
przebudowywanego budynku Młodzieżowego Domu Kultury w
Koninie przy ulicy Przemysłowej 3D” i Postanowieniu nr 170/2015
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej, w zakresie: -dostosowania klatek schodowych, -instalacji
hydrantowej ppoż. i elektrycznej ppoż., 2)wyposażenie budynku w
urządzenie do transportu pionowego dla osób niepełnosprawnych,
3)przebudowę wejścia głównego i rozbiórkę estakady,
4)zagospodarowanie terenu od strony ulicy Przemysłowej wraz z
przebudową przyłącza sieci cieplnej (kolizja z zagospodarowaniem
terenu). Realizacja Etapu II przewidziana jest w roku bieżącym – do
końca września. Etap III obejmuje wielobranżową przebudowę
wnętrza budynku. Realizacja Etapu III przewidziana jest w latach
następnych, według możliwości finansowych Miasta.
Teren wskazany przez Pana Radnego należy do PKP SA ul.
Szczęśliwiecka 62 w Warszawie. W marcu bieżącego roku Straż
Miejska skierowała w tej sprawie pisma do : -PKP SA ul.
Szczęśliwiecka 62 w Warszawie, -Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami PKP SA w Poznaniu Al. Niepodległości 8, Oddziału Zarządzania Nieruchomościami PKP ul. Chopina 14 w
Koninie. Każdego roku podejmowane są działania w celu usunięcia
zalegających na tym terenie nieczystości.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Z chwilą rozpoczęcia przez Straż Miejska akcji „Posesja”, do
14.04.2016
instytucji i osób prywatnych kierowane są pisma z zaleceniami
porządkowania terenów, ze wskazaniem terminu realizacji. W
przypadku braku reakcji, wszczyna się postępowania, proponując
mandaty karne, lub kieruje się wnioski o ukaranie do Sądu. Taka
procedura jest stosowana również wobec PKP SA. Niezależnie od
tego, na wskazany przez Pana Radnego teren kierowane są również
osoby, skazane przez Sąd na wykonywanie nieodpłatnie prac
społecznie użytecznych, a będące w dyspozycji Straży Miejskiej. W
tym roku pracowało tam 7 osób, które przepracowały 21 godzin.
Odpady zostały zabrane przez służby komunalne miasta. Straż
Miejska będzie nadal prowadziła działania, w celu wyeliminowania
nieprawidłowości i spowodowania utrzymania terenu we właściwym
stanie.
273.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

WNIOSEK
Radny zwrócił uwagę i zasygnalizował popsutą już coraz
mocniej kładkę nad ulicą Torową, Zastanawiał się czy nie
powinna zostać zamknięta.

Kładka dla pieszych nad ulicą Torową wymaga wymiany części
14.04.2016
pomostu, co z uwagi na przewidywaną jej likwidację – wydaje się
niezasadne. Oczywiście warunkiem bezwzględnym jest wykonanie
zabezpieczenia spodu pomostu nad torami kolejowymi. Obecnie
trwają prace przygotowawcze i uzgodnienia z PKP. Dopiero po
przeprowadzeniu tych prac, będzie możliwe przedłużenie okresu
użytkowania kładki. Termin ten zostanie określony po dokładnym
przeglądzie obiektu. W roku 2015 wykonane zostało zabezpieczenie
spodu pomostu nad ulicą Torową (założenie siatki). Dokonano także
pomiaru natężenia ruchu pieszego. Stwierdzono, że od godz. 6.00 do
godz. 22.00 kładką przechodzi około 200 osób. Ruch ten nie jest
więc duży.

Nr

274.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

ZAPYTANIE

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

275.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

GÓRECKI
SEBASTIAN

WNIOSEK
Radny wnioskował o poszerzenie chodnika na ulicy
Szymanowskiego.

Ze względu na brak środków finansowych poszerzenie chodnika nie
jest możliwe do zrealizowania. W pierwszej kolejności należy
opracować dokumentację projektową, która rozwiąże kolizję z
oświetleniem ulicznym i określi warunki techniczne realizacji
zadania.

14.04.2016

276.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

GÓRECKI
SEBASTIAN

WNIOSKOWAŁ o interwencję o remont dojazdu do
Młodzieżowego Domu Kultury od ulicy Torowej.

Droga dojazdowa do MDK prowadzi przez tereny nie będące
własnością Miasta. Część oznaczona w planie jako ciąg pieszy (CP)
jest własnością Energa – Operator S.A. Aktualnie posiadamy
wstępną zgodę Energa na zbycie nieruchomości. Pozostały odcinek
drogi, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, jest drogą wewnętrzna i stanowi własność
Spółdzielni Mieszkaniowej Zatorze oraz osoby prywatnej. W celu
poprawy stanu technicznego drogi zostanie opracowana kalkulacja
kosztów jej nabycia oraz remontu. Zadanie to zostanie zgłoszone,
jako propozycja zadania inwestycyjnego, do projektu budżetu na
2017 rok.

14.04.2016

Radny pytał o ulicę Szeligowskiego, stan prawny i przejęcie.
Jak wygląda ta sytuacja.

Miasto jest w trakcie regulacji stanu prawnego odcinka ulicy
14.04.2016
Tadeusza Szeligowskiego o długości 150 m, dochodzącego do ulicy
Fryderyka Chopina. Aktualnie w ewidencji gruntów i budynków,
odcinek ten jest własnością Miasta, w użytkowaniu wieczystym
Spółdzielni Mieszkaniowej Zatorze. Trwają rozmowy celem
przejęcia przez Miasto tego prawa. Regulacja, o której mówił Pan
Radny podczas sesji, nie była możliwa z uwagi na charakter drogi.
Na dzień 31.12.1998 r. droga ta nie była drogą publiczną, lecz
jedynie drogą wewnętrzną. W tamtych latach w miejscowym planie
zagospodarowania dla tego terenu cały obszar był oznaczony jako
teren zabudowy wielorodzinnej (bez lokalizacji dróg wewnętrznych).

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

277.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

KOTLARSKI
MICHAŁ

ZAPYTANIE
Radny pytał o tereny inwestycyjne (Międzylesie). Chciałby
się dowiedzieć, czy wcześniej na etapie planowania były
prowadzone jakieś odwierty geologiczne i prace geodezyjne
związane z tą kwestią, bo jest to kluczowe na etapie
planowania.

Warunkiem zaplanowania i uruchomienia terenów inwestycyjnych w 14.04.2016
rejonie Międzylesia było przeprowadzenie badań geotechnicznych i
hydrogeologicznych gruntu, które określiły szczegółowo charakter
gruntu oraz możliwości jego wykorzystania pod przyszłą zabudowę.
Ogólnie wiadome było, że w tym rejonie występują grunty
pokopalniane, niejednorodne, w pewnym stopniu nieprzewidywalne.
W 2011 roku Miasto uzyskało dofinansowanie z EFRR na
przygotowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w obrębie KoninMiędzylesie, które obejmowało prace studyjno-koncepcyjne i
opracowanie projektów technicznych budowy sieci. W ramach
opracowań projektowych wykonano dokumentację geologicznoinżynierską i hydrogeologiczną, w których zebrano wyniki i
dokonano analizy przeprowadzonych badań terenowych i
laboratoryjnych (wykonano 25 odwiertów i sondowań). Na
podstawie tej analizy stwierdzono, że badany teren charakteryzuje
się złożonymi warunkami gruntowo-wodnymi. Fakt ten powoduje,
że dla każdej planowanej inwestycji w obrębie terenów
inwestycyjnych Konin-Międzylesie, należy wykonać szczegółowe
badania geotechniczne i opracować dokumentację badań podłoża
gruntowego pod konkretny obiekt - zgodnie z zasadami i
wytycznymi Rozporządzenia Ministerstwa Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych. Zakres badań winien każdorazowo określić
projektant, w zależności od wielkości i wymagań planowanej
inwestycji, uwzględniając stopień złożoności warunków
gruntowych.

278.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

KOTLARSKI
MICHAŁ

WNIOSEK
Radny wnioskował, aby w okolicy zegara w centrum miasta
pouzupełniać ubytki kostki brukowej, szczególnie w
miejscach gdzie są podjazdy dla wózków i dla matek z
dziećmi.

Zarząd Dróg Miejskich, po przeprowadzeniu wizji we wskazanym
przez Pana Radnego miejscu, zlecił naprawę schodów przy ulicy
Aleje 1 Maja. Natomiast pozostałe zniekształcenia nawierzchni
chodników zostaną naprawione w ramach bieżącego utrzymania
dróg w sezonie letnim.

Nr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

14.04.2016

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

279.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

KOTLARSKI
MICHAŁ

WNIOSEK
Prosił o remont nawierzchni i ujednolicenie tej nawierzchni w
parku im. F. Chopina, ponieważ na części jest chodnik, na
części jest asfalt, a na części jest zwykły piach.

Ze względu na brak środków finansowych w planie wydatków
budżetu miasta Konina na 2016 r., nie jest możliwy remont
nawierzchni alejek w parku im. F. Chopina. Wydział Gospodarki
Komunalnej UM w Koninie uwzględni to zadanie w projekcie
budżetu na 2017 r.

14.04.2016

280.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK
Radny złożył jeszcze raz wniosek o kamerę na ul. 3 Maja,
Szarych Szeregów na skrzyżowaniu.

Z założenia, monitoring miejski powinien zabezpieczać przestrzeń
publiczną. Zabezpieczenie poszczególnych sklepów i innych
obiektów należy do ich właścicieli. Przestrzeń publiczna ulicy 3
Maja jest zabezpieczona przez kamery monitoringu miejskiego,
zainstalowane na skrzyżowaniu ulic Bankowa -3 Maja oraz ulic
Staszica – 3 Maja. Ponadto kamery zainstalowane na budynku przy
ulicy Wodnej zabezpieczają przestrzeń na skrzyżowaniu ulicy
Wodnej i Szarych Szeregów. W rejonie tym brak jedynie
zabezpieczenia odcinka od skrzyżowania ul. 3 Maja i Szarych
Szeregów, w kierunku ulicy Staszica. W bieżącym roku w budżecie
miasta brak jest środków na zainstalowanie w tym rejonie
dodatkowych kamer.

14.04.2016

281.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK
Radny wnioskował o zwrócenie uwagi na sprzątanie
Starówki, bo wiele osób się skarży i to dotyczy na tę chwilę
osiedla Hajmat i ulicy Taczanowskiego szczególnie.

Zarząd Dróg Miejskich przejął realizację umowy w zakresie
14.04.2016
utrzymania porządku i czystości w pasach drogowych. Wszelkie
nieprawidłowości, związane z oczyszczaniem pasów drogowych w
mieście, są na bieżąco zgłaszane odpowiedzialnym firmom i
monitorowane. ZDM zwróci uwagę, by wszystkie elementy pasa
drogowego były dokładnie oczyszczane. Należy podkreślić, iż po
okresie zimowym, nagromadzone nieczystości są sprzątane
sukcesywnie. Osiedle Armii Krajowej, w tym ulica Taczanowskiego,
zostały już przekazane do realizacji. Dodam, że zgodnie z art. 5 ust.
1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia
13 września 1996 r., uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników,
położonych wzdłuż nieruchomości, należy do ich właścicieli.

282.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

WNIOSEK
W bieżącym roku nie jest możliwe zamontowanie dodatkowych
Wnioskował aby kilka stojaków kolejnych też się w tym roku
stojaków na rowery w parku im. F. Chopina. Wydział Gospodarki
znalazło w Parku im. F. Chopina.
Komunalnej UM w Koninie uwzględni to zadanie w projekcie
budżetu na 2017 r.

Nr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina
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14.04.2016
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283.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

ZAPYTANIE
Pytał, czy projekt jego przyszłego remontu zakłada to, co
było przez lata obiecywane, że ten kwadratowy na tę chwilę
budynek, będzie w swoim kształcie, przy okazji przebudowy,
remontu przywracany do poprzedniego stanu.

Miasto posiada dokumentację projektową na „Adaptację Sądu
14.04.2016
Rejonowego na potrzeby administracji samorządowej” z
prawomocnym pozwoleniem na budowę. Dokumentacja składa się z
dwóch odrębnych części : I. część A – budynek od strony ulicy
Wojska Polskiego wraz z zagospodarowaniem terenu
(zaprojektowany głównie na potrzeby Wydziału Komunikacji), z
terminem ważności pozwolenia na budowę do 27.08.2017 r., II.
część B – budynek wewnątrz posesji (roboty w zakresie ocieplenia i
wymiany części stolarki), z terminem ważności pozwolenia na
budowę do 4.08.2017 r. Dokumentacja opracowywana była na bazie
wytycznych i warunków wydanych przez wydziały urzędu, dla
których planowana była lokalizacja w przedmiotowych budynkach,
jak również inne instytucje, wydające warunki techniczne do
projektowania i uzgadniające projekt (PWiK, Wydział
Drogownictwa, Zakład Energetyczny, Konserwator Zabytków).
Budynek po dawnym Sądzie znajduje się w strefie „B” ochrony
konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Konina.
Rozwiązania projektowe zostały zaakceptowane przez Konserwatora
Zabytków - Postanowienie nr 550/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r.
Artykulacja architektoniczna i kolorystyka obu obiektów została
zharmonizowana z zabytkowym otoczeniem. Dokumentacja
znajduje się do wglądu w Wydziale Inwestycji UM w Koninie, pok.
301.

284.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

ZAPYTANIE

Jak już informowałem, przy obecnym projekcie i usytuowaniu
ścieżki rowerowej nie jest możliwe jednoczesne wykonanie miejsc
parkingowych. Jest to bowiem sprzeczne z elementarnymi zasadami
dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozważana jest
natomiast możliwość przesunięcia ogrodzenia stadionu do skrajni
pasa drogowego i wyznaczenie tam miejsc postojowych

Odnośnie ul. Dmowskiego radny pytał, jak to wygląda, czy
wniosek on jest nadal analizowany, bo budowa się zakończy,
a może jeszcze tam można te parkingi zrobić.

14.04.2016
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Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

285.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

ZAPYTANIE
Radny pytał, kiedy będzie realizowana budowa sali w Szkole
Podstawowej nr 1, ponieważ początek jest przewidziany na
ten rok.

Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1
14.04.2016
zaplanowana jest w cyklu trzyletnim (2016-2018), ze względu na
możliwości finansowe budżetu Miasta. Zgodnie z WPF na
poszczególne lata przewidziano następujące środki: 2016 – 400 tys.
zł 2017 – 1 mln 600 tys. zł 2018 – 2 mln zł Ponieważ na rok bieżący
przewidziana jest kwota 400 tys. zł, wybór wykonawcy planuje się w
drugiej połowie roku. Aktualnie przygotowywany jest wniosek do
Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie (33% wartości
zadania) w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury
sportowej". Rozpatrzenie wniosków nastąpi do 16 lipca br.

286.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

ZAPYTANIE Radny pytał, co z przebudową ul. Kościuszki
na odcinku od bramy Parku im. F. Chopina do bulwarów, bo
to też przewidziane jest na ten rok.

Obecnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy 14.04.2016
robót. Na dziś nie ma zagrożenia terminu realizacji zadania.

287.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

MAJEWSKI
KRYSTIAN

ZAPYTANIE
Radny pytał na jakim
etapie są
przygotowania
samorządu do tej
rewolucji w
transporcie
zbiorowym.

Miasto Konin posiada opracowany „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na
14.04.2016
lata 2014-2020" dla miasta Konina, przyjęty Uchwałą Nr 723 z dnia 29 stycznia 2014 roku, który zawiera
informacje, dotyczące przebiegu linii na trasach miejskich i podmiejskich. Na temat organizacji transportu od
dnia 1 stycznia 2017 r. prowadzone są intensywne rozmowy z przedstawicielami powiatów: konińskiego,
słupeckiego, kolskiego, tureckiego oraz Miasta Konin. Sprawdzana jest też możliwość powierzenia naszemu
przedsiębiorstwu PKS w Koninie S.A. realizacji publicznego transportu zbiorowego na zasadzie zlecenia in
house. Taka forma zlecenia oraz koncepcja podmiotu wewnętrznego jest od dawna powszechnie stosowana w
polskich samorządach, szczególnie w zakresie realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, których
celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb zbiorowych ludności, poprzez świadczenie usług
powszechnie dostępnych. Istnieją obiektywne przesłanki zastosowania zlecenia in house, jako pożądanej
formy realizacji usługi w publicznym transporcie zbiorowym. Są nimi między innymi konieczność
zapewnienia ciągłości i pewności realizacji tego zadania, znaczna wartość oraz stopień złożoności
infrastruktury niezbędnej do realizacji tego typu zadania. Sprawdzane są wszelkie możliwości prawne, które
mają wyjaśnić, w jaki sposób możliwe będzie wypełnienie obowiązku przez kilka powiatów, który nakłada
na nie Ustawa o Publicznym Transporcie Zbiorowym, z wykorzystaniem naszej firmy PKS w Koninie S.A.
Wszystko jest na najlepszej drodze, abyśmy z dniem 1 stycznia 2017 r. byli gotowi do obsługi komunikacji
na terenie gmin i powiatów, które będą tym zainteresowane. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Koninie S.A. posiada obecnie 171 autobusów, które w ubiegłym roku przejechały ponad 6.200 000 km, z
czego około 5.000 000 km na terenie wspomnianych powyżej powiatów w komunikacji regularnej. Należy
zwrócić uwagę na fakt, iż przede wszystkim w przypadku braku dostatecznej siatki połączeń, będących o
charakterze użyteczności publicznej, ulgi ustawowe stracą mieszkańcy danego terenu. W przypadku uczniów
i studentów, którzy stanowią blisko 90% klientów PKS, spowodowałoby to wzrost ceny biletu miesięcznego
o prawie 50%.

Nr
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wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

288.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

MAJEWSKI
KRYSTIAN

WNIOSEK
Radny prosił o udzielenie informacji publicznej na temat
zadłużenia wszystkich spółek miejskich.

289.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

KORYTKOWS ZAPYTANIE
KI PIOTR
Radny podniósł temat dot. sposobu odbierania
posegregowanych śmieci.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

1)Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 14.04.2016
o.o. -zobowiązania długoterminowe – brak -zobowiązania
krótkoterminowe – 1 461 991,11 zł 2)Przedsiębiorstwo Turystyczno
Handlowo Usługowe „KONIN” Sp. z o.o. -zobowiązania
długoterminowe – brak -zobowiązania krótkoterminowe – 4 320
909,55 zł 3)Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązania długoterminowe – 26 938 979,49 zł -zobowiązania
krótkoterminowe - 6 957 737,21 zł 4)Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. -zobowiązania długoterminowe – brak
-zobowiązania krótkoterminowe – brak 5)Miejskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. -zobowiązania
długoterminowe – 29 179 795,61 zł -zobowiązania krótkoterminowe
- 6 808 615,83 zł 6)Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o. -zobowiązania długoterminowe - 96 243
967,79 zł -zobowiązania krótkoterminowe - 6 971 015,90 zł
7)Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. zobowiązania długoterminowe – brak -zobowiązania
krótkoterminowe - 2 846 691,71 zł 8)Geotermia Konin Sp. z o.o. zobowiązania długoterminowe – brak -zobowiązania
krótkoterminowe – 21 135,04 zł
Zgodnie z Uchwałą 479 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada
2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Konina ze zmianami, na terenie miasta
obowiązuje pojemnikowy i workowy system gromadzenia odpadów
selektywnie zebranych.
W ramach realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych,
wykonawca monitoruje jakość prowadzenia segregacji odpadów
komunalnych przez właścicieli nieruchomości w pojemnikach i
workach. Pracownicy wykonawcy powinni, przed opróżnieniem
pojemników, otworzyć wszystkie pokrywy pojemników
przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
w celu dokonania wizualnej kontroli ich zawartości.
Odbierający odpady selektywnie zebrane w workach winni dokonać
wizualnej kontroli ich zawartości. Wykonawca zobowiązany jest
wykonać dokumentację fotograficzną

14.04.2016

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

zawartości pojemnika (pojemników lub worków zawierających
odpady niezgodne z ich przeznaczeniem, np. odpady zmieszane
zamiast zbiórki selektywnej). W przypadku selektywnej zbiórki
istnieje możliwość dostarczania wszystkich rodzajów selektywnie
zebranych odpadów jedną śmieciarką lub innym przystosowanym
pojazdem tylko wtedy, gdy jest możliwość zważenia w MZGOK
każdego asortymentu osobno, tzn. wykonawca musi dokonać
wyładunku każdego rodzaju odpadu po kolei, tak aby można było
wjechać na wagę z każdym asortymentem, określają jego
tonaż.Wydział Gospodarki Komunalnej UM w Koninie wezwał
wykonawcę do odbierania i postępowania z odpadami zgodnie z
umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
290.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

STREKERDEMBIŃSKA
ELŻBIETA

WNIOSEK
Prosiła o przeanalizowanie oznakowania i wprowadzenie
jakiegoś udogodnienia, rozwiązania, które by wyeliminowało
potencjalne niebezpieczeństwo na Chorzniu tj. na
skrzyżowaniu, na wysokości stacji benzynowej na ul.
Poznańskiej, jadąc w kierunku Konina do stacji benzynowej.

Zarząd Dróg Miejskich przystąpi do zmiany organizacji ruchu we
14.04.2016
wskazanym przez Panią Radną miejscu. Jednak przed jego
wprowadzeniem niezbędna jest również opinia Komendy Miejskiej
Policji. Po dokonaniu wszystkich uzgodnień, jeżeli będą pozytywne,
zmiana zostanie wprowadzona.

291.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

ZAWILSKI
JANUSZ

WNIOSEK
Poinformował, że emeryci proszą o zwiększenie ławeczek na
skwerze przez KDK. Jak jest słońce, są one bardzo oblegane.
Jeżeli dałoby radę 5 czy 10 dołożyć to już będzie bardzo
dużo.

Do końca maja, na skwerze przed Konińskim Domem Kultury
zostanie zamontowanych 10 ławeczek oraz 5 koszy na odpady.

14.04.2016

292.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

ZAPYTANIE
Radny pytał o ulicę Dmowskiego - jak wygląda sprawa tej
analizy.

Jak już informowałem, przy obecnym projekcie i usytuowaniu
ścieżki rowerowej nie jest możliwe jednoczesne wykonanie miejsc
parkingowych. Jest to bowiem sprzeczne z elementarnymi zasadami
dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozważana jest
natomiast możliwość przesunięcia ogrodzenia stadionu do skrajni
pasa drogowego i wyznaczenie tam miejsc postojowych.

14.04.2016

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

293.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

ZAPYTANIE
Podniósł problem poruszony przez radnego S. Góreckiego ulica Torowa dojazd do MDK-u. Wnioskował o formalne
załatwienie sprawy przez urzędników miejskich, przez
podwładnych Prezydenta o uregulowanie spraw prawnych,
ponieważ ta droga w części należy do spółdzielni
mieszkaniowej, do osób prywatnych, podobno nawet do
Energetyki, aby ten temat raz definitywnie po prostu
zakończyć.

Droga dojazdowa do MDK prowadzi przez tereny nie będące
własnością Miasta. Część oznaczona w planie jako ciąg pieszy (CP)
jest własnością Energa – Operator S.A. Aktualnie posiadamy
wstępną zgodę Energa na zbycie nieruchomości. Pozostały odcinek
drogi, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, jest drogą wewnętrzna i stanowi własność
Spółdzielni Mieszkaniowej Zatorze oraz osoby prywatnej. W celu
poprawy stanu technicznego drogi zostanie opracowana kalkulacja
kosztów jej nabycia oraz remontu. Zadanie to zostanie zgłoszone,
jako propozycja zadania inwestycyjnego, do projektu budżetu na
2017 rok.

14.04.2016

294.

30.03.2016r.
XX Sesja
RMK

CHOJNACKI
ZENON

WNIOSEK
Zgłosił wniosek, o zgłoszenie którego zmusiło go wyznanie
jednego małżeństwa, które niestety straciło dziecko żeby
ustalić pewnego rodzaju procedury, które umożliwiłyby
godny pochówek dla zwłok ludzkich.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2006 r.,
rodzice dzieci martwo urodzonych i tych, które zmarły w łonach
matek, bez względu na to jak długo trwała ciąża, mają prawo, by je
godnie pochować. Decyzja o tym, co stanie się z ciałem dziecka,
należy wyłącznie do rodziców. Tylko oni mogą zdecydować, czy
chcą je odebrać, czy pozostawić w szpitalu. Jak słusznie Pan Radny
stwierdził, jest to sprawa niezwykle delikatna. Zgodnie z deklaracją
Prezesa PGKiM Pana Jarosława Derdzińskiego, jeśli będzie taka
wola Państwa Radnych, wówczas na Cmentarzu Komunalnym w
Koninie zostanie udostępnione odpowiednie miejsce pochówków.

14.04.2016

Nr

Data
wpływu

295.

04.04.2016r.
Wnioski radnego
Jarosława Sidora z
okresu
międzysesyjnego

296.

04.04.2016r.
zgłoszone w okresie
międzysesyjnym

297.

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

SIDOR
JAROSŁAW

WNIOSEK
Wykonanie wstępnej analizy (projektu) w celu zwiększenia
miejsc parkingowych dla gości i pracowników MDK-u oraz
mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej z ulicy
Przemysłowej przy MDK-u pomiędzy - Przedszkolem nr 32
- Strażą Pożarną - ulicą Przemysłową. Temat dotyczy części
terenu zielonego (trawa) Zdjęcia od 10 do 15.

Z zapisów MPZP oraz rejestru własności gruntów wynika, że przy 15.04.2016
zachowaniu obowiązujących przepisów jest możliwe wybudowanie
parkingu. W zakresie budowy (przebudowy) należy przewidzieć
oświetlenie, odwodnienie oraz nawierzchnię.
W celu określenia zakresu oraz kosztu realizacji zadania należy
opracować dokumentację projektowo - kosztorysową i uzyskać
niezbędne pozwolenia. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie szacuje,
że koszt inwestycji wyniesie około 1,1 mln. zł.

SIDOR
JAROSŁAW

WNIOSEK o posprzątanie terenu przy drodze dojazdowej
do konińskiego MDK-u. Temat powraca regularnie i
powinien być na bieżąco monitorowany i załatwiany przez
odpowiednie służby. Zdjęcia od 16 do 22.

Wskazany przez Pana Radnego teren stanowi własność miasta oraz 15.04.2016
osób prywatnych i Spółdzielni Mieszkaniowej. Straż Miejska, w
ramach corocznej akcji .Posesja" wystosowała do właścicieli pisma,
wzywające do posprzątania nieruchomości, określając termin
wykonania. Tereny, stanowiące własność miasta zostaną
posprzątane przez osoby skierowane przez Sąd do wykonywania
prac społecznie użytecznych. Termin uporządkowania tych terenów
uzależniony jest jednak od liczby osób skazanych, które stawią się
do wykonywania tych prac. Dodam, że obecnie osoby te wykonują
prace porządkowe przy ulicy Torowej oraz na Osiedlu Gosławice.

WNIOSEK o uczczenie 6. rocznicy ofiar katastrofy
smoleńskiej oraz obchody 1050 lecia Chrztu Polski w dniu
10.04.2016 r.

Uroczystości upamiętniające wydarzenia z okazji 6. rocznicy
Prezydent
katastrofy smoleńskiej, odbędą się w dniu 10 kwietnia 2016 r.
Miasta
(niedziela) w kościele pw. św. Maksymiliana M. Kolbe w Koninie. Konina
Uroczystości rozpoczną się o godzinie 8: 3 O mszą świętą,
następnie o godz. 8:41 zostaną uruchomione syreny alarmowe na
terenie miasta. Po mszy świętej zostaną złożone kwiaty i zapalone
znicze pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie, która znajduje się
na ścianie kościoła. W uroczystości weźmie udział Młodzieżowa
Orkiestra Dęta ZSGE im. S. Staszica w Koninie oraz harcerze.
Informuję również, że wkrótce zostaną wysłane do wszystkich
radnych stosowne zaproszenia z dokładnym programem
uroczystości. Dodam również, że organizatorem obchodów 1050
rocznicy Chrztu Polski jest Parafia św. Maksymiliana Kolbe w
Koninie. W tej sprawie toczą się jeszcze rozmowy i ustalenia.

02.03.2016r.
SKOCZYLAS
zgłoszone w
KAROL
okresie
międzysesyjnym

Odpow
prezyd
z dnia
11.03.
r.

Nr

298.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

11.03.2016r.
MAJEWSKI
zgłoszone w
KRYSTIAN
okresie
międzysesyjnym

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

ZAPYTANIE w spr.
podjęcia kroków przez
Prezydenta w celu
zlikwidowania opłaty
targowej.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zmianami), od l stycznia 2016 roku pobieranie
opłaty targowej nie jest już obligatoryjne. Jednak Rada Miasta Konina, w dniu 25 listopada 2015 roku,
podjęła Uchwałę Nr 222 w sprawie opłaty targowej i wprowadziła na terenie miasta obowiązek jej
pobierania. Wpływy z opłaty targowej stanowią dochody własne miasta i zostały zaplanowane w
budżecie na 2016 rok w wysokości 786.000,00 zł. Dochody gminy z tego tytułu w latach ubiegłych
przedstawiały się następująco:

Termin
załatwienia

23.03.2016r.

Jak wynika z powyższego zestawienia wpływy z tego tytułu stanowią znaczący
dochód budżetu miasta. Zniesienie opłaty targowej skutkowałoby zmniejszeniem dochodów. Mając na
uwadze realizację zaplanowanych inwestycji oraz potrzebę zabezpieczenia środków na wkład własny na
zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych, w chwili obecnej działanie takie jest niewskazane.
299.

11.03.2016r.
MAJEWSKI
zgłoszone w
KRYSTIAN
okresie
międzysesyjnym

ZAPYTANIE dotyczące
realizacji ustawy o
zmianie niektórych ustaw
w związku ze
wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu.

Zespół roboczy do zadań dotyczących wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu spotykał się trzy razy. 23.03.2016r.
Na posiedzeniach omawiane były tematy związane z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015
r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Ustawa ta daje
prawo do ustanowienia tzw. kodeksu reklamowego w formie uchwały rady gminy, ale jednocześnie
nakłada obowiązki do wykonania (podjęcie kolejnych uchwał np. o wysokości opłat). Przy wdrażaniu w
życie
ustawy należy brać pod uwagę istniejące reklamy, uporządkować niektóre miejsca w mieście oraz
ujednolicić zasady sytuowania reklam. Koniecznym etapem prac jest zgromadzenie materiału do oceny
potrzeby przygotowania projektu uchwały i jej założeń oraz zinwentaryzowanie stanu istniejących
reklam w Koninie.
Chciałbym jednocześnie przypomnieć, że nowe przepisy ustawy krajobrazowej zostały zaskarżone do
Trybunału Konstytucyjnego i wciąż czekamy na jego rozstrzygnięcie. Jeśli Trybunał uznałby je za
sprzeczne z ustawą zasadniczą, stworzone na podstawie
wadliwego prawa kodeksy będą bezużyteczne i obrócą się przeciwko gminom, stając się podstawą do
dochodzenia odszkodowań, zwrotu kar, opłat reklamowych itp. Zasadnym jest więc wstrzymanie się z
dalszymi działaniami, do czasu zajęcia stanowiska przez Trybunał Konstytucyjny.

Nr

300.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

11.03.2016r.
MAJEWSKI
zgłoszone w
KRYSTIAN
okresie
międzysesyjnym

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

ZAPYTANIE dotyczące
Programu 500 +.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie od 1 kwietnia 2016 r. uruchomi dwa punkty w mieście,
23.03.2016r.
gdzie przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ulicy Przyjaźni 5
oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ulicy Benesza 1. Wnioski przyjmowane będą od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Ponadto w miesiącu kwietniu w Miejskim Ośrodku Pomocy
Rodzinie w Koninie, przy ulicy Przyjaźni 5, w każdy poniedziałek, wydłużony zostanie czas pracy
Ośrodka i wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można składać od godziny 8:00 do
godziny 18:30. Dodatkowo mieszkańcy Konina będą mogli składać wnioski także w soboty: 9 i 23
kwietnia w godzinach od 9:00 do 13:00 w siedzibie MOPR przy ulicy Przyjaźni 5.
Na wdrożenie Programu Wojewoda Wielkopolski przekazał gminie Konin 111 603,00 zł. Po ustaleniu
potrzeb, przekazane środki finansowe rozdysponowane zostaną zgodnie z klasyfikacją budżetową,
między innymi na: zatrudnienie czterech pracowników, wyposażenie nowych stanowisk pracy w biurka,
krzesła, szafy na dokumenty, komputery wraz z oprogramowaniem, drukarki, kserokopiarkę, druki
wniosków na świadczenie wychowawcze oraz na drobne remonty, związane z przystosowaniem
stanowisk pracy. Na podstawie dokumentów, jakimi dysponuje MOPR założono, że wsparcie będzie
dotyczyło około 7 tysięcy osób. Pracownicy MOPR brali udział w licznych konferencjach i szkoleniach,
dotyczących realizacji Programu. Uważam, że są właściwie przygotowani do jego wdrożenia.
Informacje dla mieszkańców Konina na temat Programu "Rodzina 500 plus", w szczególności: o
uprawnieniach, miejscu i terminie składania wniosków, wypłacie świadczeń oraz instrukcji wypełniania
wniosku, opublikowane są na stronie Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl oraz na stronie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie www.moprkonin.lm.pl. Ponadto informacje te zamieszczane są i
na bieżąco aktualizowane na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.mpips.gov.pl/. Pełen zakres informacji został przekazany mieszkańcom także podczas
audycji radiowych w Radiu Zet Gold. Tematyce tej będzie także poświęcony artykuł w najbliższym
wydaniu Konińskiego Informatora Samorządowego. Szczegółowych informacji udzielają
zainteresowanym osobom pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie pod
następującymi numerami telefonów: 63 249 96 10 oraz 63 249 96 63.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

301.

21.03.2016r.
SKOCZYLAS WNIOSEK dot.
zgłoszone w
KAROL
organizacji Marszu dla
okresie
Życia i Rodziny.
międzysesyjnym

302.

27.04.2016r.
SIDOR
zgłoszone w
JAROSŁAW
okresie
międzysesyjnym

INTERPELACJA
Dot. dokończenia
dokumentacji na ulicę
Przemysłową przyjętą do
realizacji w KBO w 2014
r.

03.03.2016r.
SIDOR
zgłoszone w
JAROSŁAW
okresie
międzysesyjnym

WNIOSEK o likwidację
zaniżenia powierzchni
drogi dojazdowej do
posesji - ul.
Malczewskiego nr 8-14.

303.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Miasto wesprze tę inicjatywę finansowo (kwota 5.000 zł brutto) oraz organizacyjnie (zabezpieczenie
małego nagłośnienia, zgoda na wywieszenie plakatów na słupach ogłoszeniowych). W celu ustalenia
szczegółów proszę kontaktować się z Panią Elżbietą Miętkiewską-Markiewicz - Dyrektor Konińskiego
Domu Kultury, tel. 63 211 31 33.
Jednocześnie informuję, że organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do dopełnienia wymaganych
prawem formalności. Można tego dokonać w jeden z następujących sposobów:
l. Poprzez zawiadomienie organu gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, w taki sposób, aby
wiadomość dotarła do organu gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed
planowaną datą zgromadzenia. W załączeniu przesyłam aktualny wniosek - zawiadomienie o
zgromadzeniu publicznym wraz z opisem. Wniosek jest również dostępny na stronie BlP Urzędu
Miejskiego w Koninie pod adresem: https://bip.konin.eulindex.php?d=sprawa_kmia&nr=SO-5
2. Poprzez złożenie do Zarządu Dróg Miejskich w Koninie wniosku o wydanie zezwolenia na
wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Wniosek taki powinien być złożony przez organizatora co
najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. W załączeniu wzór wniosku.
Wniosek jest również dostępny na stronie ZDM pod adresem: http://www.zdmkonin.pllindex.php?d=strona&id=14

Termin
załatwienia

31.03.2016

28.04.2016r
Podtrzymuję stanowisko w tej sprawie, które przedstawiłem Panu Radnemu w ramach odpowiedzi na
zapytania i wnioski zgłoszone podczas sesji w dniu 27.01.2016 r. Dodam, że środki z tego zadania w
kwocie 189.301,00 zł zostały przeznaczone (po przetargu) na zadanie „Budowa drogi – łącznik od ulicy
Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie”
Przystąpiliśmy do diagnozy opisanego problemu zaniżenia powierzchni drogi, występującego na ulicy
Malczewskiego. ZDM w Koninie zwrócił się do PWiK Sp. z o.o. o konsultację w ww. sprawie. Po
zdiagnozowaniu i określeniu zakresu niezbędnych działań, podjęta zostanie decyzja, o której
niezwłocznie poinformuję Pana radnego ZDM w Koninie.

Odpowiedź
z dnia
17.03.2016
r.

Zaniżenie terenu występuje wokół studni kanalizacyjnej. W związku z tym, że jest to urządzenie PWiK,
oczekujemy informacji o przyczynach jego wystąpienia. Zmniejszenie pasa zieleni, o które wnioskuje
Pan Radny powinno nastąpić podczas przebudowy całej ulicy Malczewskiego, która już się do tego
kwalifikuje. Zwracam uwagę, że obecna szerokość jezdni we wskazanym miejscu wynosi 5 m. Są więc
spełnione odpowiednie warunki dla pojazdów parkujących prostopadle i wyjeżdżających z garaży.

Odpowiedź
z dnia
22.04.2016
r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

304.

17.04.2016r.
SIDOR
zgłoszone w
JAROSŁAW
okresie
międzysesyjnym

WNIOSEK dot. oznakowania na ul. Okólna oraz Jeziorna.

305.

19.04.2016r.
SKOCZYLAS WNIOSEK o zainstalowanie cyfrowych kamer wraz z
zgłoszone w
KAROL
oprogramowaniem na wlotach i wylotach naszego miasta.
okresie
międzysesyjnym

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Zarząd Dróg Miejskich zamówił już tabliczkę z nazwą ulicy
Jeziornej. Po jej otrzymaniu od producenta niezwłocznie zostanie
zamontowana. Zdemontowana tabliczka na ulicy Okólnej , o której
wspomina Pan Radny była starego typu i wzoru, niestosowanego
przez Wydział Drogownictwa, a teraz przez Zarząd Dróg Miejskich
w Koninie. Na skrzyżowaniu ulicy Okólnej z ulicą Przemysłową
znajduje się tabliczka z nazwą ulicy, według nowego wzoru na
osobnym słupku. Nie planuje się montażu kolejnej.

Termin
załatwienia

25.04.2016r.

W odpowiedzi na wniosek Pana Radnego, dotyczący zainstalowania 27.04.2016r.
kamer cyfrowych wraz z oprogramowaniem na drogach wylotowych
miasta informuję, że we wrześniu 2013 r. została opracowana i
przyjęta dokumentacja projektowa na „Rozbudowę monitoringu
miejskiego”. Dokumentacja obejmuje drogi wyjazdowe z punktami
kamerowymi: 1.ulica Poznańska, 2.ulica Szpitalna, 3.ulica
Świętojańska, 4.ulica Europejska, 5.ulica Zagórowska, 6.ulica Trasa
Bursztynowa, 7.ulica Kleczewska, 8.ulica Przemysłowa, 9.ulica
Kolska, 10.ulica Jana Pawła II, W 2013 roku zainstalowano kamerę
na ulicy Kolskiej. Jest ona obecnie wykorzystywana do działań
prowadzonych przez Policję. Z uwagi na brak środków w budżecie
miasta, dalsza realizacja zadania została odłożona w czasie. Dodam,
że wartość kosztorysowa, zgodnie z dokumentacją, wynosi 278
066,94 zł brutto.

Nr

306.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

20.04.2016r.
SKOCZYLAS INTERPELACJA
zgłoszone w
KAROL
Dot.: Tramwaju Wodnego
okresie
„Pociejewo1, ..."
międzysesyjnym

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 20.04.2016 r., dotyczącą Tramwaju Wodnego
06.05.2016r.
„Pociejewo 1” informuję: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. wybudowało
jedną prototypową łódź motorową Pociejewo. Obecnie opracowywane są kolejne koncepcje, które
będą przedstawiane potencjalnym klientom. Prowadzone są rozmowy, związane z wykorzystaniem w
tym zakresie potencjału Spółki, zarówno związanego z pracownikami, jak i możliwościami
technicznymi. Prawdą jest, że za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłano do PKS zapytanie, w
którym nadawca wyrażał zainteresowanie jednostką. Jak się później okazało była to prowokacja
przygotowana przez Pana Duczmala ze Stowarzyszenia Akcja Konin. Faktycznie w korespondencji
mailowej padło stwierdzenie, iż „ceny podobnych katamaranów kształtują się od kilku do kilkunastu
tysięcy złotych, przede wszystkim w związku z faktem zastosowanego wyposażenia, technologii,
projektu i indywidualnych wymagań klienta”. Jednak ze strony PKS była to pomyłka pisarska,
chodziło bowiem o to, że „różnice ceny podobnych katamaranów kształtują się od kilku do kilkunastu
tysięcy złotych, przede wszystkim w związku z faktem zastosowanego wyposażenia, technologii,
projektu i indywidualnych wymagań klienta”. Zbliżony koszt budowy katamaranu wskazała w
korespondencji z Panem Duczmalem firma Waterbus : wersja podstawowa kosztuje 82.500 euro
brutto, co po przeliczeniu przy kursie euro z dnia 28.04.2016 roku na poziomie 4.39 zł, daje kwotę
362.175,00 zł brutto. Pomimo, iż wybudowany przez PKS statek to prototyp, realizowany na bardzo
ambitnym i wymagającym projekcie, jego finalna cena oscyluje w granicach podobnych
katamaranów, produkowanych na znacznie większą skalę.
Od maja bieżącego roku dzierżawcą łodzi motorowej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Koninie. Miejscem cumowania łodzi, potocznie nazywanej „Tramwajem Pociejewo” jest ośrodek
wypoczynkowy w Gosławicach. Za 45-minutowy rejs po jeziorze dorosły zapłaci 13 złotych, a
dziecko do lat 12 - 7 zł .
Od maja tramwaj będzie pływać od wtorku do piątku w godzinach od 16.00 do 18.00 (to ostatnia
godzina rejsowa), a w soboty i niedziele od 11.00 do 18.00.
Poniedziałki przeznaczone będą na przeglądy techniczne. W lipcu i w sierpniu tramwaj będzie
kursował w dni powszednie (wtorek – piątek) od godziny 12.00 do 18.00, w soboty, niedziele i święta
od 11.00 do 18.00. Warunkiem odbycia się rejsu jest zebranie minimum 8 osób. Dodatkowo, poza
wskazanymi godzinami, tramwaj będzie można wynająć za kwotę 150 złotych za godzinę rejsu, po
wcześniejszym ustaleniu terminów. Poniżej szacunkowe koszty funkcjonowania tramwaju, liczone na
okres 5 miesięcy funkcjonowania (przy założeniu: rejs po jeziorze Pątnowskim, bez śluzowania, bez
rejsów zamawianych): 1.Paliwo: 8 – 11 litrów/godz. (731 godz. X 4,2 zł x 11 litrów x 5 miesięcy =
33.771,20 zł) 2.Oleje i smary: 0,5% kosztów paliwa za 5 miesięcy = 168,85 zł) 3.Załoga: - kapitan 30
zł/rbg - marynarz 15 zł/rbg - łącznie: 45 zł x 731 rbg = 32.895 zł 4.Energia elektryczna: - 1,5 %
kosztów paliwa za 5 miesięcy = 506.56 zł 5.Utrzymanie czystości: 20 zł/dobę x 28 dni = 560 zł x 5
miesięcy = 2.800 zł - woda, ścieki: 0,5 % kosztów paliwa za 5 miesięcy = 168,85 zł 6.Opłata za
dzierżawę: 68.880 zł 7.Opłata za pomost (RZGW) 3.000 zł 8.Łączne koszty: 142.190,46 zł

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

307.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

KAROL
SKOCZYLAS

ZAPYTANIE dotyczące braku miejsc na parkingu przed
urzędem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Koninie.

W związku z otwarciem nowego obiektu handlowego przy ulicy
Spółdzielców, Zarząd Dróg Miejskich prowadzi analizę ruchu na
skrzyżowaniu ulicy Spółdzielców i Hurtowej oraz Hurtowej i
Poznańskiej. Po dokonaniu ustaleń zostaną podjęte decyzje, w tym
dotyczące także parkingu przy urzędzie ARiMR.

13.05.2016

308.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

KAROL
SKOCZYLAS

ZAPYTANIE dotyczące mandatów ze Straży Miejskiej za
parkowanie na ul. Hurtowej pod ARiMR.

Przed budynkiem ARiMR przy ul. Hurtowej 1, Straż Miejska
zastosowała następujące postępowania mandatowe: 1) w dniu
02.04.2015 r. – MKK 100,-zł. z art. 92 KW; 2) w dniu 17.04.2015 r.
– MKK 100,-zł. z art. 97 KW Natomiast w 2016 r., do końca
kwietnia, stosowano jedno postępowanie mandatowe w dniu
31.03.2016 r. z art. 97 KW.

13.05.2016

309.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

KAROL
SKOCZYLAS

ZAPYTANIE dotyczące ustawy dekomunizacyjnej.

Obecnie trudno jest podjąć przygotowania do wprowadzenia w życie 13.05.2016
ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej. Nie znamy bowiem ostatecznych regulacji
ustawowych. Proponuję wstrzymać się z działaniami do czasu, kiedy
ustawa przejdzie pełną drogę legislacyjną. Wówczas porównamy
stany faktyczne z wymogami, które zostaną zapisane w przepisach i
dopiero wtedy podejmiemy odpowiednie działania.

310.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

KAROL
SKOCZYLAS

ZAPYTANIE dotyczące obrony terytorialnej na terenie
powiatów.

25 kwietnia 2016 r. Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję o 13.05.2016
utworzeniu obrony terytorialnej kraju (obrony terytorialnej - OTK).
Zgodnie z planem pierwsze trzy brygady mają powstać na przełomie
lat 2016/17, a do 2019 brygady mają funkcjonować na terenie całego
kraju, jako uzupełnienie struktur armii. Brygad ma być docelowo 17
(w każdym województwie po 1, jedynie na Mazowszu mają powstać
dwie). Każda brygada ma liczyć 1,5-2,5 tys. żołnierzy. Obrona
Terytorialna będzie liczyć docelowo do 35 tysięcy żołnierzy.
W kompaniach powiatowych żołnierze mają szkolić się średnio 30
dni w roku - raz w miesiącu w weekend oraz raz w roku przez kilka
dni na poligonie. Po trzech latach szkolenie odbywałoby się raz na
pół roku. Konkretne rozwiązania zależą od zebranych doświadczeń.

Nr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Według jednej z wersji, bliskich ostatecznej koncepcji OTK, na
poziomie krajowym ma powstać dowództwo obrony terytorialnej w
Sztabie Generalnym WP. W każdym województwie ma zostać
powołane dowództwo brygady obrony terytorialnej, a w każdym
mieście wojewódzkim - batalion obrony terytorialnej. Na najniższym
poziomie, który ma być podstawą systemu, ma zostać utworzona
jedna kompania (ok. 100 osób) w każdym powiecie. Docelowo - za
kilka lat - mają powstać 364 kompanie, pogrupowane w 86
batalionów (po 4-5 kompanii), podległych wojewódzkim brygadom
(po 3-4 bataliony). Do Urzędu Miejskiego w Koninie nie wpłynęły
dotąd żadne dokumenty, dotyczące koncepcji utworzenia w mieście
kompanii OTK. Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i
Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Koninie w styczniu br.
pismem nr WZ.5560.1.2.2016 nawiązał kontakt z Departamentem
Komunikacji Społecznej Ministerstwa Obrony Narodowej.
W piśmie zadeklarował chęć nawiązania współpracy, dotyczącej
promocji edukacji obronnej. Do dnia 04.05.2016 r. nie otrzymaliśmy
odpowiedzi z Ministerstwa Obrony Narodowej.
311.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

KAROL
SKOCZYLAS

ZAPYTANIE o odszkodowania za wypadki, związane z
inwestycjami drogowymi lub złym stanem dróg.

W okresie od 1.01.2016 r. do 4.05.2016 r. do Zarządu Dróg
Miejskich wpłynęło 25 wniosków o odszkodowania. ZDM posiada
polisę ubezpieczeniową, zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeń
UNIQA S.A. Wnioski przekazywane są także do firm,
odpowiedzialnych za utrzymanie dróg. Stroną w postępowaniach
odszkodowawczych są więc UNIQA oraz firmy wykonawcze. W
związku z tym ZDM nie posiada zestawień dotyczących zakresu i
ilości wypłaconych odszkodowań.

13.05.2016

Informacja o finansowaniu przez Miasto windy w budynku przy
ulicy Poznańskiej jest nieprawdziwa.

13.05.2016

312.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

KAROL
SKOCZYLAS

ZAPYTANIE - czy prawdą jest, że miasto Konin chce
sfinansować windę na ulicy Poznańskiej na punkt widokowy
w pewnym budynku?

313.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

WNIOSEK o wykonanie 60 metrów ścieżki rowerowej na ul. W związku z otwarciem nowego obiektu handlowego przy ulicy
Spółdzielców.
Spółdzielców, Zarząd Dróg Miejskich prowadzi analizę ruchu na
skrzyżowaniu ulicy Spółdzielców i Hurtowej oraz Hurtowej i
Poznańskiej. Po dokonaniu ustaleń zostaną podjęte decyzje, w tym
dotyczące ścieżki rowerowej.

13.05.2016

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

314.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

WNIOSEK o ustawienie wzdłuż dróg rowerowych ławek i
koszy na śmieci.

13.05.2016
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich zobowiązał się do
przeprowadzenia rozmów ze Spółdzielnią „Zatorze” w sprawie
ustawienia ławek i koszy na śmieci. Ponadto ZDM przeprowadził
przegląd dróg dla rowerów wzdłuż ulicy Spółdzielców i
Paderewskiego. Do Wydziału Gospodarki Komunalnej został
skierowany wniosek o uzupełnienie koszy na śmieci na przystankach
autobusowych. Natomiast w miejscach szczególnych, np. przy
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, kosze zostaną
zamontowane przez ZDM. Ławki wzdłuż ścieżki rowerowej przy
ulicy Paderewskiego znajdują się od strony jeziorka, na terenie
zielonym, jak również od strony bloków przy ulicy Moniuszki 5-7.
Zdaniem ZDM, nie zaleca się lokalizowania ławek bezpośrednio
przy drogach rowerowych z uwagi na bezpieczeństwo zarówno osób
korzystających z ławek, jak i pieszych oraz rowerzystów.

315.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

WNIOSEK o naprawę stanu zieleni przy Alejach 1 Maja,
Chopina, Kleczewska.

Sprawa zarośniętego chodnika przy przystanku na ulicy Aleje 1
13.05.2016
Maja oraz pasa zieleni wzdłuż ulicy Chopina została zgłoszona do
PGKiM. Prace porządkowe zostaną wykonane w maju i czerwcu br.,
o ile będą sprzyjające warunki atmosferyczne. Pasy zieleni przy
drogach narażone są na zniszczenie przy okazji wykonywania
różnego typu prac remontowych dróg czy chodników. Wykonawca
zobowiązany jest do odtworzenia zieleni, jednak osiągnięcie
zamierzonego efektu następuje zazwyczaj po upływie jakiegoś
czasu.

316.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

ZAPYTANIE, czy jest możliwość usunięcia zakazu skrętu w
lewo z wyjazdu z ulicy Broniewskiego przy Zespole Szkół
im. M. Kopernika.

13.05.2016
Przy współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Koninie, Zarząd Dróg Miejskich dokonał analizy
organizacji ruchu na skrzyżowaniu. Ustalono, że występują tam:
ograniczona widoczność, duże natężenie ruchu pojazdów na
kierunku głównym (Aleje 1 Maja), duże natężenie ruchu pieszych (w
tym dzieci) przesunięte skrzyżowanie z ulicą Traugutta. Zdaniem
Zarządu Dróg Miejskich, likwidacja zakazu lewoskrętu
zdecydowanie pogorszy stan bezpieczeństwa w tym miejscu. W
związku z tym ZDM proponuje wstrzymanie się ze zmianami
organizacji ruchu do czasu kompleksowej przebudowy
skrzyżowania.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

317.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

ZAPYTANIE o przejście dla pieszych na ul. Chopina.

Firma projektowa przekazała 3 warianty koncepcji. Obecnie Zarząd
Dróg Miejskich, wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego KM
Policji dokonuje ich analizy. Ustalenia i wnioski zostaną
niezwłocznie przedstawione Państwu Radnym.

13.05.2016

318.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

ZAPYTANIE o powołanie zespołu w związku z ustawą
krajobrazową.

W skład zespołu roboczego do zadań dotyczących wzmocnienia
13.05.2016
narzędzi ochrony krajobrazu wchodzą: Zastępca Prezydenta
Sebastian Łukaszewski, Ewa Walczak – Kierownik Wydziału
Podatków i Opłat, Maria Radoch – Kierownik Wydziału Spraw
Lokalowych, Grzegorz Pająk – Dyrektor ZDM w Koninie, Tadeusz
Jakubek – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
Sławomir Matysiak – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Andrzej Łącki – Zastępca Kierownika Wydziału Kultury, Sportu i
Turystyki i Małgorzata Sztuba – Kierownik Wydziału Urbanistyki i
Architektury.
Zespół spotykał się trzy razy. Na posiedzeniach omawiane były
tematy związane z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015
r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu. Ustawa ta daje prawo do ustanowienia tzw.
kodeksu reklamowego w formie uchwały rady gminy, ale
jednocześnie nakłada obowiązki do wykonania (podjęcie kolejnych
uchwał np. o wysokości opłat). Przy wdrażaniu w życie ustawy
należy brać pod uwagę istniejące reklamy, uporządkować niektóre
miejsca w mieście oraz ujednolicić zasady sytuowania reklam.
Koniecznym etapem prac jest zgromadzenie materiału do oceny
potrzeby przygotowania projektu uchwały i jej założeń oraz
zinwentaryzowanie stanu istniejących reklam w Koninie.
Nowe przepisy ustawy krajobrazowej zostały zaskarżone do
Trybunału Konstytucyjnego i wciąż czekamy na jego
rozstrzygnięcie. Jeśli Trybunał uznałby je za sprzeczne z ustawą
zasadniczą, stworzone na podstawie wadliwego prawa kodeksy będą
bezużyteczne i obrócą się przeciwko gminom, stając się podstawą do
dochodzenia odszkodowań, zwrotu kar, opłat reklamowych itp.
Zasadnym jest więc wstrzymanie się z dalszymi działaniami, do
czasu zajęcia stanowiska przez Trybunał Konstytucyjny

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

319.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

ZAPYTANIE o targi REAL EXPO.

Miasto Konin nie ma możliwości aplikowania o dofinansowanie
13.05.2016
projektów w Działaniu 1.4 Internacjonalizacja gospodarki
regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych
Programu Operacyjnego (Uszczegółowienie WRPO 2014+)
w Podziałaniu 1.4.2 aplikować może wyłącznie Samorząd
Województwa Wielkopolskiego w trybie pozakonkursowym.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego realizuje w
ramach ww. poddziałania projekt pn. „Gospodarna Wielkopolska”,
w ramach którego organizuje udział samorządów lokalnych i
stowarzyszeń samorządowych w targach inwestycyjnych Expo Real
w Monachium. Tegoroczna edycja targów jest skierowana do JST,
które posiadają tereny inwestycyjne do sprzedaży, na których
znajduje się obiekt zabytkowy powstały przed 1945 rokiem.
Warunki uczestnictwa w naborze na targi zostały określone w
ogłoszeniu z dnia 9.03.2016 r. oraz w załączonym formularzu
zgłoszeniowym. Wobec powyższych wymagań Miasto Konin nie
aplikowało do UMWW o udział w tegorocznej edycji targów Expo
Real. Wszystkie wybrane w naborze oferty spełniają określone
warunki, czyli posiadają obiekty zabytkowe, których funkcja może
być zmieniona na usługową. Ponadto informuję, że Wydział
Działalności Gospodarczej i Rozwoju UM w Koninie pozostaje w
kontakcie z Urzędem Marszałkowskim, realizującym projekt
„Gospodarna Wielkopolska”. Miasto Konin będzie w miarę
możliwości starać się o uczestnictwo w tym projekcie, w zakresie
dotyczącym promocji gospodarczej miasta, z naciskiem na promocję
posiadanych terenów inwestycyjnych.

320.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

WANJAS
WIESŁAW

WNIOSEK o wykonanie ogrodzenia placu zabaw w szczycie
bloku przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7.

W budżecie miasta na rok bieżący brak jest środków finansowych na 13.05.2016
wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

321.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

KOTLARSKI
MICHAŁ

WNIOSEK o kontrolę punktów hazardowych.

Informowałem już Pana Radnego, że Straż Miejska nie jest
13.05.2016
uprawniona do kontroli punktów hazardowych. W lutym 2016 r. SM
prowadziła rozpoznanie na terenie miasta punktów wyposażonych w
gry. Pismem nr SM.5522.1.31.2016 z dnia 02.03.2016 r. przekazano
notatki z rozpoznania do KMP w Koninie, która wspólnie z Urzędem
Celnym prowadzi kontrole w tym zakresie.

322.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

KOTLARSKI
MICHAŁ

WNIOSEK o możliwość transmisji obrad Rady Miasta na
urządzeniach mobilnych tj. telefony, tablety.

Firma dostarczająca urzędowi rozwiązania, wykorzystywane w
13.05.2016
czasie obrad sesji RM potwierdziła, że „migracja na nową platformę,
umożliwiającą dostęp do transmisji z urządzeń mobilnych z
systemem Android, nastąpi do końca czerwca”.

323.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

KOTLARSKI
MICHAŁ

WNIOSEK o remont chodnika przy ul. Chopina przy
dawnym Hotelu Sonata.

Przed budynkiem dawnego hotelu Sonata planowane są prace
13.05.2016
remontowe. Szacunkowy koszt robót drogowych to kwota 50-60
tysięcy złotych, natomiast remont i podłączenie oświetlenia – 12
tysięcy złotych. Dodam również, że w miesiącu kwietniu zostały
wykonane remonty cząstkowe na chodnikach wzdłuż ulicy Chopina,
na odcinku do ronda WOŚP.

324.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

KOTLARSKI
MICHAŁ

WNIOSEK o dokończenie ścieżki poprzez wyłożenie kostki
przy jeziorku Zatorze – 30 m przed pomostem.

W bieżącym roku nie jest możliwe wykonanie wnioskowanego
zadania. Zostanie ono ujęte w projekcie budżetu na rok 2017.

13.05.2016

325.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

KOTLARSKI
MICHAŁ

WNIOSEK o sprawozdanie dot. wniosków, które miały
zostać zrealizowane z rozliczenia budżetu.

Dnia 14 grudnia 2016 r. zostały udzielone odpowiedzi na złożone
przez Państwa Radnych wnioski do projektu budżetu na rok 2016.
Wśród nich znajdowały się trzy zadania, które miały zostać
zrealizowane z rozliczenia roku budżetowego 2015, tj.: 1)Remont
parkingu między MOPR, a SP Nr 8 oraz wyznaczenie miejsc
parkingowych wzdłuż ulicy dojazdowej od ulicy Przyjaźni do
pawilonu „Irena” – RMK Piotr Korytkowski, 2)Remont instalacji
elektrycznej w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie
(200.000 zł) - RMK Zenon Chojnacki, 3)Stworzenie
audioprzewodnika po Koninie (30.000 zł) – RMK Michał Kotlarski.
Zadania, które zgłosili Państwo Radni będą realizowane w miarę
możliwości finansowych Miasta. Kwota nadwyżki do podziału za
rok 2015 wynosiła 2.638.686,00 zł. Nadwyżkę rozdysponowano na
niezbędne zadania, które weszły do realizacji Uchwałą Nr 312 Rady
Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2016 r.

13.05.2016

Nr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina
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326.
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27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

KOTLARSKI
MICHAŁ

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

ZAPYTANIE dot.
tramwaju wodnego
(biznesplan, zamówienie
na produkcję, umowa i
zlecenie na realizację,
przyczyna wzrostu ceny).

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. wybudowało jedną prototypową łódź
13.05.2016
motorową Pociejewo. Obecnie opracowywane są kolejne koncepcje, które będą przedstawiane
potencjalnym klientom. Prowadzone są rozmowy, związane z wykorzystaniem w tym zakresie
potencjału Spółki, zarówno związanego z pracownikami, jak i możliwościami technicznymi.
Budowa tramwaju wodnego była w znacznym stopniu własną inicjatywą Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Koninie S.A. Spółka, dążąc do dywersyfikacji prowadzonej działalności oraz
lepszego wykorzystania posiadanego majątku, podjęła decyzję o opracowaniu i zbudowaniu
pierwszego, prototypowego tramwaju wodnego. Poszukiwanie nowych rodzajów działalności
nieprzewzowej wiąże się również z utrzymaniem lub ewentualnie powstaniem nowych miejsc pracy, co
z perspektywy wchodzącej od 01.01.2017 r. ustawy o transporcie publicznym może być kluczową dla
Spółki kwestią. Spółka przeprowadziła analizę ofert innych firm, zajmujących się produkcją tego typu
jednostek pływających. Na tej podstawie został opracowany kosztorys koncepcyjny, który określał
wartość kosztorysową tramwaju wodnego na około 300 000,00 zł netto. Tramwaj może zawierać rożne
standardy wyposażenia, stąd jego wartość mogła się wahać od 200.000 do 300.000 zł. netto i takie
wartości były podawane. Wybudowany przez PKS statek to prototyp, realizowany na bardzo ambitnym
i wymagającym projekcie. Jego finalna cena oscyluje w granicach podobnych katamaranów,
produkowanych na znacznie większą skalę. Od maja bieżącego roku dzierżawcą łodzi motorowej jest
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie. Miejscem cumowania łodzi, potocznie nazywanej
„Tramwajem Pociejewo” jest ośrodek wypoczynkowy w Gosławicach. Za 45-minutowy rejs po jeziorze
dorosły zapłaci 13 złotych, a dziecko do lat 12 - 7 zł. Od maja tramwaj będzie pływać od wtorku do
piątku w godzinach od 16.00 do 18.00 (to ostatnia godzina rejsowa), a w soboty i niedziele od 11.00 do
18.00. Poniedziałki przeznaczone będą na przeglądy techniczne. W lipcu i w sierpniu tramwaj będzie
kursował w dni powszednie (wtorek – piątek) od godziny 12.00 do 18.00, w soboty,
niedziele i
święta od 11.00 do 18.00. Warunkiem odbycia się rejsu jest zebranie minimum 8 osób. Dodatkowo,
poza wskazanymi godzinami, tramwaj będzie można wynająć za kwotę 150 złotych za godzinę rejsu,
po wcześniejszym ustaleniu terminów.
Poniżej szacunkowe koszty funkcjonowania tramwaju, liczone na okres 5 miesięcy funkcjonowania
(przy założeniu: rejs po jeziorze Pątnowskim, bez śluzowania, bez rejsów zamawianych):

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Paliwo: 8 – 11 litrów/godz. (731 godz. X 4,2 zł x 11 litrów x 5 miesięcy = 33.771,20 zł). Oleje i smary:
0,5% kosztów paliwa za 5 miesięcy = 168,85 zł).
Załoga:
- kapitan 30 zł/rbg
- marynarz 15 zł/rbg
- łącznie: 45 zł x 731 rbg = 32.895 zł
Energia elektryczna:
- 1,5 % kosztów paliwa za 5 miesięcy = 506.56 zł
Utrzymanie czystości: 20 zł/dobę x 28 dni = 560 zł x 5 miesięcy = 2.800 zł
- woda, ścieki: 0,5 % kosztów paliwa za 5 miesięcy = 168,85 zł
Opłata za dzierżawę: 68.880 zł
Opłata za pomost (RZGW) 3.000 zł
Łączne koszty: 142.190,
327.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

KOTLARSKI
MICHAŁ

WNIOSEK o remont chodnika i oświetlenia na ulicy
Szymanowskiego.

W celu poszerzenia chodnika należy opracować dokumentację
13.05.2016
projektowo kosztorysową na jego przebudowę oraz budowę
oświetlenia ulicznego, uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.
W chwili obecnej Zarząd Dróg Miejskich nie posiada środków
finansowych na realizację takiego zadania.

328.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

SEBASTIAN
GÓRECKI

ZAPYTANIE o wykaz gruntów sprzedanych przez miasto na Wykazane w Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta
13.05.2016
kwotę 30 mln - stan mienia komunalnego w stosunku do
Konina, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zmniejszenie
2014-2015 rok.
wartości gruntów nastąpiło w wyniku działań, mających na celu
weryfikację ich wartości księgowej. Korekta wartości była skutkiem
uwag zgłoszonych przez RIO w czasie przeprowadzanych kontroli
doraźnych i polegała na wprowadzeniu do ewidencji księgowej
wartości gruntów według wartości, wynikających z dokumentów
źródłowych, tj. decyzji komunalizacyjnych i aktów notarialnych. Do
2005 roku wartości gruntów były zaksięgowane w oparciu o
matematyczne wyliczenia uśrednionej wartości gruntu dla danego
obrębu, a nie w oparciu o dokumenty źródłowe. W wyniku
przeprowadzonej weryfikacji, wartość w ewidencji księgowej uległa
zmniejszeniu o kwotę 30 895 293,22 zł, tj. o 23,13 %.
Wykaz gruntów sprzedanych w 2015 r.:

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

- w trybie bezprzetargowym (art. 37. Ust. 4 ugn) tj. na poprawę zagospodarowania działek macierzystych
NR
DZIAŁKI

OBRĘB

1

1688/3

NOWY DWÓR

POWIERZCHNI
A
(w ha)
0,0023

2

1329/3

WILKÓW

0,0107

22 552,05

3

1066/2

PRZYDZIAŁKI

0,0810

44 716,65

4

61/65

GLINKA

0,0200

49 200,00

5

305/2

GOSŁAWICE

0,0101

1 680,18

6

393/5

PRZYDZIAŁKI

0,0253

19 449,99

7

262/25

CZARKÓW

0,0165

1 016,90

8

736/7,737/9

STARÓWKA

0,018

12 007,26

9

1048

STARÓWKA

0,0027

3 321,00

10

172/43

PAWŁÓWEK

0,0017

2 073,78

11

1779

CZARKÓW

0,0002

130,38

L.P.

KWOTA
(brutto)
3 243,51

Razem 159 391,70 zł
- sprzedaż działek w trybie przetargowym
L.P.
1
2
3
4
5
6
7

NR
DZIAŁKI
449/38
449/74
578/21
2109
473
597/36
597/31
1043
472

Razem 3.343.956,81 zł

OBRĘB

POWIERZCHNIA
(w ha)

KWOTA
(brutto)

STARÓWKA

0,1786 ha

480.766,00

NIESŁUSZ
PRZYDZIAŁKI
ŁĘŻYN

0,8984 ha
0,1100 ha
0,0803 ha

455.100,00
137.807,97
50.719,39

NIESŁUSZ

1,0109 ha

STARÓWKA
ŁĘŻYN

0,1378 ha
0,0803 ha

1.982.000,00
199.610,55
37.952,90

Termin
załatwienia

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

329.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

SEBASTIAN
GÓRECKI

ZAPYTANIE o ul. Solną.

330.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

MAJEWSKI
KRYSTIAN

ZAPYTANIE dotyczące przygotowania się do szeregu zmian Obecnie trudno jest podjąć przygotowania do wprowadzenia w życie 13.05.2016
ulic, czyli przygotowania się do szerokich konsultacji
ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
społecznych.
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej. Nie znamy bowiem ostatecznych regulacji
ustawowych. Proponuję wstrzymać się z działaniami do czasu, kiedy
ustawa przejdzie pełną drogę legislacyjną. Wówczas porównamy
stany faktyczne z wymogami, które zostaną zapisane w przepisach i
dopiero wtedy podejmiemy odpowiednie działania.

331.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

MAJEWSKI
KRYSTIAN

INTERPELACJA dotycząca kierunków
rozwoju zieleni w naszym mieście.

Nr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Sprawa skomunikowania terenów położonych w rejonie ulicy Solnej 13.05.2016
jest stopniowo realizowana. Do 2015 roku dokonano wykupów
gruntów pod pasy drogowe od 5 właścicieli. W roku bieżącym
planowane jest dokonanie podziału geodezyjnego kolejnego etapu,
który połączy nabyte wcześniej przez Miasto odcinki dróg. Tempo
działań związanych z wykupem gruntów pod drogi uzależnione jest
od wielkości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie
miasta.

Organizowanie nowych terenów zieleni na terenie miasta Konina uwarunkowane jest
13.05.2016
wieloma czynnikami, w tym: ukształtowaniem terenu, czy przeznaczeniem terenów w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Istotną rolę odgrywają także
środki finansowe, przeznaczone na ten cel w budżecie miasta. Przedstawione przez Pana
Radnego dane dla miasta Katowic i Konina nie wskazują jednoznacznie na mniejszy
procent terenów zielonych w naszym mieście. Dane te nie obejmują zasobów leśnych
naszego miasta, które wynoszą 3,2% - co w sumie daje 5,5% terenów. Należy również
podkreślić, że znaczną część terenów naszego miasta zajmują zbiorniki wodne (jeziora,
stawy rybne, sztuczne zbiorniki) – 811 hektarów oraz użytki rolne – 45 %.
Kształtowanie przyszłości zieleni w naszym mieście jest procesem długotrwałym.
Wymaga to opracowania aktualnej dokumentacji (inwentaryzacji), zawierającej przede
wszystkim ocenę stanu zieleni w mieście. Zgadzam się z Panem Radnym, że
kompleksowe organizowanie terenów zielonych powinno być poprzedzone konsultacjami
z mieszkańcami. Konsultacje były dotąd prowadzone przy organizowaniu zieleni w
wybranych miejscach, np. przy ulicy Energetyka. Środki finansowe, przeznaczone na
zieleń, wykorzystywane są głównie na pielęgnację już urządzonych terenów. Brak jest
natomiast obecnie możliwości zlecenia kompleksowego opracowania - dokumentu,
określającego kierunki rozwoju terenów zielonych w mieście.

Nr
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wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, dotyczącą kierunków rozwoju zieleni w mieście informuję, że środki
20.05.2016
finansowe na zieleń, którymi dysponuje miasto, przeznaczane są głównie na utrzymanie terenów już istniejących.
Mieszkańcy naszego miasta zgłaszają do Wydziału Gospodarki Komunalnej wiele sugestii i wniosków. Dotyczą one
głównie wycinki i przycinki drzew, pielęgnacji trawników, czy utrzymania placów zabaw. Są także wnioski o wycinkę
drzew, które powodują zacienienie i wilgoć w mieszkaniach. W wielu przypadkach mieszkańcy nie godzą się, by w
miejscu wyciętych drzew posadzić nowe. Mimo tego, na przełomie września-grudnia 2015 roku, w decyzjach
zezwalających na usunięcie drzew zobowiązano wnioskodawców (w tym osoby fizyczne) do wykonania na terenie
miasta Konina kompensacji przyrodniczej w postaci nasadzenia w sumie ponad 2300 szt. drzew. Drzewa te posadzono
między innymi przy ulicy Bydgoskiej (niecka) oraz przy ulicy Przemysłowej.Z danych, zebranych przez BIQdata, na
które powołuje się Pan Radny wynika, że tereny parków, zieleńcy i terenów zieleni osiedlowej w Koninie stanowią
2,3% powierzchni.
Na 65 miast, branych pod uwagę w opracowaniu BIQdata, 19 posiada mniejszy udział procentowy tych terenów, a 11
posiada tereny w wielkości 3 % powierzchni, co jest porównywalne z naszym miastem. Średnia dla wszystkich miast
wynosi natomiast 3,67 %. Analizując te dane należy mieć na względzie czynniki, które mają istotny wpływ na wielkość
terenów zielonych w danym mieście, a więc położenie geograficzne, ukształtowanie terenu przeznaczenie terenów w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz funkcję miasta.
Konin nie może być więc porównywany z Sopotem – miastem typowo wypoczynkowo-uzdrowiskowym. Odnosząc się
do kwestii uzupełniania zieleni przy ulicach, zwracam uwagę, że w całym kraju podejmowane są działania, zmierzające
do likwidacji przeszkód stałych wzdłuż polskich dróg, w tym głównie drzew. Zarządcy dróg konsekwentnie realizują
zadania w tym zakresie, mimo licznych sprzeciwów organizacji ekologicznych.
W pierwszej kolejności drzewa, zagrażające bezpieczeństwu ruchu, eliminowane są z otoczenia dróg krajowych i
wąskich dróg niższych kategorii. Program likwidacji zagrożeń w postaci przydrożnych drzew obejmuje również nowe
nasadzenia, zlokalizowane poza pasem drogowym. Powierzchnia zieleni ulicznej powinna spełniać wymogi określone
w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124). Zgodnie z § 52
ust. 2 oraz § 53 ust. 1 ww. rozporządzenia, zieleń w pasie drogowym nie powinna zagrażać bezpieczeństwu
uczestników ruchu, ograniczać wymaganego pola widoczności, skrajni drogi oraz utrudniać utrzymania drogi.
Szerokość pasa zieleni, zapewniająca wystarczające warunki jej wegetacji i pielęgnacji powinna wynosić co najmniej
3,0 m, jeżeli jest to szpaler drzew, żywopłot lub pasmo krzewów. Z uwagi na bliską odległość zabudowań, parkingów,
czy chodników trudno spełnić powyższe wymagania i powiększać powierzchnię zieleni ulicznej. Niewątpliwie
głównym czynnikiem, wpływającym na zakres i stan zieleni w naszym mieście są środki finansowe, przeznaczone na
ten cel w budżecie miasta. Z powodu tego ograniczenia nie zostało dotąd zlecone opracowanie dokumentu,
określającego kierunki rozwoju terenów zielonych w mieście. Jeśli zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel,
dokument taki zostanie opracowany.
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RADNA/
RADNY
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Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

332.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

WNIOSEK dotyczący kamery na rogu ulic: Mickiewicza Westerplatte - Plac Zamkowy.

333.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

ZAPYTANIE dotyczące działki przy Przedszkolu Nr 1 od ul. Działka ta jest własnością osoby fizycznej. Zgodnie z Miejscowym 13.05.2016
Planem Zagospodarowania Przestrzennego teren ten przeznaczony
Staszica.
jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Miasto
nie widzi potrzeby pozyskania tej nieruchomości.

334.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

WNIOSEK o remont poczekalni Wydziału Komunikacji na
ul. Przemysłowej.

W ramach wyasygnowanych środków na remont budynku przy ulicy 13.05.2016
Przemysłowej, zostanie także wykonany remont poczekalni
Wydziału Komunikacji.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

ZAPYTANIE do Prezesa PKS-u dot. tramwaju wodnego.

Wartość początkowa tramwaju wodnego "Pociejewo" to 306.616,67 13.05.2016
zł. Okres amortyzacji bilansowej wynosi 25% - 4 lata, okres
amortyzacji podatkowej 7% -14 lat.

335.

Zainstalowana kamera, zgodnie z projektem ma na celu
zabezpieczenie Placu Zamkowego i cel ten został zrealizowany.
Rosnące drzewo nie ogranicza widoczności na Plac Zamkowy.
Korona drzewa powoduje natomiast ograniczenie obserwacji
skrzyżowania z ulicą Mickiewicza. Każdego roku w maju
dokonywana jest ocena punktów kamerowych i w przypadku
rozrostu koron drzew, powodujących ograniczenia widoczności,
dokonywana jest ich przycinka. W bieżącym roku także dokonana
zostanie przycinka, w tym korony drzewa w pobliżu kamery na
Placu Zamkowym.

Termin
załatwienia

13.05.2016
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RADNY
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Termin
załatwienia

336.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

ZAPYTANIE dotyczące powstania komisji związanej z W dniu 31 marca 2016 roku Zarządzeniem nr 48/2016 został 13.05.2016
powołany Zespół do spraw wykorzystania gruntów, będących
kontrolą gruntów.
własnością Miasta. Jego przewodniczącym jest mój zastępca – Pan
Sebastian Łukaszewski. W skład Zespołu wchodzą również
kierownicy wydziałów Geodezji i Katastru, Gospodarki
Nieruchomościami oraz Podatków i Opłat, a także Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. Na pierwszym spotkaniu
Zespołu omówiono efekty kontroli zajętości gruntów miejskich na
osiedlu Niesłusz. Została wypracowana rekomendacja, dotycząca
sposobu rozwiązania stwierdzonych uwag co do zajętości
gruntów. Jednocześnie informuję, że aktualnie prowadzone są
postępowania wyjaśniające w obrębie ulicy Staffa oraz Jana Pawła
II. Po ich zakończeniu zostaną podjęte stosowne decyzje.

337.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

ZAPYTANIE dotyczące przygotowania porozumienia
pomiędzy Miastem a właścicielami gruntów prywatnych w
celu podejmowania inwestycji i rozwoju terenów, na których
obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego.

338.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

ZAPYTANIE - jak wygląda sytuacja z tematem starych rur Z uzyskanych informacji od Agencji Nieruchomości Rolnych
13.05.2016
wynika, że w dalszym ciągu toczy się postępowanie sądowe przed
ciepłowniczych w Gosławicach na wysokości ulicy Staffa.
Okręgowym Sądem w Koninie, o ustalenie własności rurociągu.
Agencja zadeklarowała, że pisemnie poinformuje Urząd Miejski w
Koninie oraz Zarząd Dróg Miejskich o ostatecznym wyniku sprawy.

339.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

ZAPYTANIE dotyczące kontroli ul. Przemysłowej przed
Wszystkie uwagi, dotyczące ulicy Przemysłowej, które Pan Radny
upływem okresu gwarancyjnego, oraz braku odpowiedniego poruszył podczas sesji, zostaną przekazane wykonawcy. Po
włazu na wysokości ulicy Matejki.
dokonaniu przeglądu gwarancyjnego, Zarząd dróg Miejskich
poinformuje Pana Radnego o ustaleniach.

W uzgodnieniu z PWiK sp. z o.o. w Koninie przygotowane zostały 13.05.2016
wykazy gruntów, niezbędnych do realizacji zamierzeń
inwestycyjnych Spółki. W przypadkach, w których Miasto nie
nabyło gruntów, do Spółki przekazane zostały zgody właścicieli na
wykonanie prac inwestycyjnych. Wykupy tych gruntów realizowane
będą w roku 2017.

13.05.2016

Nr
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RADNA/
RADNY
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Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

340.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

WNIOSEK o załatwienie 3 tematów na ulicy Malczewskiego. Zgodnie z ustaleniami z wizji, zostanie wykonany dodatkowy wpust
odwadniający, celem wyeliminowania powstających zastoisk wody.
Zaniżenie gruntu wokół infrastruktury PWiK zostanie usunięte przy 13.05.2016
ewentualnej przebudowie drogi. Przy tej okazji zostaną
przeanalizowane także zmiany, dotyczące zmiany geometrii jezdni.

341.

27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

WNIOSEK - temat niezakończonej inwestycji w ulicy
Makowskiego w postaci chodnika do ulicy Wyspiańskiego.
Wniosek o jednoczesne wypracowanie porozumienia z
właścicielem gruntu, w celu udostępnienia terenu (narożnik)
pod normalnej szerokości chodnik od strony Chełmońskiego
– Wyspiańskiego.

Wykup gruntu pod chodnik był możliwy do przeprowadzenia
13.05.2016
dopiero po uprawomocnieniu się planu zagospodarowania tej części
miasta, co nastąpiło w I kwartale 2015 roku. Podział gruntu jest
zaplanowany na I półrocze 2016 roku, po czym zostanie
przygotowany stosowny projekt uchwały Rady Miasta. Wykup
gruntu będzie możliwy w III kwartale br., pod warunkiem
posiadania środków finansowych. Z właścicielami została
przeprowadzona rozmowa na temat planowanego wykupu, a
ostateczne uzgodnienia będą dokonywane po zakończeniu procedury
podziałowej. Sprawa chodnika przy ulicy Chełmońskiego.
Właściciele działki 292/6 nie dokonali zajęcia pasa drogowego ulicy
Chełmońskiego. Ogrodzenie tej nieruchomości, od strony ulicy,
posadowione jest w granicy działki. Brak jest podstaw do żądania od
właścicieli tej nieruchomości cofnięcia ogrodzenia. O sprawie tej
był Pan Radny informowany pismem z dnia 4 kwietnia br. Sprawa
zajętości gruntu przez właścicieli działki 292/6. O sprawie Radny
był informowany pismami z dnia 15 marca oraz z 4 kwietnia br.
Właściciele działki 292/6, w dniu 21.03.2016 r., złożyli wniosek o
dzierżawę części działki 291/2 oraz 291/1. Aktualnie
przygotowywana jest do podpisu umowa dzierżawy tych gruntów.

CIEŚLAK
MAREK

WNIOSEK o dokończenie wymiany pozostałych krzywych
słupów na ulicy Warszawskiej.

Zarząd Dróg Miejskich planuje przebudowę skrzyżowania Trasa
13.05.2016
Warszawska – Wojska Polskiego. Niezasadnym byłoby więc
inwestowanie w modernizację istniejących słupów oświetleniowych

342. 27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK
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Termin
załatwienia

343. 27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

CIEŚLAK
MAREK

WNIOSEK o rozpoczęcie naprawy ulicy Janowskiej i odbicia
Remonty cząstkowe w tym rejonie zostaną wykonane w połowie
w kierunku na Rębowo.
maja bieżącego roku.

13.05.2016

344. 27.04.2016r.
XXI Sesja
RMK

KURZAWA
ANNA

WNIOSEK o zmianę Uchwały Nr 429 Rady Miasta Konina z
dnia 26 września z 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za
przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem
zbiorowym świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji
w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych
ulgowych przejazdów w zakresie dot. honorowych dawców
krwi.

13.05.2016

345. 28.04.2016r.

SIDOR
JAROSŁAW

WNIOSKI dot. przebudowy centralnego ogrzewania w 2017
roku na odcinku obejmującym przebudowę ul. Leśnej.

Zgłoszone w
okresie
międzysesyjnym

Klub Radnych PO złożył inicjatywę uchwałodawczą w sprawie
zmiany uchwały nr 429 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie
ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym
transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład
Komunikacji w Koninie. Prawdopodobnie podczas czerwcowej sesji
RM projekt tej uchwały będzie procedowany.

W odpowiedzi na wniosek Pana Radnego, dotyczący wykonania
12.05.2016
przebudowy sieci ciepłowniczej w ulicy Leśnej informuję, że
podjęte przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z
o.o działania, ściśle związane z planami inwestycyjnymi
przedsiębiorstwa na lata 2016-2020, nie pozwalają na wykonanie
przebudowy we wnioskowanym przez Pana Radnego terminie.
Szczegóły tej decyzji zostały Panu Radnemu wyjaśnione w piśmie z
dnia 19.01.2016 r., nr T12/01/00263/1/16.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

346. 04.05.2016r

SIDOR
JAROSŁAW

WNIOSEK

347. 2016-05-04

SIDOR
JAROSŁAW

WNIOSEK o przedstawienie poniesionych kosztów dot.
przebiegu II etapu drogi krajowej DK25.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

W odpowiedzi na wniosek Pana Radnego, dotyczący oświetlenia
16.05.2016
ulicznego na ulicy Okólnej, do torów kolejowych do ulicy
Dotyczy sprawy nowego oświetlenia ulicznego na ul Okólnej Przemysłowej informuję, że właścicielem znajdującej się tam
infrastruktury oświetleniowej są: 1)Oświetlenie Uliczne i Drogowe
do ul Przemysłowej.
Sp. z o.o w Kaliszu – oprawy, wysięgniki, linia napowietrzna,
przewody, 2)Energa-Operator S.A Rejon Dystrybucji – słupy.
Zarząd Dróg Miejskich, na podstawie umowy nr 72/DR/2015-48770
z dnia 30.12.2015 r., wystąpił do OUiD o całkowitą rezygnację z
korzystania z infrastruktury spółki z dniem 1 listopada 2016 r.
Informuję również, że 31 maja bieżącego roku upływa termin
składania przez wykonawców ofert na realizację zadania,
dotyczącego wykonania nowego oświetlenia na ulicy Okólnej.
Termin zakończenia tej inwestycji to 31.08.2016 r. Może on jednak
ulec zmianie z przyczyn niezależnych od ZDM. W związku z tym,
po zakończeniu inwestycji i uruchomieniu nowego oświetlenia,
ZDM wystąpi do Energa-Operator S.A o usunięcie słupów.
W odpowiedzi na wniosek Pana Radnego dotyczący kosztów
16.05.2016
finansowych związanych z opracowaniem i aktualizacją projektową
na „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – etap II”, informuję że
zgodnie z danymi z ewidencji księgowej wydatkowano 4.867.893,82
zł w tym: rok 2007: - na przygotowanie przedmiotu oraz warunków
wykonania zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej
pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – etap II” - kwota
23.180,00 zł, rok 2008, 2009, 2010: - na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25
– etap II” - kwota 4.676.961,00 zł, rok 2013: - na aktualizację
dokumentacji projektowej na „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25
– etap II” kwota 112.402,82 zł, - wykonanie materiałów do SIWZ na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Nowy
przebieg drogi krajowej nr 25 – etap II” - kwota 55.350,00 zł.

Nr

Data
wpływu

348. 2016-05-16

RADNA/
RADNY
SKOCZYLAS
KAROL

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

INTERPELACJA
dotycząca problemu sektora
paliwowo-energetyczne w
regionie Wielkopolska
Wschodnia, Konińskim
Zagłębiu Węgla
Brunatnego.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego informuję, że miasto prowadzi w pełni otwartą politykę 06.06.2016
wobec kompleksu paliwowo-energetycznego. Zależy mi zarówno na tworzeniu warunków do
stabilizacji, jak i rozwoju grupy kapitałowej. Oczywiście wszelkie działania muszą być jednak, po
pierwsze - zgodne z prawem, po drugie – uwzględniać interes miasta.Uprzejmie chciałbym
podkreślić, iż poza tym, że ZE PAK jest jednym z ważniejszych producentów energii elektrycznej w
kraju i dużym pracodawcą, to jest również głównym dostawcą ciepła do systemu grzewczego Konina,
zarówno dla odbiorców instytucjonalnych, jak i mieszkańców.
To dla miasta bardzo ważna sprawa i dlatego jesteśmy obecnie w końcowej fazie negocjowania nowej
umowy w tym zakresie. Rzecz jasna we wszystkich dywagacjach na temat grupy kapitałowej PAKKWB nie powinno się także zapominać o tym, że jest to podmiot prywatny, notowany na giełdzie i
również tym faktem niektóre działania muszą być ograniczone. Mogę potwierdzić, że pomimo zmian
zachodzących w menagemencie grupy kapitałowej, nasze wzajemne kontakty mają charakter
systematyczny i głęboko merytoryczny. Podobnie postępuję wobec otoczenia społecznego w tej
firmie i wraz ze swoimi współpracownikami jestem zawsze w kontakcie i do dyspozycji wszystkich
związków zawodowych. Podkreślam, że bez względu na obecną czy przewidywaną sytuację PAKKWB w zakresie stabilności zatrudnienia, nasze Miasto ma strategię rozwoju gospodarczego, której
najistotniejszym elementem jest tworzenie warunków dla potencjalnych inwestorów i tworzenia
nowych miejsc pracy.
Najbardziej znaczące przykłady to: Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Koninie, zakłady Arsanitu, Chematu, Leroy Merlin, czy ostatnio firma Laser Stal. Zwracam uwagę,
że dzięki wymienionym podmiotom utworzono około 500 nowych, trwałych miejsc pracy. W Koninie
z powodzeniem realizujemy również Program Rozwoju Przedsiębiorczości. Niesie on za sobą
konkretne profity dla przedsiębiorców. Mam na myśli chociażby zwolnienie z podatku od
nieruchomości, wszelkiego rodzaju działania edukacyjne, prowadzenie Punktu Informacji o
funduszach europejskich dla przedsiębiorców, konsolidację konińskiego środowiska w ramach
Targów Przedsiębiorczości czy Forum Gospodarczego, a także wsparcie instytucji rozwoju
gospodarczego w wysokości 250 tys. złotych dla Agencji Rozwoju Regionalnego na pożyczki dla
przedsiębiorców. Co więcej, dzięki środkom, jakie pozyskaliśmy z programów unijnych, w ostatnim
czasie około 200 mieszkańców Konina rozpoczęło działalność gospodarczą. To nie wszystkie
działania miasta na rzecz inwestorów. Przypomnę, że uzbrajamy tereny inwestycyjne. Sprzedane są
już pierwsze działki.
Kontaktujemy się z inwestorami krajowymi i zagranicznymi. Przygotowujemy kadry, które będą
atrakcyjne na rynku pracy. W ramach Mandatu Terytorialnego Konińskiego Obszaru Strategicznej
Interwencji realizować będziemy projekt mający na celu wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia
do potrzeb rynku pracy.
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RADNA/
RADNY
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Z tą również myślą podpisaliśmy porozumienie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie i
w ten sposób kierunki techniczne zostały przeniesione do Konina, do budynku po Szkole
Podstawowej nr 5 przy ulicy Wyszyńskiego. Co szczególnie istotne, z konsekwencją przygotowujemy
zagospodarowanie wyspy Pociejewo pod kątem źródła geotermalnego, o rekordowych w skali kraju
parametrach. W 2015 roku został wykonany otwór badawczo – eksploatacyjny. Projekt został
rozliczony, a wykonany otwór zabezpieczony i przygotowany do eksploatacji. Geotermia Konin
wykonała również projekt prac geologicznych na otwór zatłaczający oraz rurociąg łączący obydwa
otwory. Do dziś MPEC-Konin wykonał lub zlecił: „Wariantową ekspertyzę optymalnego
wykorzystania źródła geotermalnego w Koninie do celów energetycznych” opracowaną przez Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – praca
zakończona; „Koreferat w zakresie energetycznym” opracowany przez Politechnikę Poznańską –
praca zakończona; „Koncepcję i studium wykonalności budowy źródła wytwarzania energii cieplnej i
elektrycznej na bazie źródła geotermalnego w Koninie” opracowywane przez Energoprojekt
Warszawa S.A. - praca w końcowej fazie uzgodnień ; „Koncepcję
szczelnego pomocniczego zbiornika o poj. 2000 m3 w pobliżu otworu geotermalnego zatłaczającego
GT-2 na wyspie Pociejewo w Koninie” – praca zlecona do Hydroprojekt Sp. z o.o. w Poznaniu.Do
końca 2016 roku przewiduje się wykonanie projektu technicznego elektrociepłowni bądź ciepłowni
geotermalnej. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz wsparcia finansowego budowę
elektrociepłowni bądź ciepłowni geotermalnej planuje się na lata 2017/2018. Zapowiadany termin
ogłoszenia warunków na dofinansowanie budowy ciepłowni geotermalnych, bądź źródeł wytwarzania
z OZE to III kwartał 2016 roku. Warto podkreślić, że koncepcje, studium wykonalności i projekt prac
geologicznych na otwór zatłaczający upoważniają MPEC-Konin do złożenia wniosku o
dofinansowanie przedsięwzięcia w ogłaszanych konkursie.

Termin
załatwienia

Nr
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18.05.2016
XXII Sesja
RMK
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18.05.2016
XXII Sesja
RMK
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Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

NOWAK
WITOLD

ZAPYTANIE
Czy w związku z realizacją projektu
budowy tramwaju wodnego
wykonano studium wykonalności dla
tego projektu?

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, przystępując do realizacji projektu budowy
06.06.2016
łodzi motorowej, opracowało kosztorys koncepcyjny. Kosztorys ten uwzględniał z jednej
strony oferty zewnętrznych firm, mogących dostarczyć gotową łódź, a z drugiej strony analizę
kosztów, nakładów i wydatków, związanych ze zbudowaniem łodzi własnymi siłami, na
podstawie opracowanego projektu. Spółka przyjęła założenie, że przedmiotowe opracowanie
stanowi formę biznesplanu, a ponieważ studium wykonalności jest rozszerzoną wersją
biznesplanu, przy podejmowaniu decyzji o realizacji projektu nie sporządzano dodatkowych
analiz, lecz oparto się na kosztorysach koncepcyjnych. Podejmując próbę zaprojektowania i
zbudowania prototypu łodzi motorowej, spółka dążyła do poszerzenia zakresu działalności,
mającego na celu zapewnienie pracy zatrudnionym pracownikom. Przeprowadzona wnikliwa
analiza rynku oraz opracowanie koncepcyjnych kosztorysów wykazały, że budowa tego typu
urządzeń wodnych może być dla spółki dochodowa. Ponieważ, jak już wspomniano,
wybudowana łódź to prototyp, nie można było przewidzieć różnego rodzaju niedoskonałości,
usterek czy wad, mogących pojawić się w początkowym etapie eksploatacji.
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ZAPYTANIE
Czy Straż Miejska ma uprawnienia
do kontrolowania mieszkańców pod
kątem spalania odpadów w piecach?

Straż Miejska w Koninie, na podstawie uchwały nr 479 z dnia 28 listopada 2012 r. Regulamin 06.06.2016
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina rozdział IV § 18 pkt 3, ma prawo
do kontrolowania mieszkańców miasta pod kątem spalania materiałów opałowych w piecach
użytku domowego i w pomieszczeniach prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach
akcji „Posesja", jeśli kontrolowana nieruchomość jest zabudowana, oprócz takich czynności
jak: sprawdzenie prawidłowości oznakowania numerem porządkowym budynku, podłączenia
do sieci kanalizacyjnej lub rachunków na wywóz szamba, czy posiadania opłat za psa i
stosownych szczepień, posiadania umowy na wywóz nieczystości stałych i płynnych, strażnik
ustala również sposób ogrzewania budynku. Jeśli w budynku znajduje się piec, strażnik
sprawdza, jakiego jest rodzaju i jaki opał jest w nim używany. Ponadto każdorazowo na
zgłoszenie o gęstym, cuchnącym dymie, wydobywającym się z jakiegoś komina, wysyłany
jest patrol i dokonywana kontrola rodzaju używanego opału. Zgłoszone interwencje, sposób
ich zakończenia oraz stwierdzone nieprawidłowości i nałożone sankcje, ujęte są w książce
zgłoszeń. Dodatkowo ich opis znajduje się w codziennych meldunkach straży.
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ZAPYTANIE
Co dzieje się w sprawie
Geotermii Konińskiej i
odwiertu, który kilka
miesięcy temu
wykonano? Czy jest
jakieś zainteresowanie
inwestorów? Czy Miasto
złożyło jakiekolwiek
wnioski o pozyskanie
środków zewnętrznych
na kontynuację tego
zadania?

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

W ramach działań spółki Geotermia Konin, której udziałowcem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 06.06.2016
Cieplnej Sp. z o.o w Koninie, w 2015 roku został wykonany otwór badawczo – eksploatacyjny na wyspie
Pociejewo. 50% wydatków pokryto z budżetu miasta Konina, a pozostałe 50% było dotacją NFOŚiGW.
Projekt został rozliczony, a wykonany otwór zabezpieczony i przygotowany do eksploatacji.
Geotermia Konin wykonała również projekt prac geologicznych na otwór zatłaczający oraz rurociąg
łączący obydwa otwory.
Do dnia dzisiejszego MPEC-Konin wykonało lub zleciło:
„Wariantową ekspertyzę optymalnego wykorzystania źródła geotermalnego w Koninie do celów
energetycznych”, opracowaną przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie – praca zakończona.
„Koreferat w zakresie energetycznym” do ww. ekspertyzy, opracowany przez Politechnikę Poznańską –
praca zakończona.
„Koncepcję i studium wykonalności budowy źródła wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej na bazie
źródła geotermalnego w Koninie”, opracowywane przez Energoprojekt Warszawa S.A.– praca w
końcowej fazie uzgodnień. „Koncepcję szczelnego pomocniczego zbiornika o poj. 2000 m3 w pobliżu
otworu geotermalnego zatłaczającego GT-2 na wyspie Pociejewo w Koninie” – praca zlecona do
Hydroprojekt Sp. z o.o. w Poznaniu.
W oparciu o wymienione prace, do końca 2016 roku, przewiduje się wykonanie projektu technicznego
elektrociepłowni, bądź ciepłowni geotermalnej.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz wsparcia finansowego, budowę elektrociepłowni bądź
ciepłowni geotermalnej przewiduje się na lata 2017/2018.
Termin ogłoszenia warunków na dofinansowanie budowy ciepłowni geotermalnych, bądź źródeł
wytwarzania z OZE przewiduje się na III kwartał 2016 roku.
Koncepcje, studium wykonalności i projekt prac geologicznych na otwór zatłaczający upoważniają
MPEC-Konin do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ogłaszanych konkursach.
Ponadto na zlecenie spółki GEOTERMIA, firma ANTEMIO Sp. z o.o. z Krakowa sporządziła „Studium
przedprojektowe dotyczące planowanych obiektów rekreacyjnych i balneologicznych wykorzystujących
wody geotermalne z odwiertu Konin GT-1”. Opracowano także „Raport oddziaływania na środowisko”,
będący podstawą do uzyskania decyzji środowiskowej dla odwiertu zatłaczającego i rurociągu, łączącego
oba odwierty. Sporządzono również dokumentację hydrogeologiczną dla tych obiektów, która została
zatwierdzona przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.
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Podjęto także szereg działań, mających na celu jak najszybsze przyjęcie programu
wsparcia
finansowego dla geotermii. Przygotowano między innymi: dwa wystąpienia do Ministra Środowiska,
odbyto spotkanie z Głównym Geologiem Kraju, przesłano propozycje i uwagi na ręce Prezesa
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poseł Tomasz Nowak złożył w tej
sprawie
interpelację
w Sejmie. Spodziewamy się, że program wsparcia dla geotermii zostanie ogłoszony w najbliższym czasie,
co pozwoli na dalsze działania, przede wszystkim na wykonanie
drugiego odwiertu i budowę
elektrociepłowni.
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Dom Zemełki - w tym miejscu powinna się znaleźć jakaś
instytucja kultury, np. muzeum, czy to będzie muzeum
tradycyjne, czy bardziej multimedialne muzeum miasta
Konina, czy Centrum Informacji Turystycznej, czy kawiarnia,
coś co powoduje, że ruch na starówce, jest czy byłby większy
niż jest do tej pory.

Jeżeli chodzi o Dom Zemełki chciałbym Pana radnego
18.05.2016
poinformować, że zanim Pan prezydent podjął decyzję o pokazaniu
tego budynku w tym projekcie, o którym tutaj Pan powiedział,
odbyło się wiele spotkań osób związanych z działalnością kulturalną,
czyli nie tylko placówki Miasta Konina mam na myśli KDK,
biblioteka, MDK, ale również rozmawialiśmy z dyrektorem muzeum
i powiem Państwu, że pojawiły się te pomysły na wykorzystanie
również, natomiast zawsze za tym stoją środki. Jaki byłby koszt i czy
to by przyniosło ten efekt. Ale chciałbym, żeby Pan radny wiedział,
że zanim Pan prezydent podjął taką działalność, decyzję o takim
przeznaczeniu i napisaniu projektu przekazania tego budynku, to
takie rozmowy w zespole roboczym nazwijmy, to były one bez
udziału Pana radnego, bo było to podczas poprzedniej kadencji.

Nr

353.

Data
wpływu
18.05.2016
XXII Sesja
RMK

RADNA/
RADNY
SEBASTIAN
GÓRECKI

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Powołanie i przeniesienie Zarząd Dróg Miejskich do budynku PKS umożliwiło przede 06.06.2016
wszystkim skoncentrowanie wszystkich zadań, wynikających z Ustawy o drogach publicznych,
w jednym miejscu (Biuro Strefy Płatnego Parkowania, część Wydziału Inwestycji, część
Jaka jest korzyść dla Miasta, że
Wydziału Drogownictwa, część Wydziału Prawnego, cześć zadań z Wydziału Gospodarki
Zarząd Dróg Miejskich został
Komunalnej), co usprawniło proces decyzyjny. Powołanie Zarządu skupiło także w jednej
przeniesiony do pomieszczeń
jednostce merytoryczną odpowiedzialność. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest
w budynku PKS-u?
efektywniejsze realizowanie powierzonych zadań. Została również utworzona grupa
interwencyjna, realizująca utrzymanie oznakowania pionowego oraz wykonująca wiele innych
Co z pomieszczeniami
drobnych prac, związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.
zwolnionymi w Urzędzie Miasta? Utworzenie ZDM i przeniesienie na ulicę Zakładową podniosło poziom obsługi interesanta,
Jakie jest ich zagospodarowanie i
który wszystkie sprawy może teraz załatwić w jednym miejscu, bez konieczności
przeznaczenie?
przemieszczania się pomiędzy różnymi Wydziałami i budynkami Urzędu Miejskiego.
Poprawiła się również skuteczność działań.
Ile będzie kosztowało Zarząd Dróg Wynajęcie pomieszczeń biurowych i placu na składowanie różnych materiałów to koszt
miejskich wynajęcie pomieszczeń 6 223,80 zł miesięcznie brutto. Pozostałe opłaty (bytowe) tj. energia elektryczna, woda,
centralne ogrzewanie itp. opłacane są według zużycia i oscylują w wysokości około 1300 zł
od PKS-u wraz z opłatami?
brutto miesięcznie. W pomieszczeniach ZDM funkcjonuje również punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej. Zwolnione pomieszczenia przy ulicy Wojska Polskiego 2 zostały przeznaczone na
poprawę warunków pracy Wydziału Spraw Społecznych, Wydziału Ochrony Środowiska,
Wydziału Gospodarki Komunalnej. Każdy z wydziałów otrzymał po jednym pokoju. Kolejne
pomieszczenia przeznaczono dla sekretarza oraz na potrzeby kontroli zewnętrznych. W
rezerwie, na potrzeby urzędu i jednostek miasta, pozostały dwa pomieszczenia. Natomiast
wolne pomieszczenia urzędu przy ulicy Benesza 1 użyczono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Rodzinie na realizację świadczeń z Programu „Rodzina 500 plus” oraz przeznaczono na
zorganizowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto pragnę Pana Radnego
poinformować, że część wolnych pomieszczeń, użyczonych przez Policję Urzędowi
Miejskiemu w Koninie, w budynku przy ulicy Przemysłowej 2, przeznaczonych zostanie na
potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
ZAPYTANIE dot ZDM
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W latach 2003-2007 Miasto Konin realizowało inwestycję pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy
06.06.2016
przebieg drogi krajowej nr 25”. Wybudowano drugą przeprawę przez rzekę Wartę na nowym przebiegu
Prośba o historyczny jakiś drogi krajowej Nr 25, w granicach miasta Konina w km 0+000 ÷ 4+700 od ronda ulic PoznańskaKleczewska do południowej granicy z gminą Stare Miasto. Konieczność tej realizacji wynikała z faktu,
zarys badania
że Konin posiadał tylko jedną przeprawę przez dolinę rzeki Warty, w związku z czym duży ruch
geodezyjnego i
tranzytowy z dróg krajowych nr A2, 25, 72 i 92 oraz z dróg wojewódzkich odbywał się właśnie tą
geologicznego gruntów
przeprawą. Budowa nowej przeprawy była zgodna z głównymi założeniami Strategii Rozwoju
pod inwestycję DK25 w
Województwa Wielkopolskiego, w zakresie rozwoju systemu drogowego Województwa
miejscu między ulicami
Wielkopolskiego.
Przemysłową a
W latach 2003-2005 – inwestycja została przygotowana dokumentacyjnie oraz pod względem formalnoprawnym (decyzje administracyjne, wykupy gruntów). W 2005 roku Miasto uzyskało dofinansowanie (
Kazimierską. Jak to
75%) na realizację przeprawy, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w
wyglądało od samego
początku. Dlaczego padła ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport. 30.11. 2007 roku inwestycja została
zakończona, a nowy odcinek drogi krajowej nr 25 oddany do użytkowania 17.12.2007 roku. W 2007
decyzja o budowie tej
roku (pod koniec realizacji przeprawy) Miasto podjęło decyzję o kontynuowaniu nowego przebiegu
drogi, dlaczego teraz jest drogi krajowej nr 25 w kierunku północnych dzielnic Konina. W 2007 roku rozpoczęto prace
rezygnacja z tego?
projektowe, dotyczące II etapu DK 25, obejmujące m.in. wykonanie badań geotechnicznych gruntu, ale
wyłącznie pod wydzielony pas drogowy. Na tej podstawie zaprojektowano specjalne posadowienie drogi
na tzw. nasypach zbrojonych. W dokumentacji ujęta była również przebudowa Wiaduktu Briańskiego.
08.11.2007 r. podpisano umowę pomiędzy Miastem Konin a Biurem Inżynieryjno -Technicznym
„KARO” Poznań na wykonanie dokumentacji projektowej p.n. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 –
etap II”. Kwota umowna to 5 421 680,00 zł (brutto). Zakres projektu obejmował odcinek drogi od
skrzyżowania Poznańska – Kleczewska – Trasa Bursztynowa do północnej granicy miasta Konina (do
wiaduktu przed miejscowością Honoratka).
W międzyczasie, w grudniu 2007 r. – w związku ze złym stanem technicznym, wykonano tymczasowe
podparcie podpór Wiaduktu Briańskiego na filarach nr 4 i 7. W 2008 r. zmieniono zakres dokumentacji,
tj. skrócono projektowany odcinek do wysokości elektrowni „Konin” oraz zrezygnowano z drogi
dwujezdniowej na rzecz jednojezdniowej na odcinku na północ od osiedla Międzylesie. 10.11.2009 r.
złożono w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wniosek, opiewający na kwotę 322 254 460,00 zł
(brutto), o dofinansowanie budowy II etapu drogi nr 25. Wniosek nie znalazł się na liście podstawowej
do dofinansowania w wysokości 85% kosztów inwestycji, a jedynie na liście rezerwowej z
dofinansowaniem w wysokości 69% kosztów inwestycji. 23.07.2009 r. złożono wniosek do
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – etap II”. 25.02.2010 r. wpłynęło obwieszczenie
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.02.2010 r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 – etap II”.
ZAPYTANIE
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Z uwagi na znaczny koszt budowy II etapu nowego przebiegu drogi krajowej nr 25, przekraczający
możliwości finansowe Miasta - realizacja II etapu nowego przebiegu DK 25 została przesunięta na
następne lata, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W dniu 19.04.2010
r. Wojewoda Wielkopolski wydał obwieszczenie, w którym zawiadamia, że pismem z dnia 22.03.2010 r.
inwestor, czyli Prezydent Miasta Konina wycofał wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej p.n. „Nowy Przebieg drogi krajowej nr 25 – etap II”.
W związku z powyższym dnia 19.04.2010 r. została wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak
IR.III-6.71190-17/09 o umorzeniu przedmiotowego postępowania administracyjnego. Decyzją nr
WIK.IV-7143/5-1/2009 z dnia 06 sierpnia 2009 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego nałożył na zarządcę drogi obowiązek usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym
obiektu budowlanego – wiaduktu Briańskiego, zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej 264 (ul.
Kleczewska) w terminie do 31.12.2011 r. W związku z umorzeniem postępowania administracyjnego o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr
25 – etap II” oraz wydaną decyzją WWINB w dniu 20.07.2010 r. – zlecono opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej na przebudowę wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic
Kleczewska – Aleje 1 Maja – Spółdzielców i Kleczewska – F. Chopina w Koninie. W listopadzie 2011
r. uzyskano pozwolenie na budowę dla inwestycji: „Przebudowa wiaduktu Briańskiego w ciągu ul.
Kleczewskiej w Koninie, odcinek od km 0+550,00 do km 0+850”. W marcu 2012 r. – podpisano umowę
na wykonanie w/w zadania inwestycyjnego, a w 2013 r. uzyskano dofinansowanie w wysokości 7 642,5
tys. zł. 29.10.2013 r. – uzyskano decyzję na użytkowanie w/w obiektu. W 2012 roku, z uwagi na
dezaktualizację dokumentacji projektowej na II etap DK 25, zlecono ocenę jej wykorzystania i
aktualizację. Potwierdzono konieczność opracowania nowej dokumentacji. W miesiącu maju 2015 r.
przeprowadzono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod nazwą „Nowy
przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie”, który unieważniono w dniu 10.06.2015 r. z uwagi na brak
środków finansowych. Najniższa oferta zawierała cenę 1,8 mln zł, a miasto dysponowało kwotą 1,4 mln
zł. W 2008 roku Miasto rozpoczęło działania, związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych w
Koninie-Międzylesiu. Główną osią komunikacyjną, niezbędną dla funkcjonowania terenów
inwestycyjnych, była zaprojektowana droga krajowa nr 25 (DK25), powiązana z układem
komunikacyjnym miasta Konina. Realizacja II etapu nowego przebiegu DK25 planowana była
równolegle z przygotowaniem i uzbrojeniem terenów inwestycyjnych. Warunkiem uruchomienia ww.
terenów inwestycyjnych było przeprowadzenie badań geotechnicznych i hydrogeologicznych, które
określą szczegółowo charakter gruntu oraz możliwości jego wykorzystania pod przyszłą zabudowę.
Ogólnie wiadomym było, że w tym rejonie występują grunty pokopalniane, niejednorodne, do pewnego
stopnia nieprzewidywalne. W 2011 roku Miasto uzyskało dofinansowanie z EFRR na przygotowanie
uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Międzylesiu, w zakresie wykonania prac studyjno-koncepcyjnych
oraz projektów technicznych budowy sieci.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

W ramach tych prac wykonano szczegółową dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną,
w których przedstawiono i przeanalizowano wyniki przeprowadzonych badań terenowych i
laboratoryjnych (wykonano 25 odwiertów i sondowań). Stwierdzono, że badany teren charakteryzuje się
złożonymi warunkami gruntowo-wodnymi. Wobec tego, dla każdej planowanej inwestycji w obrębie
terenów inwestycyjnych w Międzylesiu, potencjalny inwestor powinien wykonać badania geotechniczne
i opracować dokumentację badań podłoża gruntowego pod konkretny obiekt budowlany. W 2013 roku
podjęto decyzję o zmianie założeń funkcjonowania układu komunikacyjnego dla terenów
inwestycyjnych w Międzylesiu. Przyjęto, że do czasu wybudowania II etapu DK 25, tereny inwestycyjne
w Międzylesiu skomunikowane będą poprzez nową drogę (łącznik ulica Brunatna), łączącą ulicę
Przemysłową z ulicą Kleczewską (w realizacji do 31.10.2016 r.). W przyszłości droga ta stanowić
będzie alternatywną oś komunikacyjną w tym rejonie. W 2016 r. Miasto Konin podpisało Mandat
Terytorialny dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w którym rozbudowa ulicy
Kleczewskiej stanowi zadanie priorytetowe. Na tej podstawie będzie realizowany kolejny odcinek ulicy
Kleczewskiej w kierunku północnym, zgodny z przebiegiem planowanej DK 25 na wysokości osiedla
Międzylesie. Założenia dotyczące strategii rozwoju dróg Konina zostały zaprezentowane na spotkaniu w
Sali Ratuszowej w dniu 20 kwietnia 2016 r. Podczas spotkania została omówiona koncepcja inwestycji
drogowych przy aktualnie dostępnych możliwościach finansowych budżetu oraz możliwości wsparcia w
ramach funduszy unijnych i innych programach zewnętrznych.
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KORYTKOWSKI
PIOTR

ZAPYTANIE dotyczące wyniku konsultacji społecznych dot. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27
czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
lokalizacji krzyża upamiętniającego 1050. rocznicę Chrztu
konsultacji z mieszkańcami Konina, z inicjatywą ich
Polski.
przeprowadzenia mogą wystąpić: Prezydent Miasta Konina, Radni
Miasta Konina, mieszkańcy miasta w liczbie co najmniej 100 osób.
Konsultacje nie są ograniczone tematycznie, mogą dotyczyć każdej
sprawy, uznanej za ważną przez podmioty inicjujące. Zgadzam się z
sugestią Pana Radnego, że organy samorządowe powinny jak
najszerzej korzystać z instytucji konsultacji i zachęcać do takiej
inicjatywy mieszkańców.Odnośnie formy konsultacji, to
wykorzystane mogą być wszystkie dostępne środki komunikowania.
Ich wybór należy do podmiotu inicjującego. Zależy on w dużej
mierze od czasu przeznaczonego na konsultacje. Przyjmuję uwagę
Pana Radnego, że w konsultacjach należy korzystać jednocześnie z
różnych form komunikowania.
Wyniki konsultacji w sprawie lokalizacji krzyża zostały
przedstawione podczas sesji oraz zamieszczone na stronie
internetowej Miasta Konina.
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wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

WNIOSEK o przeprowadzenie konsultacji społecznych
dotyczących przestrzeni publicznej miasta Konina, w tym
wniosek o przeprowadzanie konsultacji nie tylko przez
internet.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27
czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Konina, z inicjatywą ich
przeprowadzenia mogą wystąpić: Prezydent Miasta Konina, Radni
Miasta Konina, mieszkańcy miasta w liczbie co najmniej 100 osób.
Konsultacje nie są ograniczone tematycznie, mogą dotyczyć każdej
sprawy, uznanej za ważną przez podmioty inicjujące. Zgadzam się z
sugestią Pana Radnego, że organy samorządowe powinny jak
najszerzej korzystać z instytucji konsultacji i zachęcać do takiej
inicjatywy mieszkańców. Odnośnie formy konsultacji, to
wykorzystane mogą być wszystkie dostępne środki komunikowania.
Ich wybór należy do podmiotu inicjującego. Zależy on w dużej
mierze od czasu przeznaczonego na konsultacje. Przyjmuję uwagę
Pana Radnego, że w konsultacjach należy korzystać jednocześnie z
różnych form komunikowania. Wyniki konsultacji w sprawie
lokalizacji krzyża zostały przedstawione podczas sesji oraz
zamieszczone na stronie internetowej Miasta Konina.

Termin
załatwienia

06.06.2016

Nr

357.

Data
wpływu
18.05.2016
XXII Sesja
RMK

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:
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KORYTKOWS ZAPYTANIE Powiem Państwu, że takiego zainteresowania jak w tym roku wykazali dyrektorzy placówek oświatowych,
18.05.2016
Rekrutacja do od przedszkola do placówek ponadgimnazjalnych, pracownicy wydziałów oświaty, to wcześniej nie mieliśmy. Na to
KI PIOTR
konińskich
złożyło się kilka sytuacji, ja też nie chciałbym Państwu o faktach, które już były powiedziane 8 grudnia, kiedy
szkół.
Minister Edukacji Narodowej ogłosiła zmianę prawa oświatowego polegającego na przywróceniu obowiązku
szkolnego w wieku 7 lat, dwa dni później odbyło się spotkanie po to, żeby dobrze się do tego przygotować. Ja dzisiaj
chciałbym powiedzieć już o tych działaniach, które są działaniami bardzo dynamicznymi, one nie są zakończone.
Chciałem Państwu powiedzieć, że rok szkolny 2015/2016 kończy się 31.08.2016r. Aktualnie dzisiaj dyrektorzy
placówek oświatowych złożyli projekty arkuszy organizacyjnych, które będą zatwierdzone przez Kierownika
Wydziału Oświaty z upoważnienia Prezydenta Miasta do końca maja. Dyrektorzy placówek od przedszkola do szkół
ponadgimnazjalnych również będą aneksowali te projekty arkuszy organizacyjnych w zależności od tego, jaka
będzie sytuacja. Bardzo się cieszę, że tutaj Pan radny Wiesław Wanjas widzi ten potencjał w naszych konińskich
przedszkolach, ale chcę Państwu powiedzieć, że wprowadziliśmy rekrutację elektroniczną kilka lat temu, która
bardzo się sprawdza. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że nam brakuje 75 miejsc dla dzieci 3 - letnich. Również mogę
powiedzieć, że dzieci 4 i 5 letnie, które nie zostały zakwalifikowane do przedszkola wskazanego, zgodnie z
regulaminem rekrutacji mają wskazane inne przedszkole samorządowe w pierwszej kolejności. Rodzic mógł wybrać
trzy placówki, ale mamy taką sytuację, że rodzic wybrał jedną placówkę.Chcę Państwu powiedzieć, że trudno mi się
dzisiaj zdecydować na pewne kroki, które mogą się tym zakończyć, jak mieliśmy w zeszłym roku w szkole
podstawowej, gdzie dyrektor powiedział nam, że ma możliwość uruchomienia czterech oddziałów a w
sprawozdawczości, którą mamy w ramach systemu informacji oświatowej ilość dzieci wskazywała, że można było
uruchomić trzy oddziały. Także chciałbym żebyśmy jednak poczekali na harmonogram, który został Wysokiej
Radzie przedstawiony. Trwa w tej chwili potwierdzenie woli edukacji przedszkolnej, jeżeli chodzi o przedszkola.
Natomiast 7 czerwca rano jestem umówiony z wszystkimi Paniami dyrektorkami przedszkoli. To jest wtorek 7
czerwca, wtorek jest takim dniem, gdzie wszyscy dyrektorzy nie mają w planie lekcji po to, żeby być do dyspozycji
na tzw. robocze spotkania. We wtorek jest spotkanie z Paniami dyrektorkami przedszkoli, jeżeli Panie dyrektorki
przedszkoli powiedzą, że mają dzieci, które chcą rozpocząć edukację przedszkolną w tym przedszkolu i będzie
podstawa do uruchomienia oddziału, to my ten oddział uruchomimy.Również w tym dniu jestem umówiony z
dyrektorami szkół podstawowych, w tym samym dniu, bo również chcę Państwu powiedzie, że mamy taką sytuację,
że dzieci zostały zapisane do przedszkola, rekrutacje teoretycznie zakończyliśmy w szkole, ale rodzice dzisiaj
kalkulują. Cytuję słowa rodzica, który mnie odwiedził: „Ja dziecko zapisałam - mówiła to mama - zapisałam dziecko
do przedszkola, dziecko ma 6 lat, ale teraz, jeżeli ja popatrzę na edukację mojego dziecka, które dzisiaj będzie
jeszcze w przedszkolu, ale kiedy rozpocznie naukę we wrześniu w 2016 roku, to za 12 lat to dziecko w populacji
rocznika będzie jednym z niewielu w stosunku do populacji rocznika.
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I rodzic kalkuluje czy temu dziecku nie będzie łatwiej dostać się do lepszej szkoły ponadgimnazjalnej, bo tam jest rekrutacja wiadomo
jaka, a nawet w perspektywie, czy nie dostać się na studia. I dajmy tym rodzicom czas na to. 8 czerwca tak jak powiedziałem, jeżeli
będzie potrzeba uruchomienia oddziału, jesteśmy na to gotowi. Jeżeli natomiast w szkołach podstawowych decyzja Pana prezydenta jest
taka, że dajemy szansę każdej szkole podstawowej, są samorządy, szczególnie samorządy gminne, które podejmują decyzję, że będą
zwozić dzieci z czterech miejscowości do jednej szkoły i uruchamiają oddział. My póki co i tu jest naprawdę duże zaangażowanie
dyrektorów, chcemy co najmniej jedną klasę uruchomić w każdej szkole. Proszę Państwa naprawdę myślę, że Państwa to nie powinno
dziwić. Przecież, jeżeli nawet odwołam się do szkół na obrzeżach miasta i tu miałem okazję spotkać się z Panią kurator Leszczyńską,
mówiłem o tym problemie, prosiła, żebym przekazał to do Ministerstwa Edukacji Narodowej i ja to zrobię proszę Państwa. W mieście
Koninie mamy problem finansowania szkół na obrzeżach. Jak Państwo wiecie szkoły na tzw. terenach wiejskich otrzymują całkiem inną
subwencję oświatową, bo jest inna waga. Natomiast w naszym mieście Koninie mamy Szkołę Podstawowa nr 11, mamy Szkolę
Podstawową nr 10, która tak naprawdę boryka się z problemami szkoły na obrzeżach miasta. Do centrum miasta z Gosławic, z CukrowniŁężyn jest 12, 14 km i wiedzą
Państwo o tym, że szkoły, które są na terenach wiejskich one często mają bliżej do stolicy gminy, a mają całkiem inne wagi i są łatwiej
finansowane niż nasze szkoły na obrzeżach miasta. Poruszyłem tą sprawę w rozmowie z Panią kurator Leszczyńską i jak się uporamy z
rekrutacją naprawdę wyślemy takie stanowisko, mam to już uzgodnione z Panem prezydentem ażeby powiedzieć o problemie
finansowania w ogólnej subwencji oświatowej, które są w miastach a dotyczą terenów na obrzeżach miasta. I gwarantuję Państwu, jeżeli
w Szkole Podstawowej nr 10, w Szkole Podstawowej nr 11 będzie 10, 12 -osobowy oddział, to ten oddział zostanie utworzony, bo nikt
nie będzie proszę Państwa nie dawał szansy tym osobom, które tak naprawdę do innej szkoły mają bardzo daleko. Trochę inaczej jest
problem w szkołach, w centrum miasta. No, jeżeli weźmiemy V osiedle mamy blisko siebie i „6”, blisko siebie i „4”, mamy Szkołę
Podstawową nr 3, mamy „8” i tutaj proszę Państwa to są naczynia połączone.
Tak jak Państwu powiedziałem jest to trudne zadanie, które bardzo absorbuje pana prezydenta Nowickiego, bardzo absorbuje Panią
Kierownik i pracowników Wydziału Oświaty, mnie osobiście, ale dajcie nam jeszcze Państwo szansę na rozwiązanie tego problemu w
normalnym ruchu służbowym, który jest. I również chciałem Państwu powiedzieć, ja chciałbym żeby to było dość głośno powiedziane, że
oprócz systemu przedszkoli samorządowych i sieci, w naszym mieście Koninie mamy również konińskie przedszkole niepubliczne i
punkty przedszkolne. Nie możemy proszę Państwa patrzeć na przedszkola i punkty przedszkolne, jako na placówki, które nie są w
naszym systemie oświatowym. Chcę Państwu powiedzieć, że dzisiaj dysponujemy akurat łącznie z 6 takimi placówkami, 4 są
przedszkola, 2 są punkty, niektóre wcześniej przekształciły się w przedszkole i dzisiaj proszę Państwa mam tutaj informację, w kwietniu
w tych placówkach było 247 dzieci. I miasto Konin w miesiącu kwietniu przekazało 210 386, 74 zł. I to jest proszę Państwa również nasz
system edukacji przedszkolnej w naszym mieście. Jeszcze raz powtórzę, to jest uzupełnienie, natomiast tak jak powiedziałem dla mnie
osobiście spotkanie z Paniami dyrektor i Panie dyrektor usłyszały czekamy ile osób potwierdzi po weekendzie majowym, po spotkaniach
w rodzinnych, wiem, że niektórzy rodzice po spotkaniach rodzinnych zapisali dziecko do szkoły podstawowej i myślę, że po najbliższym
weekendzie również wydłużonym w maju, spodziewam się na początku czerwca, że część rodziców również w sposób naturalny pójdzie
do szkoły i zapisze dziecko. Zwolni się miejsce w przedszkolu wtedy to miejsce można uzupełnić, czyli miejsce dziecka 6- letniego w
grupie może zająć dziecko 5-letnie. Cały problem w rekrutacji jest taki, że przez wiele lat proszę Państwa nie było łączenia jak gdyby
roczników. Dzisiaj jest łączenie roczników. Także chciałbym tak się odnieść do rekrutacji i wskazałem Państwu te dwie takie daty, które
są. Jest to wszystko w konsultacji z Paniami dyrektor.”
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WNIOSEK o uruchomienie dodatkowego naboru do
konińskich przedszkoli

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina
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załatwienia

Na zgłoszone przez Pana Radnego podczas XXII sesji Rady Miasta
Konina w dniu 18 maja 2016 r. zapytanie, dotyczące uruchomienia
dodatkowego naboru do konińskich przedszkoli, szczegółowych
informacji udzielił Państwu Radnym mój zastępca Sławomir Lorek,
podczas sesji Rady Miasta. Kwestie te będą także omawiane na
spotkaniu z dyrektorami placówek w dniu 7 czerwca, na które został
Pan Radny zaproszony.

06.06.2016

WASZKOWIAK WNIOSEK o debatę na temat PKS-u spółka akcyjna na
MAREK
następnej sesji.

Odpowiedź będzie udzielona na XXIII sesji 29.06.2016 r.

06.06.2016

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

WNIOSEK, żeby Miasto poczyniło starania w celu
pozyskania działki przy Przedszkolu Nr 1 na ul. Staszica
poprzez zakup lub zamianę.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
06.06.2016
teren ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną i Miasto nie widzi potrzeby pozyskania tej
nieruchomości, celem powiększenia terenów przyległych,
zajmowanych przez Przedszkole. Teren przedszkolny jest
wystarczający na prowadzenie tej działalności. Działka gruntu wraz z
przyległymi miejscami parkingowymi spełnia wszystkie wymogi
stawiane dla przedszkoli publicznych.

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

ZAPYTANIE
Radny prosił o przedstawienie rachunku zysków i strat PKS
za 2015 rok.

Skan w rejestrze

06.06.2016

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

WNIOSEK o przeniesienie w inne miejsce TOI-TOI
znajdującego się na ul. Piłsudskiego przy pętli autobusowej.

Wniosek ten zostanie zrealizowany zgodnie z uzgodnieniami Pana
Radnego z Dyrektorem Miejskiego Zakładu Komunikacji.

06.06.2016
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Przedstawione przez Pana Radnego podczas sesji RM uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej nie jest
06.06.2016
„dowodem rejestracyjnym tramwaju wodnego”. Każdy statek polski podlega obowiązkowi wpisu do rejestru
administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej, który prowadzi dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej,
właściwy dla portu macierzystego statku. Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 21.12.2000 roku o żegludze
śródlądowej (Dz. U. 2001 Nr 5, poz. 43) „do złożenia wniosku o wpis statku do rejestru jest obowiązany armator
niezwłocznie po wybudowaniu lub nabyciu statku”. Spółka wystąpiła z takim wnioskiem do Urzędu Żeglugi
Śródlądowej w Bydgoszczy i zgodnie z zapisem art. 20 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy, w dniu 08.10.2015 roku,
dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy wydał spółce dokument rejestracyjny statku żeglugi
śródlądowej, potwierdzający wpis statku „Pociejewo” do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi
śródlądowej pod numerem BG-01-180 (kopia w załączeniu). Statek może być dopuszczony do żeglugi po uzyskaniu
jednego z kilku dokumentów bezpieczeństwa statku Dla jednostki „Pociejewo” jest to uproszczone świadectwo
zdolności żeglugowej. Art. 34j ust. 4 ustawy o żegludze śródlądowej mówi, że „(…) uproszczone świadectwo
zdolności żeglugowej wydaje się na podstawie pozytywnych wyników przeglądu technicznego”. Przegląd techniczny
łodzi motorowej „Pociejewo” został przeprowadzony przez jeden z podmiotów, upoważnionych przez dyrektora
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy w zakresie inspekcji i przeglądów technicznych oraz pomiarów statków.
Przegląd przeprowadzono w Koninie, na lądzie i na wodzie, w okresie od 17.06. 2015 roku do 22.10.2015 roku.
Na podstawie dokonanego przeglądu stwierdzono, że jednostka spełnia wymogi określone Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 05.11.2010 roku w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi
śródlądowej oraz upoważniania odmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. Nr 216
poz.1423), co pozwala na dopuszczenie jej do żeglugi. Nie ma możliwości, aby przeglądu technicznego dokonać w
ciągu jednego dnia, badanie stanu technicznego jednostki to proces.
Podmiot przeprowadzający przegląd techniczny, oprócz sprawdzenia niezbędnego wyposażenia, musi sprawdzić, w
jaki sposób jednostka zachowuje się na wodzie w różnych warunkach pogodowych, jak gdy jest na niej obecna
jedynie załoga, a jak gdy jest komplet pasażerów. W czasie oficjalnego wodowania jednostki, które odbyło się w
dniu 09.10.2015 roku, a na którym obecni byli także Państwo Radni, również sprawdzano jednostkę pod kątem
technicznym. Nie ma nic dziwnego w tym, że łódź pływa, pomimo że nie zostało jeszcze wydane świadectwo
zdolności żeglugowej – jest to praktyka dopuszczana i powszechnie stosowana przez Urzędy Żeglugi Śródlądowej.
Spółka, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów (przegląd techniczny, orzeczenie Państwowej Inspekcji
Pracy, opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego), zwróciła się z wnioskiem do Urzędu Żeglugi
Śródlądowej w Bydgoszczy o wydanie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej, które zostało wydane w
dniu 30.12.2015 roku. Mając powyższe na uwadze, odpowiadając na pytanie Pana Radnego - na bazie jakich
przepisów prawa Państwo Radni pływali tramwajem wodnym w październiku 2015 roku - informuję iż podstawą
prawną jest Ustawa z dnia 21.12.2000 roku o żegludze śródlądowej (Dz. U. 2001 Nr 5 poz.43).
Zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym statku żeglugi śródlądowej, wydanym przez Urząd Żeglugi
Śródlądowej w Bydgoszczy, nośność jednostki określono na poziomie 6,5 tony, natomiast dopuszczalną liczbę
pasażerów na 12 osób.
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Po analizie zdjęcia przedstawionego przez Pana Radnego w trakcie sesji, stwierdzono ponad wszelką wątpliwość
zbyt dużą ilość osób na pokładzie. Kapitan statku zobligowany został do bezwzględnego przestrzegania przepisów
w tym zakresie.
Odnośnie możliwości manewrowania statkiem informuję, że promień skrętu łodzi motorowej „Pociejewo” na
jeziorze to minimum 60 metrów, a na rzece minimum 80 metrów. Nie znaczy to, że łodzią nie można by zawrócić na
rzece, w tym również na Warcie. Przy posiadaniu odpowiednich umiejętności i odpowiednim manewrowaniu łodzią,
można ją zawrócić praktycznie w miejscu – co Pan Radny, jako pasażer „Pociejewa”, powinien zauważyć w trakcie
rejsu - w momencie, gdy łódź wraca z jeziora do mariny (łódź obracana jest wtedy o 180 stopni, w taki sposób, aby
dziób ustawiony był przodem do jeziora). Istnieje również możliwość zamontowania na łodzi steru strumieniowego,
który pozwala na łatwiejsze manewrowanie jednostką na rzece, biorąc pod uwagę prądy rzeczne.
To nie promień skrętu łodzi stanowi przeszkodę, aby mogła ona pływać po Warcie. Przeszkodą może być niski
poziom wody w rzece oraz brak odpowiedniej infrastruktury - co jest związane z trwałością projektu budowy
Konińskich Bulwarów Nadwarciańskich, który dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej.
Naruszenie zasady trwałości projektu do września 2017 roku, np. poprzez budowę infrastruktury rzecznej, może
oznaczać konieczność zwrotu przez Miasto Konin dotacji unijnych, otrzymanych na realizację projektu budowy
bulwarów wraz z odsetkami.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. wybudowało jedną, prototypową łódź motorową
„Pociejewo” i w chwili obecnej działania spółki związane są z obsługą techniczną rejsów tej jednostki. Spółka
wielokrotnie zapewniała o zainteresowaniu jednostką, jednak nie podawała do publicznej wiadomości informacji o
konkretnej liczbie zamówień.
Informacja, dotycząca zaprezentowanego przez Pana Radnego paragonu z kasy fiskalnej.
W dniu 7 maja, w trakcie rejsu, został wydany błędny wydruk z kasy fiskalnej. Błąd popełniła osoba obsługująca
kasę. Przy rozliczeniu w dniu 9 maja księgowość MOSiR wykryła tę nieprawidłowość. Osoba obsługująca kasę
została przeszkolona w zakresie obsługi kasy fiskalnej. Po raz kolejny dokonano kontroli poprawności wystawiania
paragonów 13 maja. Okazało się, że ta sama osoba nadal niewłaściwie obsługuje kasę - anuluje paragony, które
wystawia. Ponownie, więc została przeszkolona i jak dotąd nie stwierdzono już błędów w obsłudze kasy fiskalnej.
Raporty kasowe są zgodne z ilością gotówki, która została pobrana za rejs łodzią.
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MICHAŁ
KOTLARSKI

ZAPYTANIE dotyczące konsultacji społecznych.

W dniu 5.03.2015 roku podpisano z Fundacją Pracownia Badań
i Innowacji Społecznych Stocznia – liderem przedsięwzięcia porozumienie, w celu współrealizacji projektu „Konsultacje z
Zasadami”. Porozumienie dotyczyło przekazania przez miasto
dokumentacji, dotyczącej konsultacji, uczestnictwa w spotkaniach
konsultacyjnych itp. W porozumieniu nie określono daty
zakończenia realizacji projektu. Informuję również, że na jego
realizację Miasto Konin nie wydało środków finansowych.
Oczekujemy na informację zwrotną po zakończeniu przez Stocznię
projektu.

MAJEWSKI
KRYSTIAN

ZAPYTANIE
Sprawa dotycząca konsultacji społecznych.

Sprawy konsultacji reguluje Uchwała Nr 395 Rady Miasta Konina z 06.06.2016
dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Konina. Dotychczas, wobec tej
procedury, nie zgłaszano żadnych zastrzeżeń, a była ona szczególnie
przydatna w konsultacjach, dotyczących stref parkowania i
lokalizacji parkingów. Jeśli jednak, zdaniem Pana Radnego,
niezbędne są zmiany, to proponuję podjąć inicjatywę
uchwałodawczą, przewidzianą w Statucie Miasta Konina.
Jednocześnie zgadzam się z sugestią Pana Radnego, że organy
samorządowe powinny w szerokim zakresie i z pełnym
zaangażowaniem korzystać z instytucji konsultacji i zachęcać do
takiej inicjatywy mieszkańców.

MAJEWSKI
KRYSTIAN

WNIOSEK o sprawdzenie, czy budynki z automatami do
grania posiadają odpowiednie koncesje.

Do dnia 15 czerwca zostanie zorganizowane spotkanie, w którym
06.06.2016
udział wezmą przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Straży
Miejskiej, Wydziału Działalności Gospodarczej i Rozwoju oraz
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM w Koninie. Na
spotkaniu poruszone zostaną kwestie związane z ustaleniem
lokalizacji punktów z automatami oraz posiadania przez właścicieli
stosownych zezwoleń. Zostaną także wypracowane ewentualne
kierunki dalszych działań. Po spotkaniu zostanie Pan Radny pisemnie
poinformowany o podjętych ustaleniach.
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KOTLARSKI
MICHAŁ

Do WNIOSKU radnego K. Majewskiego dot. sprawdzenia,
czy budynki z automatami do grania posiadają odpowiednie Odp. jw.
koncesje.

06.06.2016

KOTLARSKI
MICHAŁ

WNIOSEK o odnowienie tablicy

06.06.2016

SKOCZYLAS
KAROL

ZAPYTANIE dotyczące tramwaju wodnego - czy jest
przewidywany remont

Tablica została odnowiona.

Zapytanie, czy jest osoba, która odpowie za przygotowanie i
realizację tramwaju wodnego.

SKOCZYLAS
KAROL

ZAPYTANIE odnośnie pałacu Reymonda.

Na pytanie, dotyczące „dziury w pokładzie” odpowiedź została 06.06.2016
udzielona bezpośrednio na sesji Rady Miasta. Natomiast w kwestii
remontu łodzi należy mieć na uwadze fakt, że wybudowana przez
Spółkę jednostka to prototyp. Według definicji, prototyp to
urządzenie zaprojektowane i zbudowane w celu zademonstrowania
zdolności do budowy urządzenia docelowego. Jest ścisłym
odwzorowaniem
zaprojektowanego
wyrobu,
zgodnie
z
dokumentacją. Służy jako wzorzec doświadczalny, odtwarzający
pełny zakres funkcjonalny wyrobu, w celu weryfikacji poprawności
opracowań teoretycznych dla danej konstrukcji. Ujawnione w trakcie
testów stoczniowych i eksploatacji wady konstrukcyjne jednostki
prototypowej, są sukcesywnie poprawiane. W związku z tym, spółka
nie przewiduje remontu łodzi, na bieżąco dokonywane będą wszelkie
niezbędne naprawy, powstałe w wyniku jej eksploatacji.
Nieruchomość zabudowana (kamienica Reymonda) przy ulicy
06.06.2016
Wojska Polskiego jest własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu
wieczystym osoby fizycznej. Obiekt wymaga gruntownego remontu,
na co potrzebne są duże środki inwestycyjne, których Miasto nie
posiada. Obecnie dokonywane są analizy możliwości pozyskania
tych środków z programów unijnych i krajowych. Ostateczna decyzja
zostanie podjęta po ustaleniu możliwości pozyskania finansowania
zewnętrznego.
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SKOCZYLAS
KAROL

ZAPYTANIE - ile kosztował remont budynków PKS-u dla Spółka PKS nie dokonywała remontu budynku dyspozycyjnoadministracyjnego, zlokalizowanego w Koninie przy ulicy
Zarządu Dróg Miejskich.
Zakładowej, lecz przeprowadzała jego modernizację. Proces ten
jeszcze trwa, a jego zakończenie planowane jest na koniec czerwca
2016 roku. Łączne przewidywane wydatki i nakłady na
modernizację, w zakresie związanym z pomieszczeniami
zajmowanymi przez Zarząd Dróg Miejskich, szacowane są na około
350.000 zł. Należy wspomnieć, że przez około 15 ostatnich lat,
większa część piętra modernizowanego budynku stała pusta
i niewykorzystana, a spółka ponosiła stałe koszty utrzymania
obiektu.

06.06.2016

SKOCZYLAS
KAROL

WNIOSEK o stworzenie plaży miejskiej między MOSiR-em
a amfiteatrem.

06.06.2016

SKOCZYLAS
KAROL

ZAPYTANIE,
czym zajmuje się
Straż Miejska.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie złoży pisemne
zapytanie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, dotyczące
możliwości umiejscowienia plaży w zaproponowanej przez Pana
Radnego lokalizacji. Kopię korespondencji MOSiR przekaże do
wiadomości Panu Radnemu.

Straż Miejska w Koninie realizuje wszystkie zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o strażach 06.06.2016
miejskich, czyli związane z zapewnieniem porządku i spokoju na terenie gminy Konin. W ramach tych zadań
realizowana jest między innymi coroczna akcja „Posesja”, polegająca na kontroli nieruchomości na terenie
miasta. Ponadto strażnicy patrolują teren miasta w celu ujawnienia różnego typu nieprawidłowości, począwszy
od stanu dróg, ich nawierzchni, sposobu oznakowania, stanu pasów drogowych i urządzeń, oznakowania ulic i
posesji, zagrożeń dotyczących złamanych lub przechylonych drzew, ograniczeń widoczności spowodowanych
poprzerastanymi gałęziami lub krzakami, stanu urządzeń użytku publicznego, np. oświetlenia ulicznego, ławek,
budek telefonicznych, wyposażenia skwerów i placów zabaw, handlu na ulicach i targowiskach miejskich z
uwzględnieniem kontroli punktów handlowych i stanu wag i odważników, stanu studzienek kanalizacyjnych,
ściekowych, telekomunikacyjnych, chodników i deptaków, koszy ulicznych, przystanków MZK, słupów
ogłoszeniowych, ścieżek rowerowych, porządku wokół zbiorników wodnych i wzdłuż cieków, sposobu
parkowania pojazdów na ulicach, przestrzegania przepisów dotyczących trzymania i hodowli zwierząt,
przestrzegania przepisów budowlanych i sanitarnych, stosowania się do przepisów krajowych i lokalnych,
odnoszących się do całego spektrum funkcjonowania gminy i dotyczących zarówno jej mieszkańców jak i osób
przyjezdnych.
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Przez funkcjonariuszy straży podejmowane są interwencje w stosunku do sprawców przestępstw i wykroczeń. Ponadto
realizowane są zabezpieczenia różnego typu imprez, odbywających się na terenie gminy, począwszy od Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Sylwestra na Placu Wolności, poprzez różnego typu przemarsze ulicami miasta, zabezpieczenia uroczystości o
charakterze religijnym lub patriotycznym, do festynów i imprez typu ognisko dla działkowiczów na terenie ogrodów
działkowych (średnia ilość zabezpieczeń w roku - około 365). Wykonywane są także regularnie konwoje środków
pieniężnych i dokumentów. Straż Miejska w Koninie, jako wydział Urzędu Miejskiego, współpracuje ze wszystkimi
wydziałami Urzędu oraz ze wszystkimi służbami i instytucjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek.
Prowadzone są wspólne działania i akcje. W sposób ciągły wymieniane są informacje o zagrożeniach i stwierdzonych
nieprawidłowościach. Organizowane są wspólne patrole i zabezpieczenia, narady oraz odprawy. Oprócz zadań wynikających
z ustawy, Straż Miejska w Koninie obsługuje monitoring miejski, w skład którego wchodzi ponad 60 kamer. System posiada
połączenie z dyżurką Oficera Dyżurnego KMP w Koninie, który ma możliwość obserwowania ujawnionych przez obsługę
nieprawidłowości na ekranie monitora, znajdującego się
w jego pomieszczeniu. Ponadto w Komendzie SM znajduje się Biuro Rzeczy Znalezionych, gdzie gromadzone są i
przechowywane depozyty.Biuro obsługiwane jest przez strażników. Straż Miejska w Koninie, jako jeden ze wskazanych
przez Prezydenta Miasta podmiotów, nadzoruje osoby skazane przez Sąd na prace społecznie użyteczne, które wykonywane
są na ulicach miasta. Studenci PWSZ w Koninie, studiujący na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i na kierunku
bezpieczeństwo imprez masowych, odbywają praktyki w siedzibie straży. Oprócz działań mających bezpośrednie znaczenie
dla poprawy porządku i spokoju, funkcjonariusze straży biorą udział i organizują spotkania z przedstawicielami różnych
środowisk w celu podniesienia stopnia edukacji na temat bezpiecznego poruszania się w środowisku miejskim, spotykają się z
dziećmi ze szkół i przedszkoli, gdzie w ramach pogadanek i organizowanych konkursów realizują szeroki program prewencji,
dotyczącej bezpiecznego poruszania się po ulicach, zachowania bezpieczeństwa przy trzymaniu i kontaktach ze zwierzętami.
Na stronie internetowej Straży Miejskiej w Koninie (http://www.konin.pl/strazmiejska/index.php) dostępne są informacje,
dotyczące bieżącej działalności straży oraz zestawienia wyników.
Zestawienie wpłat z tytułu grzywien od 01.01.2015 - 31.12.2015
Kwota grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych - 328.105,18 zł
Zestawienie wpłat z tytułu grzywien od 01.01.2016 - 30.04.2016
Kwota grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych - 67.822,26 zł
Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją samochodów Straży Miejskiej
w Koninie w 2015 r. – 46.683,18 PLN
Stan osobowy Straży Miejskiej w Koninie:
01.01.2015 r. – 28 funkcjonariuszy mundurowych i 11 osób cywilnych (obsługa monitoringu wizyjnego miasta i Strefy
Płatnego Parkowania)
30.04.2016 r. – 24 funkcjonariuszy mundurowych i 8 osób cywilnych.
Na rzecz wielu instytucji udzielane są asysty dla osób wykonujących czynności urzędowe na terenie gminy.
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1 osoba zatrudniona obecnie posiada uprawnienia emerytalne.
Wynagrodzenie wszystkich pracowników Straży Miejskiej w Koninie:
2015 r. brutto – 1.601.639,53 zł
średnio na pracownika 41.067,68 zł rocznie, 3.422,30 zł miesięcznie.
ZUS – 268.992,10 zł
Fundusz Pracy – 32.973,45 zł
2016 r. do 31 maja brutto – 572.948,34 zł
średnio na pracownika 17.904,63 przez 5 miesięcy, 3.580,92 zł miesięcznie. Do końca roku, jeśli nie będzie zmian kadrowych
kwota roczna powinna osiągnąć około 1.375.076,01 zł.
ZUS – 95.411,89 zł
Fundusz Pracy – 10.774,38 zł
374.
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Radny przedstawił jeszcze raz ZAPYTANIE, które było
skierowane 27.04.2016 roku w sprawie wniosku i
sporządzenia porozumienia pomiędzy miastem a
właścicielami gruntów przeznaczonych pod drogi zgodnie z
planami zagospodarowania przestrzennego. Takie
porozumienie miało być sfinalizowane do końca marca 2016
roku: „Czy zostało już przygotowane porozumienie z
właścicielami gruntów prywatnych w celu podejmowania
inwestycji i rozwoju terenów na których obowiązują Plany
Zagospodarowania Przestrzennego. Porozumienie pomiędzy
miastem a właścicielem gruntu w celu udostępnienia terenu i
zobowiązanie miasta Konin do wypłaty odszkodowania i
należności za przejęty teren np. drogi, w celu prowadzenia
prac inwestycyjnych, co zwiększy atrakcyjność i wpływy
podatkowe”. Radny prosił o przedstawienie informacji z dnia
10.05.2016 roku nr pisma BP.0003.14.2016 o wykazie
gruntów według odpowiedzi „W przypadkach, w których
miasto nie nabyło gruntów, do Spółki przekazane zostały
zgody właścicieli na wykonanie prac inwestycyjnych.
Wykupy tych gruntów realizowane będą w roku 2017.

Miasto dokonuje w pierwszej kolejności zakupów gruntów pod
inwestycje drogowe, które zapisane są budżecie Miasta oraz w
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Wykupy tych gruntów
realizowane są do wysokości środków, przyznanych w budżecie.
Prowadzone są również rozmowy z właścicielami nieruchomości, w
celu uzyskania zgody na wykorzystanie gruntów do celów
inwestycyjnych. W przypadku pojawienia się inicjatywy właścicieli,
dotyczącej wykupu gruntów nieobjętych planami inwestycyjnymi,
prowadzone są rozmowy w sprawie ich nabycia z odroczeniem
terminu płatności na lata kolejne. Takie porozumienie jest aktualnie
finalizowane z grupą właścicieli w obrębie geodezyjnym Wilków. Z
uwagi na złożenie wniosków o wykup gruntów pod pas drogowy
planowanej drogi dojazdowej pomiędzy ulicą Leśną, a torami
kolejowymi, podjęte zostaną rozmowy w celu wypracowania
porozumienia, z odroczeniem terminu płatności po roku 2017.
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ZAPYTANIE
Radny prosił o odpowiedź na pismo skierowane do
Prezydenta Józefa Nowickiego przez Pana Wojciecha
Nowińskiego z ulicy Hirszfelda 37 (przyjęte w Urzędzie
Miejskim 30.03.2016 roku). Pismo to było również
przekazane do wiadomości radnego, w związku z tym radny
oczekuje również informacji i kopii odpowiedzi na sprawy
zawarte w przedstawionym piśmie.

Korespondencja z Panem Nowińskim, dotycząca działek gruntu
oznaczonych numerami 375 ora 376 prowadzona była od początku
marca bieżącego roku. Pierwsze pismo z dnia 11 marca nie zostało
przez adresata odebrane. W dniu 30 marca wpłynęło pismo od Pana
Nowińskiego z prośbą o informacje na temat zaawansowania prac,
związanych z budową planowanej ulicy Witkiewicza. Wydział
Gospodarki Nieruchomościami udzielił odpowiedzi
zainteresowanemu. W załączeniu przesyłam kopie tej
korespondencji. Informuję również, że wykup tych gruntów nastąpi
w roku 2017 .

SIDOR
JAROSŁAW

WNIOSEK
W związku z wnioskiem z dnia 04.05.2016 roku radny prosił
o uzupełnienie kosztów finansowych w związku z
dokumentacją na nowy przebieg II etapu drogi krajowej
DK25. Pytał czy w odpowiedzi były zawarte koszty z
badaniami geologicznymi i projektem przejścia podziemnego
pomiędzy ulicami Kleczewska-Aleje 1 Maja-Spółdzielców
jak również poziomych zjazdów – rozjazdów na wysokości
ulic Kleczewska – Poznańska –Warszawska - Trasa
Bursztynowa. Radny prosił o uzupełnienie odpowiedzi o
koszty poniesione z dokumentacjami wykonanymi przez
PWiK, MPEC, ENERGA. Jeśli takie dokumentacje były
wykonywane przez inne firmy to również radny wnioskował
o przedstawienie takich kosztów.

W zakresie prac drogowych, koszt opracowania dokumentacji
2.06.2016
zawierał wszystkie elementy, o które pytał Pan Radny.
Koszty PWiK – informacja przekazana przez Panią Urszulę Małek –
Kierownika Działu Techniczno-Inwestycyjnego:
„Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w
Koninie, nie zlecało żadnych opracowań projektowych związanych z
nowym przebiegiem II etapu drogi krajowej DK 25 - a więc nie
ponosiło żadnych kosztów. Wszystkie kolizje z istniejącym
uzbrojeniem wod – kan, będącym w posiadaniu przedsiębiorstwa,
rozwiązywane były w ramach opracowywanej dokumentacji
technicznej na nowy przebieg drogi krajowej DK 25.”
Koszty MPEC – informacja przekazana przez Pana Stanisława
Jareckiego – Prezesa Zarządu: „MPEC-Konin Sp. z o.o. informuje,
że nie poniosło jakichkolwiek kosztów w związku z dokumentacją
na nowy przebieg drogi DK25.” Urząd nie posiada wiedzy, jakie
koszty poniosły inne firmy w związku z planowanym nowym
przebiegiem drogi krajowej nr 25.

2.06.2016

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

377.

18.05.2016
XXII Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

ZAPYTANIE
Radny pytał, dlaczego i jakim prawem Miasto bez
konsekwencji podpisuje umowę dzierżawy gruntu działki
291/1 oraz 291/2 oraz nie dokonuje porozumienia w związku
z dokończeniem chodnika wzdłuż ulicy Makowskiego do
Wyspiańskiego, jak również pozyskania terenu 2 metrów
kwadratowych na normalnej szerokości chodnik pomiędzy
ulicą Wyspiańskiego a Chełmońskiego. Temat poruszany
wielokrotnie –zdjęcia w załączeniu.

Komisja do spraw zajętości terenów miejskich, poprzez wizje w
06.06.2016
terenie, ustala niezgodności użytkowania gruntu miejskiego. W
takich przypadkach, gdy grunt nie wymaga natychmiastowego
przejęcia przez Miasto pod realizację zadań inwestycyjnych,
dokonywane są regulacje stanu prawnego gruntu poprzez podpisanie
umów dzierżawy. W przypadku terenów zielonych czynności te
wykonuje Wydział Gospodarki Nieruchomościami, a w przypadku
zajętości pasa drogowego Zarząd Dróg Miejskich Koninie. Nie było
możliwości łączenia zawarcia umowy dzierżawy
z wykupem terenów pod poszerzenie ulicy Makowskiego. Wykup
możliwy będzie po zakończeniu procedury podziałowej, co nastąpi w
najbliższym czasie. Następnie zostanie przedłożony na sesję
czerwcową stosowny projekt uchwały Rady Miasta. Właściciel
nieruchomości wyraził zgodę na wykup gruntów, o czym Pan Radny
był poinformowany w piśmie z dnia 10 maja bieżącego roku.

378.

18.05.2016
XXII Sesja
RMK

ANNA
KURZAWA

ZAPYTANIE o wycinkę drzew wzdłuż ul. 11 Listopada,
dokładnie przy „Omedze”.

Decyzją nr 169 znak OŚ.6131.148.2015 z dnia 06.05.2015 r. wydano 06.06.2016
zgodę na usunięcie pięciu topoli, rosnących w pasie drogowym przy
ulicy 11 Listopada w Koninie. W zamian za usunięte drzewa,
wnioskodawca został zobowiązany do wykonania nasadzeń, w ilości
co najmniej pięciu drzew innego gatunku niż topola, w terminie do
30.06.2016 r. Miejsca pod nasadzenia wyznaczy Zarząd Dróg
Miejskich w Koninie.

379.

18.05.2016
XXII Sesja
RMK

JANUSZ
ZAWILSKI

WNIOSEK o uatrakcyjnienie mieszkańcom pobytu w
ośrodku Gosławice.

MOSiR w Koninie, chcąc uatrakcyjnić mieszkańcom miasta pobyt w 06.06.2016
ośrodku Gosławice, wprowadził do swojej oferty rejsy łodzią
motorową Pociejewo. Ceny zostały skalkulowane tak, by
zminimalizować możliwe straty, starając się pokryć jedynie koszty
funkcjonowania. Obecnie ustalone opłaty wynoszą 13 zł/ osobę
dorosłą, 7 zł/ dziecko.

380.

18.05.2016
XXII Sesja
RMK

SKOCZYLAS
KAROL

WNIOSEK o wykazanie uprawnień kapitana, który prowadzi
Uprawnienia osoby, będącej w chwili obecnej kapitanem na statku,
tramwaj wodny.
są wyższe niż przewidywane minimum, określone w świadectwie
zdolności żeglugowej dla łodzi motorowej Pociejewo. Skan
uprawnień w załączeniu.

06.06.2016

Nr

381.

Data
wpływu
24.05.2016
Zgłoszone w
okresie
międzysesyjnym

382.

03.06.2016
Zgłoszone w
okresie
międzysesyjnym

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

SKOCZYLAS
KAROL

INTERPELACJA dotycząca łodzi motorowej.

ANNA
KURZAWA

WNIOSEK o doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr
32.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

13.06.2016
W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, dotyczącą łodzi
motorowej „Pociejewo 1” informuję, że na jej wykonanie nie została
podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej
Sp. z o.o w Koninie.

W roku bieżącym nie ma możliwości zrealizowania wnioskowanego
zadania. Prośba Radnej zostanie ponownie rozpatrzona przy
planowaniu budżetu miasta na rok 2017

17.06.2016

Nr

383.

Data
wpływu
29.06.2016r
XXIII Sesja
RMK

RADNA/
RADNY
MICHAŁ
KOTLARSKI

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Umorzenie należności w wysokości 32.706,42 zł dotyczy dwóch podjętych decyzji w sprawach 13.07.2016
wniosków, złożonych przez dłużników Miasta, w tym:
Radny prosił o informację nt. decyzja dotycząca umorzenia odsetek od należności czynszowych w kwocie 1.293,07 zł. Z
wnioskodawcą została podpisana ugoda na spłatę należności głównej i odsetek na łączną kwotę
umorzenia należności w
7.277,48 zł. Ugoda stanowiła, że dłużnik spłaci zaległość w 60 ratach, do końca lutego 2019 r.
wysokości 32.706,42 zł
Należność główna została w całości spłacona w kwietniu bieżącego roku, a do spłaty pozostały
zaległych czynszów - na jakich
odsetki – 1.293,00 zł - o umorzenie których wystąpił zobowiązany. Biorąc pod uwagę fakt, że
to jest zasadach.
dłużnik wcześniej spłacił należność główną oraz jego sytuację rodzinną i materialną podjęto
decyzję o umorzeniu całości naliczonych odsetek.
decyzja o całkowitym umorzeniu należności czynszowych kwocie 31.413,35 zł
w tym: należności dotyczące nakazu zapłaty Nc 809/05 z 10.05.2005 roku na kwotę 10.066,08
zł w tym: 3.663,31 zł należność główna, 239,88 zł odsetki zasądzone, 906,77 zł koszty procesu i
egzekucji, 5.256,12 zł odsetki naliczone do dnia 23.06.2016 roku, należności dotyczące wyroku
C 428/09 z dnia 07.10.2009 roku na kwotę 9.002,48 zł w tym: 3.711,43 zł należność główna,
414,80 zł odsetki zasądzone, 1.380,85 zł koszty procesu i egzekucji, 3.495,40 zł odsetki
naliczone do dnia 23.06.2016 roku, należności dotyczące nakazu zapłaty I Nc 1100/2012 z dnia
19.09.2012 roku na kwotę 12.344,79 zł w tym: 6.220,19 zł należność główna, 1.160,30 zł odsetki
zasądzone, 1.627,75 zł koszty procesu i egzekucji, 3.336,55 zł odsetki naliczone do dnia
23.06.2016 roku Nakazy te zostały skierowane do egzekucji komorniczej, a Komornik wydał
postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia ich
bezskuteczności. Biorąc pod uwagę fakt wnoszenia na bieżąco opłat za zajmowany lokal, jak i
sytuację materialną zobowiązanej podjęto decyzję o całkowitym umorzeniu należności.
Informuję również, że każdy wniosek dłużnika o umorzenie należności czynszowych
rozpatrywany jest indywidualnie. Przed podjęciem decyzji wydział Spraw Lokalowych
przeprowadza postępowanie, w toku którego ustalana jest aktualna sytuacja materialna, rodzinna
i zdrowotna zobowiązanych.
Spisywany jest protokół z oceny tej sytuacji. Każdorazowo wydział SL występuje również do
odpowiedniego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o przeprowadzenie wywiadu i informację,
dotyczącą aktualnej sytuacji dłużników.
Decyzje o umorzeniu należności podejmowane są na podstawie:
uchwały nr 717 Rady Miasta Konina z dnia 29.09.2010 roku w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Konin i jednostkom organizacyjnym oraz
warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną, Wytycznych Prezydenta Miasta Konina z dnia 24.03.2011 roku w sprawie
udzielania ulg w spłacie należności z tytułu czynszu i opłat za używanie lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina (w załączeniu).
ZAPYTANIE

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

384.

29.06.2016r.
XXIII Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

ZAPYTANIE
Koncepcja dworca firmy DEKADA (zdjęcia w załączeniu)
– uwzględnienie przy budowie obiektu dworcowo handlowego modernizacji peronów i przejścia
podziemnego.

385.

29.06.2016r.
XXIII Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

ZAPYTANIE - ile kontroli mieszkańców pod kątem W roku 2015 Straż Miejska przeprowadziła 37 kontroli w zakresie 13.07.2016
spalania śmieci w piecach podjęła Straż Miejska w 2015 spalania odpadów w piecach. W jednym przypadku skierowano
wniosek o ukaranie do Sądu, w stosunku do pięciu osób
roku.
zastosowano postępowanie mandatowe, dziewięć osób zostało
pouczonych, zgodnie z art. 41 Kodeksu Wykroczeń. W pozostałych
przypadkach nie potwierdzono wypalania odpadów komunalnych.
W jednym przypadku skierowano sprawę do Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska, bowiem dotyczyła zakładu
przetopu aluminium.

Budowa obiektu dworca kolejowego z usługami towarzyszącymi
13.07.2016
oraz przebudowa peronów i przejścia podziemnego - to inwestycje,
realizowane przez różne podmioty struktury kolejowej. Firma
Dekada zajmuje się projektowaniem i jest inwestorem obiektu
dworca i z nią prowadzone są rozmowy, związane z opracowaniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast
inwestycje w obrębie peronów i przejścia podziemnego związane są
z przebudową linii kolejowej E20, na odcinku Warszawa-Poznań.
Przedsięwzięcia te realizowane będą przez różne, niezależne od
siebie spółki PKP. W trakcie prowadzonych rozmów z
przedstawicielami PKP, związanych z opracowaniem MPZP,
wskazujemy na konieczność wykonania przebudowy peronów i
przejścia podziemnego, w celu zintegrowania działań na tym
terenie.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

386.

29.06.2016r.
XXIII Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

ZAPYTANIE - jakie działania zostały podjęte, żeby Droga dojazdowa do Młodzieżowego Domu Kultury, w części
13.07.2016
cokolwiek zrobić z drogą prowadzącą od ul. Torowej do zarządzanej przez Miasto, jest w stanie dobrym. Oczywiście dla
poprawy stanu bezpieczeństwa na tym terenie należy zaplanować
Młodzieżowego Domu Kultury.
przebudowę, w zakresie nowej nawierzchni oraz poszerzenia
szerokości jezdni i chodników. Sytuacja jest jednak bardzo
skomplikowana ze względu na sprawy własnościowe gruntów. Od
ulicy Torowej do Młodzieżowego Domu Kultury, a także do
budynków mieszkalnych wielorodzinnych, należących do
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze”, dojeżdża się przez działki
gruntu o numerach ewidencyjnych 143/4, 177/5, 179, 178/4, 176/7,
175/9, 172/8, 162, 166/3, 171/6, 164/4. Z wymienionych działek
jedynie część działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym
143/4 przeznaczona jest zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą nr 686
Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2001 roku, pod ciąg pieszojezdny. Działka ta stanowi własność Skarbu Państwa w
użytkowaniu wieczystym Energa – Operatora S.A. Spółka wyraża
wstępnie zgodę na sprzedaż gruntu Miastu. Po określeniu przez
rzeczoznawcę wartości, Miasto przedstawi Spółce ofertę kupna, a
stosowny projekt uchwały w tej sprawie, zostanie skierowany na
sesję Rady Miasta.
Pozostałe działki gruntu znajdują się, według zapisów planu
miejscowego, na terenach przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną. Prawie wszystkie z nich są
własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Zatorze, za wyjątkiem
działki nr 179, stanowiącej własność osoby fizycznej. Dojazd przez
te grunty można uregulować jedynie na zasadzie porozumienia ze
Spółdzielnią.

387.

29.06.2016r.
XXIII Sesja
RMK

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

ZAPYTANIE – czy jest możliwość posadzenia w pasie Nasadzenie zieleni wysokiej w rejonie "Konwartu" ogranicza
zakres pasa drogowego ulicy Przemysłowej. Ponadto, żeby taka
drogowym drzew, które zasłoniłyby widok Konwartu.
zieleń mogła stanowić ekran wizualny, potrzeba kilkunastu lat.
Warto również dodać, że ze względu na planowane połączenie ulic
Paderewskiego i Wyzwolenia, należy wstrzymać się z decyzjami,
dotyczącymi zagospodarowania tego terenu.

13.07.2016

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

388.

29.06.2016r.
XXIII Sesja
RMK

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

ZAPYTANIE dot. budynku na Placu Górnika przy byłej Stan techniczny budynku przy ulicy Plac Górnika 4 w Koninie, w
13.07.2016
protokole kontroli rocznej z dnia 21.10.2015 roku, został określony
pralni.
jako średni. Z zaleceń wykonano dotąd: naprawę pokrycia
dachowego, przeprowadzono badania instalacji elektrycznej,
usunięto powstałe usterki oraz zamontowano nową rozdzielnicę
RG. Wykonanie dalszych prac następuje w miarę posiadanych
przez Miasto Konin środków finansowych. Oględziny budynku,
przeprowadzone w dniu 01.07.2016 r. przez pracownika Wydziału
GN, w obecności nowego właściciela nieruchomości sąsiedniej
wykazały, że zniszczeniu uległa rura kanalizacyjna, znajdująca się
w piwnicy budynku, co wymaga pilnej interwencji. Stan
techniczny komina, przyległego do budynku, oceniony został jako
dostateczny. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zamocowano
wokół niego siatki.

389.

29.06.2016r.
XXIII Sesja
RMK

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

ZAPYTANIE – dot. promu wodnego na Chorzniu.

390.

29.06.2016r.
XXIII Sesja
RMK

KURZAWA
ANNA

WNIOSEK o ustawienie kurtyny wodnej na V osiedlu na
targowisku miejskim przy ul. 11 Listopada.

Głównym powodem, dla którego Miasto utrzymuje i aktualnie
13.07.2016
remontuje prom linowy o numerze rejestracyjnym BG-03-019,
zacumowany na rzece Warcie przy ulicy Promowej, jest
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Konina na wypadek
wystąpienia sytuacji kryzysowej. Gdyby z powodów losowych, np.
wypadku komunikacyjnego, zdarzeń atmosferycznych, wyłączone
zostały z użytkowania mosty, wówczas prom służyłby jednostkom
ratowniczym (karetkom pogotowia, policji, straży pożarnej) do
przekraczania rzeki. Oczywiście na co dzień prom pełni również
rolę środka transportu, wykorzystywanego przez mieszkańców, w
tym Wspólnotę Gruntową Chorzeń, która jest właścicielem
przybrzeżnych nieruchomości gruntowych. Wspólnota liczy 38
członków, posiadających zwierzęta gospodarskie. Miasto nie
posiada informacji o dopłatach otrzymywanych przez Wspólnotę.
Dla prawidłowego funkcjonowania promu i uzyskania
wymaganych dokumentów (w tym przedłużenia Uproszczonego
Świadectwa Zdolności Żeglugowej), konieczne było wykonanie
jego remontu, którego koszt wynosi 56.980,00 zł.
13.07.2016
Jeśli będzie taka potrzeba – kurtyna zostanie postawiona.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

391.

29.06.2016r.
XXIII Sesja
RMK.

KURZAWA
ANNA

WNIOSEK o namalowanie pasów dla pieszych przy
Gimnazjum nr 7 (bo takich nie ma) w dwóch miejscach od
ul. Wyszyńskiego 40 i od 11 Listopada 30.

Przejścia dla pieszych (przy ulicy Wyszyńskiego 40 i 11 Listopada 13.07.2016
30) znajdują się na terenie zarządzanym przez Miasto. W związku z
tym, istniejące oznakowanie pionowe, zostanie uzupełnione
oznakowaniem poziomym P-10. Planowany termin realizacji to III
kwartał 2016 (przed rozpoczęciem roku szkolnego).

392.

29.06.2016r.
XXIII Sesja
RMK.

KURZAWA
ANNA

WNIOSEK
Zgłosiła prośbę o interwencję w spr. szafy energetycznej urządzenia sterowania ruchem kolejowym znajdującym się
na V osiedlu, pod kładką przy targowisku miejskim na ul.
11 Listopada (zdjęcia w załączeniu).

Szafa nie znajduje się na obszarze pasa drogowego. W związku z
tym sprawę przekazano do PKP S.A.

393.

29.06.2016r.
XXIII Sesja
RMK.

SIDOR
JAROSŁAW

WNIOSEK o spowodowanie, by właściciel Konwartu
Do właściciela nieruchomości, położonej przy ulicy Przemysłowej, 13.07.2016
zasłonił budynek jakąś płachtą, tak, jak zrobiono to na Placu na której znajduje się część budynku dawnego Konwartu, zostało
Wolności.
wystosowane pismo przypominające o ciążącym zobowiązaniu i
wnoszące o wykonanie zabezpieczenia pozostawionej części
obiektu.

394.

29.06.2016r.
XXIII Sesja
RMK

CHOJNACKI
ZENON

WNIOSEK o wybudowanie drogi do działki położonej w
okolicach peronu Konin – Zachód.

Miasto posiada dokumentację projektową wraz z decyzją ZRID na 13.07.2016
„Budowę przedłużenia ulicy Makowej od Alei Astrów do torów
kolejowych w Koninie", opracowaną w roku 2013. Konieczna jest
jednak jej aktualizacja i to zadanie zaplanowane jest w budżecie
miasta na lata 2016-2017. Obecnie Zarząd Dróg Miejskich oczekuje
na oferty biur projektowych.

395.

29.06.2016r.
XXIII Sesja
RMK.

CHOJNACKI
ZENON

WNIOSEK o dokończenie ostatniego odcinka drogi na ul.
Stokowej.

Na przełomie 2012 i 2013 roku został wykonany projekt
13.07.2016
koncepcyjny budowy ulicy Stokowej (na dolnym odcinku). Ze
względu jednak na ewentualne pojawienie się wód powodziowych,
przewidywał on wykonanie nasypów, które podniosły szacowane
koszty inwestycyjne na ponad 400 tysięcy złotych. Zarząd Dróg
Miejskich, po rozstrzygnięciu przetargu na remont odcinka drogi
krajowej 25, tj. ulicy Przemysłowej, w miarę posiadanych środków,
wykona nakładkę asfaltową na odcinku ulicy Stokowej. Należy
mieć jednak na względzie, że remont nawierzchni nie będzie
skutkował budową ulicy, w parametrach przewidzianych w
pierwotnej koncepcji, czyli zgodnie ze standardem odcinka
górnego.

13.07.2016

Nr

Data
wpływu

396.

29.06.2016r.
XXIII Sesja
RMK.

397.

398.

RADNA/
RADNY
CHOJNACKI
ZENON

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

WNIOSEK o tworzenie oddziałów przedszkolnych zgodnie
z zapotrzebowaniem rodziców.

Mimo, iż zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi, nie ma
obowiązku zapewnienia trzylatkom wychowania przedszkolnego,
zostały uruchomione cztery dodatkowe oddziały przedszkolne dla
tych dzieci (Przedszkole Nr 5, 6, 14 i 31). Warto podkreślić, że w
rekrutacji zasadniczej do przedszkoli przyjętych zostało 223
trzylatków, a w uzupełniającej około 100.

18.07.2016r.
SIDOR
Zgłoszone w
JAROSŁAW
okresie
międzysesyjnym

WNIOSEK o przeprowadzenie komisyjnie kontroli
ul. Przemysłowej na odcinku w Niesłuszu remontowanej
w roku 2011.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie wraz z udziałem przedstawicieli 29.07.2016
Firmy Skanska, dokonał przeglądu gwarancyjnego ulicy w maju
bieżącego roku. Stwierdzono usterki w nawierzchni w okolicach
skrzyżowania z ulicą Matejki oraz przy jednej ze studni. Ustalono
że zabezpieczona tymczasowo w styczniu studnia zostanie
naprawiona docelowo łącznie z naprawą nawierzchni. W związku z
rozbieżnymi stanowiskami, dotyczącymi technologii naprawy
nawierzchni, ZDM wystąpi do wykonawcy o wykonanie naprawy
studni w terminie do dnia 31.08.2016 r.

18.07.2016
SIDOR
Zgłoszone w
JAROSŁAW
okresie
międzysesyjnym

WNIOSEK
Interwencja w sprawie odpowiedniego wyczyszczenia
i odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Gajowej dojazd
do MPEC-u.

Ulica Gajowa nie posiada odpowiedniej kanalizacji deszczowej. W 29.07.2016
tym rejonie nie ma także rowu melioracyjnego, a odwodnienie
kierowane jest wyłącznie w chłonną nieckę terenową., W ul.
gajowej zostało wykonane kilka lat temu tymczasowe odwodnienie
pochodnikowe, które przy obfitych opadach deszczu niestety jest
niewystarczające. Dla usprawnienia istniejącego odwodnienia (oraz
odbiornika) wykonano jego czyszczenie.

13.07.2016

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W związku z planowaną modernizacją trasy kolejowej
Warszawa – Poznań PKP S.A zamierza: a) pozostawić
przejazd w poziomie szyn w ciągu ulicy Rumiankowej,
b) zlikwidować przejazdy: -w ciągu ulicy Torowej, z
jednoczesnym wykonaniem w miejscu przejazdu tunelu
(przejścia dla pieszych), -w ciągu ulicy Okólnej (całkowita
likwidacja). W załączeniu Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego IR-III.747.9.2014.3 z dnia 16 lipca 2015 r.
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Termin
załatwienia

399.

2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

Zapytanie
Jakie przejazdy przez tory kolejowe zamierza PKP
pozostawić, a jakie zlikwidować w ramach całego
projektu? Czy Prezydent ma taką wiedzę?

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

400.

2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

Wniosek o domalowanie przejść dla pieszych na
Wskazane przez Pana Radnego przejścia dla pieszych
ul. Energetyka od Alei 1 Maja do ul. Dworcowej włącznie zostaną odnowione na przełomie października i listopada
z tym kawałkiem ulicy Bydgoskiej, gdzie jest tylko jedno bieżącego roku – zgodnie z harmonogramem.
przejście dla pieszych.

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

401.

2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

CIEŚLAK
MAREK

Wniosek o dołożenie pieniędzy na naprawę
zniszczonego ronda w Pątnowie.

Odtworzenie zieleni na rondzie, po robotach
kanalizacyjnych, zostało uzgodnione z wykonawcami w
ramach gwarancji. Zwiększenie zakresu prac uzależnione
jest od rozliczenia obecnie realizowanej umowy
utrzymaniowej.

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

402.

2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

CIEŚLAK
MAREK

Jak będzie wyglądał transport mieszkańców w kierunku
Poznania i Warszawy jeżeli PKP rzeczywiście przystąpi
do modernizacji linii kolejowej.

1.Transport pasażerów podczas modernizacji trasy
kolejowej Warszawa – Poznań. Organizacja transportu
zastępczego leży w gestii Urzędu Marszałkowskiego. 13
października odbyłem w tej sprawie spotkanie z
odpowiednimi przedstawicielami Urzędu
Marszałkowskiego, PKP S.A i PLK. Kolejne spotkanie
odbędzie się między 24 a 28 października. Jeśli zapadną
konkretne ustalenia, niezwłocznie poinformuję Państwa
Radnych oraz mieszkańców.

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

403.

2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

MAJDZIŃSKI
JAN

Wniosek - rozszerzenie wjazdu z ulicy Wyzwolenia na
ulicę Sosnową.

Problem skręcających autobusów jest aktualnie
analizowany pod względem parametrów łuku. Z pierwszej
analizy w terenie wynika, że może pojawić się potrzeba
przesunięcia doświetlenia dla pieszych i wycinki co
najmniej jednego drzewa. Jeżeli będzie możliwość
wykonania tego w ramach remontów bieżących dróg,
korekta skrzyżowania zostanie wykonana na przełomie
roku 2016-2017.

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

404.

2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

MAJDZIŃSKI
JAN

Wniosek - o rozważenie możliwości założenia
spowalniacza na ulicy Skrótowej ze względu na
specyfikę tej ulicy.

Zarząd Dróg Miejskich podejmie decyzję o lokalizacji i
ewentualnym zamontowaniu progu zwalniającego po
przeprowadzeniu wizji w terenie, przy udziale
funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

405.

2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

MAJDZIŃSKI
JAN

Wniosek - o monit w sprawie sprzątania ścieżek
rowerowych.

Zadanie to zostało zlecone Przedsiębiorstwu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, które zajmuje się
oczyszczaniem miasta.

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

406.

2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

MAJDZIŃSKI
JAN

Wniosek – uwaga dot. składania wniosków do projektu
budżetu przez radnych do 25 września - zorganizowanie
narady z prezydentami i kierownictwem w sprawie
wniosków złożonych przez radnych.

Podczas spotkań z Klubami Radnych, przedstawiłem
podstawowe założenia do projektu budżetu na rok 2017.
Dalsze dyskusje bę dą prowadzone w gronie
poszczególnych Klubów. Na tej podstawie każdy z Państwa
Radnych wyrobi sobie pogląd, czy wniosek, który zgłosił,
będzie miał szanse znaleźć się w projekcie, czy być może
jest już tam umieszczony.

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

Nr

407.

Data
wpływu
2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

RADNA/
RADNY
SKOCZYLAS
KAROL

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Wniosek o przedstawienie dochodów uzyskanych z
Łączna sprzedaż biletów w okresie maj – wrzesień - 1.089
tramwaju wodnego „Pociejewo” do momentu spłynięcia i biletów (512 biletów po 7 zł, 577 biletów po 13 zł). -maj odstawienia go do PKSu.
kwota brutto 1.763 zł (55 ulgowych, 106 normalnych, czerwiec - kwota 1.433 zł (42 ulgowe, 53 normalne, 3 rejsy
dodatkowe), -lipiec - kwota 8.718 zł (210 ulgowych, 196
normalnych, 38 rejsów dodatkowych), -sierpień - kwota
5.200 zł (132 ulgowe, 177 normalnych, 13 rejsów
dodatkowych), -wrzesień - kwota 1.996 zł (73 ulgowe, 45
normalnych, 6 rejsów dodatkowych) Ponadto
zorganizowano 60 rejsów według cen innych niż bilety
indywidualne. Łączna wartość sprzedaży rejsów to kwota
19.110 zł. Dodatkowe rejsy bezpłatne: -rejsy na Bulwarze
Nadwarciańskim: 18.06.2016 - 6 rejsów- liczba osób 72
19.06.2016 -6 rejsów - liczba osób 72 25.06.2016 - 4 rejsy liczba osób 48 16.07.2016 - 4 rejsy - liczba osób 40
17.07.2016 - 5 rejsów - liczba osób 50 23.07.2016 - 5
rejsów - liczba osób 40 SUMA 30 rejsów- liczba osób 322
Dodatkowe rejsy bezpłatne: Otwarcie Sezonu
Wodniackiego w Ślesinie, przewiezienie uczestników
turnieju eliminacyjnego Ligii Mistrzyń w piłce nożnej,
przewiezienie uczestników kolonii z partnerskiego miasta
Czerniowce. Łącznie skorzystało z przewozów łodzią około
2 tysiące osób. Łączny koszt funkcjonowania statku
Pociejewo: - według stanu na 28.09.2016 - zaksięgowana
kwota kosztów 38.436,44 zł

Termin
załatwienia

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

Nr

408.

Data
wpływu
2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

RADNA/
RADNY
SKOCZYLAS
KAROL

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Zapytanie dot. likwidacji Wielkopolskiego Centrum
Medycyny Pracy w Koninie

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, posiadające
status wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, tworzy i
utrzymuje samorząd województwa wielkopolskiego. W roku
2014 podjąłem pierwszą - skuteczną interwencję przeciw
likwidacji tej placówki. 30 czerwca bieżącego roku
pracownicy WCMP poinformowali mnie, że zostały podjęte
konkretne kroki, zmierzające do likwidacji placówki. W dniu
6 lipca 2016 r., w piśmie skierowanym do Pana Marka
Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
wyraziłem swoje negatywne stanowisko w tej sprawie,
popierając tym samym protest pracowników. W
odpowiedzi, nadesłanej 4 sierpnia 2016 r. Marszałek
poinformował, że sytuacja konińskiego Ośrodka została
wnikliwie przeanalizowana i ponownie omówiona podczas
posiedzenia Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
15 lipca 2016 r. Decyzja o likwidacji placówki została
podtrzymana, a ważnymi przesłankami do jej podjęcia były
problemy organizacyjne i ekonomiczne tej placówki, a
przede wszystkim problemy w zapewnieniu obsady
lekarskiej. Uchwałę w sprawie likwidacji konińskiego
Ośrodka Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął 18
lipca 2016 r.(Nr XXI/557/16).Z informacji otrzymanej w dniu
5 października z Wielkopolskiego Centrum Medycyny
Pracy w Koninie wynika, że placówka będzie działać do 31
grudnia 2016 r., a pacjentów będzie przyjmowała do końca
listopada 2016 r.

Termin
załatwienia

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

409.

2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

SKOCZYLAS
KAROL

Zapytanie dot. Strefy Kibica – koszty, kto był
wnioskodawcą tego projektu.

Jeszcze przed rozpoczęciem EURO 2016 Miasto Konin
otrzymało od firmy zewnętrznej ofertę na organizację Strefy
Kibica. Ponieważ koszt, którego głównym składnikiem były
prawa transmisyjne dla Polsatu - był ogromny - Miasto
zrezygnowało z tego przedsięwzięcia. Po tym, jak polska
drużyna osiągała coraz lepsze wyniki pomysł na wspólne
oglądanie meczów powrócił. W tej sprawie w imieniu
mieszkańców Konina, oficjalną prośbę na portalu
społecznościowym Facebook wystosowała Pani Anna
Żabińska. Pomysł poparł także Radny Michał Kotlarski.
Przychyliłem się do tej prośby, a wyświetlanie meczów, w
ramach kina plenerowego, zostało zlecone Konińskiemu
Domowi Kultury. Za kwotę 42.220 złotych zakupiono od
Polsatu prawa do transmisji meczu ćwierćfinałowego
Polska – Portugalia, meczów półfinałowych oraz
finałowego. Miasto nie poniosło kosztów, gdyż pieniądze na
ten cel pozyskano od sponsorów. Mecz z udziałem
Polaków zgromadził kilkaset osób. Po tym, jak nasza
drużyna odpadła z turnieju zainteresowanie kibiców spadło.
Dodam, że nie było możliwości zakupu praw tylko na jeden
mecz z udziałem Polaków i późniejszego dokupowania, w
miarę zwycięstw naszej drużyny.

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

410.

2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

SKOCZYLAS
KAROL

Wniosek o powstanie pasa do skrętu w prawo na
skrzyżowaniu ulicy Torowej z ulicą Paderewskiego.

Do wykonania skrętu niezbędna jest zmiana szerokości
jezdni, co wiąże się z koniecznością przebudowy ulicy.
Obecny pas trzeba bowiem przeorganizować na dwa pasy:
pas lewoskrętu i jazdy na wprost oraz pas prawoskrętu. Dla
zapewnienia funkcjonalności i bezpiecznego ruchu
pojazdów, minimalne długości tych pasów powinny wynosić
20 m, a szerokość 3,5 m. Z uwagi na planowaną
przebudowę całego układu komunikacyjnego w rejonie
skrzyżowania ulic Paderewskiego, Torowej i Przemysłowej,
nie jest zasadne angażowanie środków finansowych na
projekt i wykonanie przebudowy.

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

411.

2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

SKOCZYLAS
KAROL

Wniosek o naprawę chodnika oraz drogi na ulicy
Wodnej między ul. Szarych Szeregów a Żwirki Wigury.

Naprawy chodników oraz jezdni przy ulicy Wodnej są
dokonywane na bieżąco w ramach zawartych umów
utrzymaniowych. Odcinek ulicy Wodnej, między ulicą
Szarych Szeregów a Żwirki Wigury, wymaga
kompleksowego remontu (przebudowy), co winno nastąpić
po przebudowie ulicy Żwirki i Wigury, na którą posiadamy
wykonaną dokumentację projektową.

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

412.

2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

SKOCZYLAS
KAROL

Zapytanie - czym jest uwarunkowana zmiana w
wysokości stawki czynszu w lokalach MTBS.

Zmiana wysokości stawki czynszu w zasobach Miejskiego
TBS Sp. z o.o. w Koninie wprowadzona została na
podstawie Uchwały nr 9/2016 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie z dnia 22
września 2016 r. Po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od
dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązywać będzie czynsz najmu
w wysokości 9,48 zł/m2, w tym spłata kredytu 5,62 zł/m2.
Zmiana stawki czynszu podyktowana jest tylko i wyłącznie
wzrostem spłaty kredytu, zaciągniętego na budowę
mieszkań. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26
października 2016 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 255)
stawkę czynszu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
mieszkalnego ustala się w takiej wysokości, aby suma
czynszów za najem wszystkich lokali, pozwalała na
pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz
spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

413.

2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

SKOCZYLAS
KAROL

Wniosek - o przeprowadzenie kalkulacji
dotychczasowych kosztów wynikających z wdrożenia
projektów z KBO – sady

Tereny sadów miejskich przy ulicy Szpitalnej i Południowej
w Koninie zostaną ujęte do systematycznego utrzymania,
pielęgnacji i porządkowania w ramach postępowania
przetargowego na utrzymanie zieleni miejskiej w rejonach I
i III. Koszty, jakie Miasto będzie ponosiło na ich utrzymanie,
będą znane po zakończeniu postępowania przetargowego.

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

Uzupełniający wniosek złożył radny na XXVII sesji
Odpowiedź pod nr spr. BR.0003.20.2016

Nr

414.

Data
wpływu
2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

RADNA/
RADNY
SKOCZYLAS
KAROL

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Zapytanie radnego przy pkt dot. podjęcia uchwały w
sprawie przyjęcia Programu Wspierania
Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W dniu 28 września bieżącego roku Rada Miasta Konina
przyjęła do realizacji Program Wspierania
Przedsiębiorczości na lata 2017 – 2019. To zasadnicze
przedsięwzięcie, podejmujące działania na rzecz poprawy
warunków funkcjonowania przedsiębiorstw z terenu
Konina, które przyczynić się ma do umocnienia ich pozycji
konkurencyjnej na rynku regionalnym i krajowym. Główny
obszar interwencji dotyczy podejmowania działań,
mających na celu promocję gospodarczą i inwestycyjną
Miasta Konina. W Programie określono wskaźniki, jakie
należy osiągnąć w wyniku realizacji poszczególnych zadań.
Przygotowana zostanie również oferta inwestycyjna, którą
skierujemy do minimum 300 inwestorów. Działania
promujące tereny inwestycyjne Konina to przede
wszystkim: •wdrożenie standardów obsługi inwestora UM,
•prowadzenie strony internetowej promującej tereny
inwestycyjne Konina, •promocja gospodarcza Miasta
Konina i terenów inwestycyjnych w ogólnokrajowych
mediach, •rozwijanie bazy ofert terenów inwestycyjnych
należących do Miasta Konina i do właścicieli prywatnych,
•współpraca z samorządami z Aglomeracji Konińskiej w
zakresie promowania ofert inwestycyjnych, •udział w
wydarzeniach gospodarczych promujących Miasto Konin,
•współpraca z organizacjami zrzeszającymi
przedsiębiorców oraz przedsiębiorcami zagranicznymi
(przede wszystkim z miastami partnerskimi), zapoznanie
ich z ofertą inwestycyjną Konina, •tworzenie i rozwój
systemu informacji o ofercie inwestycyjnej w regionie, w
tym również informatycznego systemu zawierającego
elektroniczne mapy terenów inwestycyjnych, •stosowanie
systemu zachęt podatkowych dla nowych inwestycji.
Powyższe działania podejmowane będą w okresie realizacji
Programu Wspierania Przedsiębiorczości. Źródłem ich
weryfikacji będą dane, mierzone według wskaźników
przyjętych w Programie. Zgodnie z Uchwałą Nr 382 z dnia
28.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania
Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019, corocznie
Radzie Miasta Konina przedkładane będzie sprawozdanie
z jego realizacji.

Termin
załatwienia

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

415.

2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

Korytkowski
Piotr

Wniosek dot. używania prawidłowego wzoru flagi miasta Spostrzeżenie i uwagi Pana Radnego dotyczące flagi Konina zgodnej ze wzorem ze Statutu Miasta Konina
uznaję za słuszne i przyjmuję w całości. Flagi zawieszane
na budynkach miasta muszą być zgodne ze Statutem.
Pragnę jednak nadmienić, że dla celów promocyjnych, na
imprezach rangi krajowej i światowej, pozwalamy na
używanie przez naszych kibiców, flag z napisem Konin.
Taka flaga znalazła się w Zakładzie Obsługi Urzędu
Miejskiego w Koninie i omyłkowo została zawieszona na
budynku Urzędu w Koninie. Po uwagach Pana Radnego,
za które bardzo dziękuję, flaga została natychmiast
zmieniona na właściwą. Jednocześnie zobowiązałem
odpowiedzialne służby do bezwzględnego przestrzegania
regulacji prawnych, dotyczących symboli miasta.

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

416.

2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

Zapytanie - nowe nasadzenia w Parku Ojców przy ul.
Wyspiańskiego.

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

W maju bieżącego roku wszystkie uschnięte drzewa
zostały wymienione w ramach gwarancji. Z uwagi na
panujące warunki pogodowe (susze) drzewa ponownie
uschły. W związku z tym, wiosną 2017 roku, wszystkie
uschnięte drzewa zostaną wymienione.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

417.

2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

Zapytanie dot. prawidłowej weryfikacji wniosków do
Konińskiego Budżetu Obywatelskiego pod względem
finansowym.

Wniosek dotyczący projektu rewitalizacji stawku w Parku
Chopina, był procedowany i został przyjęty zgodnie z
Regulaminem Konińskiego Budżetu Obywatelskiego,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 274 Rady Miasta
Konina z dnia 26 stycznia 2016 roku. Złożony przez Panią
Katarzynę i Pana Tomasza Polowczyk wniosek zakładał
realizację zadania za kwotę 50.000 zł. Został on
przekazany przez Zespół Koordynująco - Monitorujący do
Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w
Koninie celem zaopiniowania. Wnioskodawcom został
udostępniony do wglądu istniejący projekt renowacji stawku
w parku im. F. Chopina . Wydział GK, po analizie i za
zgodą wnioskodawcy, zmienił kwotę na 99.999 zł. Za tę
kwotę przewidziano wykonanie zadania, opisanego we
wniosku. Zespół Koordynująco - Monitorujący KBO, po
otrzymaniu pozytywnej opinii Wydziału, przekazał wniosek
do dalszego procedowania i poddał pod głosowanie
mieszkańców. Była to kolektywna decyzja Zespołu,
składającego się z urzędników, radnych i przedstawicieli
organizacji pozarządowych. Dodam, że pod głosowanie
mieszkańców poddany był także wniosek, obejmujący dużo
większy zakres prac w Parku (projekt duży, kwota
1.000.000 zł), jednak nie zyskał on aprobaty mieszkańców.

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

418.

2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

Wniosek o usunięcie uschniętego drzewa przy
skrzyżowaniu Aleje 1 Maja – Dworcowa.

Drzewo zostało usunięte.

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

Nr

419.

Data
wpływu
2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

RADNA/
RADNY
SIDOR
JAROSŁAW

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Zapytanie dot. wypowiedzianej przez Elektrownię Konin
umowy na dostarczanie ciepła - czy władze miasta
podejmują już jakieś kroki, rozmowy na temat źródeł
pozyskania innego ciepła dla mieszkańców, do ogrzania
domów jednorodzinnych, ale przede wszystkim
wielorodzinnych jeżeli chodzi o miasto Konin.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W zakresie nowego źródła ciepła dla miasta Konina
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A w
Koninie zleciło lub wykonało: 1.Opracowanie „Ekspertyzy
technicznej, dotyczącej koncepcji budowy nowego źródła
wytwarzania ciepła dla systemu ciepłowniczego miasta
Konina”, które zostało wykonane przez Instytut Badań
Stosowanych Politechniki Warszawskiej. 2.Opracowanie
Ekspertyzy Prawnej, dotyczącej określenia i oceny trybów
realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie źródła
ciepła, mającego zaopatrywać odbiorców w mieście w
energię cieplną, która została wykonana przez Kancelarię
Prawną Piszcz, Norek i Wspólnicy z Poznania. 3.Na
podstawie ekspertyzy opracowanej przez Instytut Badań
Stosowanych Politechniki Warszawskiej MPEC przesłało
do Wydziału Urbanistyki i Architektury UM w Koninie
informację o konieczności wprowadzenia zmian w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
które umożliwią ewentualną lokalizację nowego źródła
ciepła na działkach o numerach ewidencyjnych 304,
578/14, 578/15, 578/16 obręb Maliniec i Niesłusz oraz
ewentualnie na terenach poniżej tych działek.
4.Przygotowano materiały w zakresie technicznym do
przygotowania informacji o zamiarze przeprowadzenia
dialogu technicznego. Informacja o zamiarze
przeprowadzenia takiego dialogu ukazała się na stronach
internetowych BIP Urzędu Miejskiego. Wnioski o
dopuszczenie do dialogu technicznego zainteresowane
podmioty mają składać pisemnie w terminie do dnia 21
października 2016 r. Ponadto z informacji jaka ukazała się
na stronie internetowej CIRE (Centrum Informacji o Rynku
Energii) wynika, że „decyzja dotycząca realizacji inwestycji,
polegającej na budowie bloku parowo – gazowego przez
ZE PAK o mocy 120 MWe i 90 MWt oraz dodatkowego
kotła szczytowego o mocy 40 MWt w Elektrowni Konin nie
zostanie podjęta w tym (2016) roku. Niezależnie od
przesunięcia podjęcia decyzji odnośnie budowy bloku
parowo – gazowego w Elektrowni Konin, spółka zamierza
pozostać dostawcą ciepła dla miasta Konina po 2020 roku.
W tym celu rozważane są różne koncepcje mające służyć
realizacji tego zamiaru.

Termin
załatwienia

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Między innymi trwają prace studialne dotyczące produkcji
energii i ciepła w kogeneracji przy wykorzystaniu obecnie
funkcjonującego bloku biomasowego w Elektrowni Konin”.
Informuję również, że w ramach działań spółki Geotermia
Konin, której MPEC – Konin jest udziałowcem, w 2015 roku
został wykonany otwór badawczo – eksploatacyjny na
wyspie Pociejewo. 50% wydatków pokryto z budżetu
miasta Konina, a pozostałe 50% było dotacją NFOŚiGW.
Projekt został rozliczony, a wykonany otwór zabezpieczony
i przygotowany do eksploatacji. Geotermia Konin wykonała
również dokumentację hydrogeologiczną, określającą
warunki hydrogeologiczne dla przedsięwzięcia
polegającego na wykonaniu otworu badawczo–
eksploatacyjnego Konin GT 2 wraz z rurociągiem łączącym
go z otworem Konin GT1. Do dnia dzisiejszego MPEC –
Konin wykonał: 1.„Wariantową ekspertyzę optymalnego
wykorzystania źródła geotermalnego w Koninie do celów
energetycznych” opracowaną przez Instytut Gospodarki
Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie. 2.„Koreferat w zakresie energetycznym” do
ww. Ekspertyzy opracowany przez Politechnikę
Poznańską. 3.„Koncepcję i studium wykonalności budowy
źródła wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej na bazie
źródła geotermalnego w Koninie” opracowaną przez
Energoprojekt Warszawa S.A. 4.„Koncepcję szczelnego
pomocniczego zbiornika o poj. 2000 m3 w pobliżu otworu
geotermalnego zatłaczającego GT 2 na wyspie Pociejewo
w Koninie” – opracowaną przez Hydroprojekt Sp. z o.o. w
Poznaniu. W oparciu o wymienione prace oraz po
uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w2017 roku przewiduje się ogłoszenie
przetargu na wykonanie projektu technicznego ciepłowni
geotermalnej. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz
wsparcia finansowego, budowę ciepłowni geotermalnej
przewiduje się na lata 2017/2018.

Termin
załatwienia

Nr

420.

Data
wpływu
2016-09-28
XXVI Sesja
RMK

RADNA/
RADNY
STEINKE
WIESŁAW

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Zapytanie dot. włączania ogrzewania w mieście

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych zgłaszają wnioski o
włączenie ogrzewania mieszkań do swojego Zarządcy lub
Administratora. Zarządca, np. Spółdzielnia Mieszkaniowa,
który jest stroną umowy sprzedaży ciepła, podejmuje
decyzję zarówno o rozpoczęciu ogrzewania jak i jego
zakończeniu, kierując do dostawcy pisemny wniosek w tej
sprawie. W szkołach, przedszkolach, żłobkach i różnego
rodzaju instytucjach (jeżeli węzeł należy do dostawcy)
uruchomienie dostawy ciepła do celów ogrzewania
następuje na wniosek odbiorcy, skierowany bezpośrednio
do dostawcy. Jeżeli węzeł jest własnością odbiorcy
uruchomienia ogrzewania dokonuje on samodzielnie.
Odbiorcy indywidualni, mieszkający w domkach
jednorodzinnych dokonują samodzielnego wznowienia
dostawy ciepła oraz decydują o zakończeniu sezonu
grzewczego. Odbiorcy, którzy posiadają węzeł
jednofunkcyjny c.o. (dostawa w sezonie grzewczym) mogą
włączyć ciepło dopiero z chwilą uruchomienia dostawy
ciepła przez dostawcę. Powyższe zasady zostały
zamieszczone na stronie internetowej MPEC S.A, w dziale
„Dla klienta” w zakładce „Komunikaty” oraz w „Przeglądzie
Konińskim”. MPEC od wielu lat rozpoczyna sezon
grzewczy na życzenie swoich największych odbiorców –
Zarządców budynków wielorodzinnych – Spółdzielni
Mieszkaniowych. W tym roku miało to miejsce 27 września.
Spółdzielnie Mieszkaniowe, podejmując decyzję o
rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego, kierują się
wnioskami swoich lokatorów oraz optymalizacją kosztów.
Spółka ze swojej strony nie może wywierać presji na
Spółdzielnie.

Termin
załatwienia

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

Nr

421.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

2016-10-09
SIDOR
Zgłoszone w
JAROSŁAW
okresie
międzysesyjnym

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Zapytanie dotyczące ul. Przemysłowej - most

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego z dnia
9.10.2016 r. informuję, że w roku 2012 Wydział
Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Koninie prowadził
sprawę obiektu pod ulicą Przemysłową (jego pozostałości),
który wybudowany został przez KWB w latach
pięćdziesiątych, na potrzeby odkrywki Niesłusz. Wydział
zlecił kontrolę stanu technicznego pozostawionej konstrukcji
i jej ewentualnego wpływu na użytkowanie drogi krajowej.
Kontrola, przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Poznaniu stwierdziła, że nie ma
zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i mienia. Zobowiązano
jednak zarządcę drogi do wykonania oceny stanu
technicznego odcinka ulicy Przemysłowej, w obszarze
pozostawionej konstrukcji. Wyniki ekspertyzy wskazują, że
obiekt nie wpływa na pogorszenie stanu nawierzchni drogi.
Ocena techniczna pokazuje również, że na tym odcinku nie
występują zagrożenia, które mogłyby wpłynąć na
bezpieczeństwo ruchu publicznego.

Termin
załatwienia

Prezydent
Miasta
Konina
19.10.2016r.

Nr

422.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

2016-10-10
NOWAK
Zgłoszone w
WITOLD
okresie
międzysesyjnym

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

INTERPELACJA
dotycząca działań Urzędu Miejskiego w sprawie
zajmowania pasa drogowego oraz wpływów do
budżetu miasta Konina z tego tytułu w 2015 i 2016
roku.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 10
października 2016 r. informuję: Ad.1.W 2015 r. do budżetu
Miasta Konina za nielegalne zajmowanie pasa drogowego
poprzez umieszczanie w nim nośnika reklamowego
wpłynęły środki w wysokości 40 437,75 zł (w tym 2 decyzje
administracyjne wydane w 2014 r. - środki wpłynęły w 2015
r. na łączną kwotę 16.931,40 zł). W pierwszej połowie 2016
r. do budżetu Miasta Konina za nielegalne zajmowanie pasa
drogowego poprzez umieszczanie w nim nośnika
reklamowego wpłynęły środki w wysokości 623,27 zł
(decyzje administracyjne zostały wydane w 2015 r. – środki
wpłynęły w 2016 r. na łączną kwotę 623,27 zł). Ad.2.W roku
2015 wydano łącznie 10 decyzji administracyjnych,
naliczających karę na kwotę: 26 550,22 zł za nielegalne
umieszczenie łącznie 191 sztuk reklam w pasach
drogowych ulic miasta Konina. W I półroczu roku 2016 nie
naliczono opłat z tytułu nielegalnego zajmowania pasa
drogowego. Ad.3. Kontrolą pasa drogowego pod kątem
nielegalnego umieszczania reklam oraz obiektów zajmuje
się Zarząd Dróg Miejskich wspólnie ze Strażą Miejską.
Ad.4. Na podstawie art. 40, ust. 12, pkt 1 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 460 ze zm.) została wydana decyzja nr 283/2016 z
dnia 22.09.2016 r., nakładająca karę pieniężną, w
wysokości dziesięciokrotnej opłaty naliczonej, tj. 400.865,03
zł (słownie złotych: czterysta tysięcy osiemset sześćdziesiąt
pięć 03/100) za zajęcie pasa drogowego ulicy Stanisława
Staszica oraz ulicy Targowej w Koninie, poprzez wyłączenie
tych ulic z ruchu. Na chwilę obecną decyzja jest
nieprawomocna, tzn. nie wróciło potwierdzenie jej odbioru.
Ad.5.Odpowiedź, której udzieliłem Panu Radnemu pismem
BP.0003.14.2016 z dnia 10.05.2016 r. jest aktualna, tzn.
nadal nie ma stanowiska Trybunału Konstytucyjnego w
sprawie zaskarżonej ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o
zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu. Powołany zespół roboczy do
zadań dotyczących wzmocnienia narzędzi ochrony
krajobrazu prowadzi obecnie działania polegające na
inwentaryzacji reklam w mieście.

Termin
załatwienia

Prezydent
Miasta
Konina
21.10.2016r.

Nr

423.

424.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

2016-10-11
SKOCZYLAS
Zgłoszone w
KAROL
okresie
międzysesyjnym

Dot. poniedziałkowego tzw. Czarnego Marszu

SKOCZYLAS
2016-10-13
Zgłoszone w
KAROL
okresie
międzysesyjnym

INTERPELACJA
dotycząca wykorzystania siedziby COP do celów
przygotowania tzw. Czarnego Marszu

Wniosek o przeprowadzenie postepowania
wyjaśniającego czy i ilu nauczycieli brało w nim
udział, ilu uczniów było nieobecnych w tych
godzinach na lekcjach (12.00-16.00) , co z
usprawiedliwieniem nieobecności? Czy wiedzieli o
tym rodzice, czy wyrazili zgodę na przebywanie poza
terenem szkoły, w godzinach lekcji. Jeśli potwierdzą
się sygnały rodziców co z odpowiedzialnością
Dyrekcji Szkół za zaistniałą sytuację?

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Uprzejmie informuję, że żadna z konińskich szkół nie była
organizatorem udziału uczniów w tzw. Czarnym Marszu w
poniedziałek 3 października. Nieobecności
uczniów w tym dniu zostały usprawiedliwione w oparciu o
obowiązujące w szkołach statuty.
Według obowiązującego prawa usprawiedliwienia
nieobecności niepełnoletniego ucznia
dokonują rodzice, w przypadku ucznia pełnoletniego rodzice
lub on sam.

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

Organizacje pozarządowe, tak samo jak grupy nieformalne,
mogą korzystać z przestrzeni i wyposażenia COP, zgodnie
z Zasadami korzystania z Centrum Organizacji
Pozarządowych, stanowiącymi Załącznik do Zarządzenia Nr
5/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.
Do COP nie należy cenzurowanie działań tych podmiotów,
ocena merytoryczna spotkań, szkoleń czy wykładów,
odbywających się na terenie Centrum. Koniński Kongres
Kobiet posiada umowę z dnia 17.02.2014 r. na korzystanie
z zaplecza COP-u do prac statutowych organizacji. 30
września Pani Ewa Jeżak - przedstawicielka organizacji
Koniński Kongres Kobiet - złożyła Formularz użyczenia
pomieszczeń Centrum Organizacji Pozarządowych w
Koninie, w celu przeprowadzenia spotkania organizacji,
co stanowiło podstawę rezerwacji sali głównej COP.
W załączeniu przekazuję zgłoszenie KKK na użyczenie sali
w dniu 3.10.2016 r.

Prezydent
Miasta
Konina
17.10.2016r.

Nr

425.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

2016-10-13
SKOCZYLAS
Zgłoszone w
KAROL
okresie
międzysesyjnym

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

INTERPELACJA w sprawie Programu
mieszkaniowego "Mieszkanie Plus"

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Program będzie prowadzony na zasadach rynkowych i
zarządzany przez BGK Nieruchomości S.A. Inwestycje
mieszkaniowe będą realizowane na nieruchomościach,
które są obecnie w posiadaniu Jednostek Samorządu
Terytorialnego, Skarbu Państwa i spółek z jego udziałem
oraz inwestorów prywatnych, z wykorzystaniem
finansowania z Funduszu zarządzanego przez BGK
Nieruchomości S.A. Miasto Konin zgłosiło do programu
cztery nieruchomości: 1.Nieruchomości będące własnością
Miasta Konina: -nieruchomość położona na osiedlu
Przydziałki: działka nr 1892 o powierzchni 0,4996 ha, nieruchomość położona na osiedlu Sikorskiego: działka nr
2120 o powierzchnu1,0566 ha. 2.Nieruchomości będące
własnością Skarbu Państwa: -nieruchomość położona na
osiedlu Gosławice przy ul. Muzealnej, działka nr 618/1 oraz
618/2 o łącznej powierzchni 0,4775 ha, -nieruchomość
położona na osiedlu Łężyn w rejonie ulic Zacisze – Nowiny,
działka nr 193/3 o powierzchni 0,8390 ha. Na
zaproponowanych nieruchomościach możliwe będzie
wybudowanie 203 mieszkań, różnej wielkości. Podpisanie
Listu intencyjnego z BGK Nieruchomości S.A w Warszawie
zaplanowano na dzień 26.10.2016 r. Poniżej podaję Panu
Radnemu informacje, dotyczące osób oczekujących na
przydział lokalu z zasobów mieszkaniowych Miasta Konina,
według stanu na dzień 20.10.2016 r.: - przydział mieszkania
komunalnego – 336 osób/rodzin - przydział lokalu
socjalnego – 363 osób/rodzin - przydział lokalu socjalnego
na podstawie sądowego wyroku eksmisyjnego z prawem do
lokalu socjalnego – 168 osób/rodzin - przydział
tymczasowego pomieszczenia na podstawie sądowego
wyroku eksmisyjnego bez prawa do lokalu socjalnego – 47
osób/ rodzin Ponadto na dzień 20.10.2016 r.
zarejestrowane są 254 nowe wnioski, które oczekują na
zaopiniowanie przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

Termin
załatwienia

Prezydent
Miasta
Konina
24.10.2016r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

426.

12.10.2016
JAROSŁAW
Zgłoszone w
SIDOR
okresie
międzysesyjnym

Zapytanie dot. statystyki mieszkańców Miasta Konina Pisma w aktach sprawy BR.0003.16.2016
z lat 1995-2016 oraz wniosek o zestawienie
pozyskanych środków zewnętrznych w latach 2011 2016

Prezydent
Miasta
Konina
24.10.2016

427.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

Nowak
Tomasz
Andrzej

1. Wniosek o potykacz uliczny przy ul. Deotymy na
Os. Dmowskiego – uliczki osiedlowej połączonej
z ruchliwą ulicą Marii Dąbrowskiej ze względu na
nadmierne prędkości przejeżdżających tam
samochodów.
2. Wniosek o potykacz uliczny przy ul. Kościuszki
na odcinku brama parku F. Chopina i ul. Z.
Urbanowskiej. Nadmierne prędkości
przejeżdżających tam samochodów.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

428.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

Wniosek o naprawę wewnętrznego pasa jezdni ronda Zapadanie się nawierzchni jezdni oraz opaski ronda
Św. Ducha przy Kościele Ewangelickim, który jest
spowodowane jest przez infrastrukturę podziemną. Po
wykonany z kostki brukowej i zapada się.
ustaleniu dokładnej przyczyny powstawania zapadliska
zostanie podjęta decyzja o sposobie naprawy nawierzchni.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

429.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

Zapytanie dot. instalacji banera reklamującego
koncert Teresy Werner 12.11.2016 r. w KDK w
Koninie. Baner umieszczono na skwerze
Jasiukowicza na Starówce. Przyczepiony za pomocą
opasek plastikowych do drzew. Kto zlecił, kto
odpowiada za niszczenie w ten sposób kory drzew?
W załączeniu zdjęcie.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

1. Próg zostanie zamontowany zgodnie z
harmonogramem prac grupy interwencyjnej Zarządu
Dróg Miejskich w Koninie.
2. Możliwość montażu progu zwalniającego na ulicy T.
Kościuszki (droga powiatowa) zostanie określona po
przeprowadzeniu wizji lokalnej i konsultacji z KMP

Organizatorem koncertu było Przedsiębiorstwo Handlowo –
Rozrywkowe Gold Fire z Bydgoszczy. Firma wynajęła w
Konińskim Domu Kultury salę wraz z obsługą techniczną.
Promocja koncertu oraz sprzedaż biletów prowadzona była
przez organizatora. W związku z bezumownym
użytkowaniem gruntu miejskiego (wywieszenie banera)
przedsiębiorstwu wystawiono fakturę ze stawką o 50 %
wyższą, zgodnie z Zarządzeniem Nr 149/2015 z dnia 19
listopada 2015 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego i
najmu nieruchomości na rok 2016.

Nr

430.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Zapytanie - szyldy na Starówce. Kiedy zostaną
podjęte działania mające na celu
uporządkowanie/ujednolicenie/przyjęcie zasad
instalacji/ustalanie kolorystyki/kształtu itd.? Przykład
eleganckich metalowych, stylizowanych szyldów sieci
„Żabka” w Toruniu przy ul. Piekary. W załączeniu
zdjęcie.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W § 5 pkt. 1 ppkt. 9 Uchwały nr 510 RMK z dnia 23
września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina –
Starówka, zostały zapisane bardzo szczegółowe ustalenia
dotyczące reklam i szyldów w zespole staromiejskim.
Zakazano umieszczania wszelkich nośników reklamowych
na obszarze strefy A i B ochrony konserwatorskiej. W
zakresie lokalizacji szyldów ustalono: -umieszczanie
szyldów wyłącznie na elewacjach budynków, -umieszczanie
szyldów wyłącznie odnoszących się do przedmiotu
działalności prowadzonej w danym budynku lub na danej
nieruchomości, -szyldy należy umieszczać w poziomie
parteru budynku, w witrynach lub bezpośrednio nad witryną,
-dopuszcza się szyldy świetlne i podświetlane, z
wyłączeniem budynków wpisanych do rejestru zabytków,
lub będących w miejskiej ewidencji zabytków, -powierzchnia
pojedynczego szyldu nie może być większa niż 2,0 m2 , -dla
jednego lokalu użytkowego można umieścić jeden szyld, rozwiązania kolorystyczne winny charakteryzować się
barwami stonowanymi o niskim nasyceniu, -zabrania się
umieszczania szyldów semaforowych za wyjątkiem
ażurowych form o historycznym odniesieniu, -na budynkach
zabytkowych szyldy winny zostać ukształtowane z
zastosowaniem historycznych symboli oraz historycznej
ornamentyki, wzornictwa i detalu.

Termin
załatwienia

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

431.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

NOWAK
TOMASZ

Zapytanie dot. plakatu „Region Koniński Atrakcje pod
lupą” na siedzibie CIM. Dlaczego zabrakło
graficznego zoom’u z zabytkami konińskiej dzielnicy
Gosławice lub choćby opisu w zabytkach Konina?
Zamek, kościół gotycki, spichlerz, dworek, skansen to
wiele zabytków Gosławic i Muzeum Okręgowe. Kto
odpowiada za ocenę i dopuszczenie takich projektów
do realizacji? Na pewno była możliwość
zamieszczenia wszystkiego. W załączeniu zdjęcie.

Plakat zawiera plastyczne opracowanie, na którym
umieszczono wybrane obiekty turystyczne regionu
konińskiego, w tym miasta Konina. Aby mapa nie straciła na
atrakcyjności i czytelności, nie było możliwości
umieszczenia wszystkich obiektów turystycznych. Taka
forma mapy jest zaproszeniem do obejrzenia miejsc i nie
zawiera wszystkich szczegółów charakterystycznych dla
map topograficznych. Uzupełnieniem mapy jest folder
„Region koniński. Atrakcje pod lupą”, który w pkt. 1 zawiera
opis najważniejszych obiektów do zwiedzania w Koninie, w
tym kościoła gotyckiego p.w. św. Andrzeja Apostoła w
Gosławicach. Projekt plakatu był konsultowany z
samorządami, a jego wydawcą jest Lokalna Organizacja
Turystyczna „Marina”.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

432.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

Nowak
Tomasz

Zapytanie dot. ulicy Dmowskiego: - drzewa po
północnej stronie ulicy (ścieżka rowerowa) obsypane
ubitym kruszywem aż po pień; -drzewa po
południowej stronie ulicy (chodnik) obłożone kostką
brukową aż po pień; -wjazd do lasu komunalnego
(przez ścieżkę rowerową) ok. 20 cm wyżej niż poziom
drogi wewnętrznej w lesie; -brak prób
wygospodarowania miejsc parkingowych; zaplanowana i zatwierdzona niepotrzebna wycinka
drzew po stronie stadionu; -tworzenie nowych lub
powiększanie starych pasów zieleni przy zakrętach
uliczek łączących się z ul. Dmowskiego, co ogranicza
możliwość ewentualnego parkowania aut; -brak
zatoki autobusowej przy rondzie na skrzyżowaniu z
ul. Marii Dąbrowskiej, przy jednoczesnym zwężeniu
jezdni o ok. 1 metr; -czy będą bezwzględnie
egzekwowane kary umowne za niedotrzymanie
terminu wykonania robót?

Drzewa po północnej stronie ulicy (ścieżka rowerowa)
obsypane ubitym kruszywem aż po pień: Drzewa
zlokalizowane w ciągu pieszo-rowerowym zakwalifikowane
zostały do usunięcia. Wycinka była wstrzymana do czasu
uzyskania przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
stosownego pozwolenia. Drzewa po południowej stronie
ulicy (chodnik) obłożone kostką brukową aż po pień:
Zgodnie z projektem wszystkie drzewa zlokalizowane w
chodnikach (poza pasami zieleni) zostaną zabezpieczone
kratami żeliwnymi. Wjazd do lasu komunalnego (przez
ścieżkę rowerową) ok. 20 cm wyżej niż poziom drogi
wewnętrznej w lesie: Zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie, spadki poprzeczne chodników i ciągu pieszorowerowego zaprojektowano tak, aby wody opadowe
spływały w kierunku jezdni - do kanalizacji deszczowej.
Do końca realizacji zadania droga leśna w rejonie wjazdu,
zostanie dostosowana do jego wysokości.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

Nr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Brak prób wygospodarowania miejsc parkingowych:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, tereny po stronie północnej ulicy R.
Dmowskiego (poza pasem drogowym), stanowią zieleń
parkową i nie ma możliwości lokalizowania tam obiektów
związanych z prowadzeniem i obsługą ruchu drogowego, w
tym miejsc postojowych. Zaplanowana i zatwierdzona
niepotrzebna wycinka drzew po stronie stadionu; W trakcie
realizacji przebudowy ulicy, po wytyczeniu i ułożeniu
krawężników jezdni i obrzeży ciągu pieszo – rowerowego
okazało się, że lokalizacja drzew nie była zgodna z
projektem. 8 drzew (na wysokości parku) znajdowało się
praktycznie w środku ciągu pieszo – rowerowego, natomiast
5 drzew (na wysokości stadionu) naruszało skrajnię jezdni i
stwarzałoby zagrożenie dla użytkowników. Ponadto system
korzeniowy drzew zostałby znacznie odsłonięty ze względu
na różnicę rzędnych nowej jezdni i ciągu. Ponieważ
projektowany ciąg pieszo – rowerowy przylega do jezdni
(brak pasa oddzielającego) uniemożliwiało to wyniesienie
go tak, aby korzenie drzew były prawidłowo zabezpieczone.
Przy części drzew nie było możliwości ułożenia krat z
powodu niewielkiej odległości między pniem a
krawężnikiem. W przypadku pozostawienia istniejących
drzew konieczne byłoby ich obramowanie obrzeżami
chodnikowymi, czego efektem byłoby znaczne ograniczenie
szerokości ciągu pieszo – rowerowego i jednocześnie
stworzenie utrudnienia dla użytkowników. Pas między
drzewami a jezdnią praktycznie nie nadawałby się do
użytku, ze względu na zlokalizowanie w nim również słupów
oświetlenia ulicznego. Ponadto korony drzew (niedużych
rozmiarów) musiałyby być podcięte z uwagi na ruch
rowerzystów i pojazdów - zwłaszcza autobusów, celem
zachowania skrajni. W przypadku drzew na wysokości
stadionu, konieczne byłoby znaczne ich podcięcie od strony
ulicy, ze względu na niewielką odległość od krawędzi jezdni.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Tworzenie nowych lub powiększanie starych pasów zieleni
przy zakrętach uliczek łączących się z ul. Dmowskiego, co
ogranicza możliwość ewentualnego parkowania aut:
Projektowane pasy zieleni wykorzystane zostaną do
nasadzeń kompensacyjnych (26 drzew), w związku z
decyzją zezwalającą na usunięcie drzew. Ponadto
dotychczasowe zmiany w stosunku do projektowanych,
wprowadzane zostały na wniosek mieszkańców, którzy
wnosili o zamianę chodnika na pas zieleni, aby uniemożliwić
parkowanie samochodów. Brak zatoki autobusowej przy
rondzie na skrzyżowaniu z ul. Marii Dąbrowskiej, przy
jednoczesnym zwężeniu jezdni o ok. 1 metr: Realizacja
ulicy R. Dmowskiego, ze względów formalnych, tj.
możliwości uzyskania pozwolenia na budowę, była możliwa
tylko w trybie przebudowy. Zgodnie z prawem budowlanym
przez przebudowę „należy rozumieć wykonywanie robot
budowlanych, w wyniku których następuje zmiana
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego
obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych
parametrów, jak: powierzchnia zabudowy, długość,
szerokość (…); w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrów w zakresie
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego”. W
związku z tym, jak i ze względu na ograniczoną szerokość
pasa drogowego ulicy oraz lokalizację zjazdów i
przystanków autobusowych - nie było możliwe
zaprojektowanie zatok autobusowych i miejsc postojowych,
zgodnych z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
warunkami, wydanymi przez zarządcę (ówczesny Wydział
Drogownictwa) do opracowania dokumentacji projektowej. Czy będą bezwzględnie egzekwowane kary umowne za
niedotrzymanie terminu wykonania robót? Zgodnie z
zawartą umową, po przekroczeniu terminu umownego, tj. od
29.10.br. wykonawcy naliczane są kary umowne.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

433.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

Nowak
Tomasz

Wniosek o zwolnienie z podatku gruntowego dwóch
małych, rodzinnych sklepów spożywczych przy ul.
Dmowskiego, z powodu drastycznego spadku
dochodów ze sprzedaży, w związku z nieudolnie
prowadzonymi pracami i nieukończeniem budowy
ulicy w terminie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie ma
możliwości zwolnienia podmiotowego w podatku od
nieruchomości. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem podatnika lub interesem publicznym, organ
podatkowy na wniosek podatnika na podstawie art. 67a § 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz.U z 2015 r. poz. 613 ze zm.) może udzielić ulgi
podatkowej w postaci: - odroczenia terminu płatności
podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, - odroczenia
lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z
odsetkami za zwłokę, - umorzenia w całości lub w części
zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty
prolongacyjnej.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

434.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

Nowak
Tomasz

Zapytanie - kiedy nastąpi instalacja kamery na
skrzyżowaniu ulic Szarych Szeregów i 3 Maja przy
skwerze Jasiukowicza? Dwukrotny wniosek, zgoda
ustna Pan Prezydenta Nowickiego. W 2015 r.
pozytywna opinia policji kryminalnej dla instalacji
kamery w tym miejscu.

Po ponownym przeanalizowaniu tematu, nie przewidujemy
instalacji kamery w tym miejscu. Wskazany przez Pana
Radnego rejon jest monitorowany przez kamery
umieszczone: 1)na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Bankowej
(kamera obrotowa obejmuje ulicę 3 Maja, Bankową oraz
Żwirki i Wigury). 2)na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i Staszica
(zasięg kamery obrotowej obejmuje ulicę Wiosny Ludów, 3
Maja, Kościelną, w tym skwer Jasiukowicza). 3)na
budynkach MTBS przy ulicy Wodnej (obejmują ulicę Wodną
oraz Szarych Szeregów).Ponadto Naczelnik Wydziału
Kryminalnego KMP w Koninie nie potwierdza wydania
opinii, na którą powołuje się Pan Radny, albowiem w tym
miejscu policja nie odnotowuje nagminności przestępstw i
wykroczeń, które są uciążliwe dla mieszkańców oraz
właścicieli obiektów handlowych.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

435.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

Nowak
Tomasz

Zapytanie - żywopłot i pasy zieleni na ulicy Kościuszki
- czy firma wykonująca prace na ul. Kościuszki na
odcinku brama parku im. F. Chopina i ul.
Urbanowskiej zajmie się pasem zieleni po wschodniej
stronie ulicy? Po tej stronie, podczas prac
budowlanych „położony” został żywopłot, który jest do
uratowania, a na pasach zieleni zamiast trawy
wyrosły pola lebiody.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie zwrócił się do Wykonawcy
robót – firmy SKANSKA S.A. z wnioskiem o
uporządkowanie pasa zieleni (w ramach gwarancji na
wykonane roboty), tj. ponowne obsianie trawą oraz
odpowiednie uformowanie i pielęgnację żywopłotu przy ulicy
Kościuszki. Termin wykonania zależny jest od warunków
pogodowych.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

436.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

Nowak
Tomasz

Zapytanie dot. Szkoły Podstawowej nr 1. Jak rozwija
się sprawa rozpoczęcia budowy nowej hali sportowej
w 2017 r.?

9 listopada bieżącego roku ogłoszony został przetarg na
wyłonienie wykonawcy robót. Do końca roku planowane jest
załatwienie formalności, aby z początkiem 2017 roku
przekazać wykonawcy plac budowy i rozpocząć realizację.
Informuję również, że na budowę sali gimnastycznej miasto
uzyskało dofinasowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w kwocie
1 320 000 złotych.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

437.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

STRZECH
ZDZISŁAW

Zapytanie dot. ul. Wilczej (zdjęcie w załączeniu) –
odprowadzenie wód deszczowych.

Uporządkowanie pasa drogowego ulicy Wilczej to zadanie
inwestycyjne, które należy rozpocząć od opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Koncepcje, które
zostały wykonane obejmują dwie ulice, tj. Wilczą i Bez
Nazwy, o łącznej długości około 1,5 km. Szacowany koszt,
w zależności od wariantu, wynosi od 1 do 5 mln zł.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

438.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

STRZECH
ZDZISŁAW

Zapytanie dot. ul. Solnej (zdjęcie w załączeniu)

Na budowę ulicy Solnej, wraz z kanalizacją deszczową,
została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
Pozwolenie z dnia 06.08.2015 r. jest ważne do 2018 roku, a
całkowity szacunkowy koszt budowy to kwota 10. 926.
412,60 zł brutto. Realizacja zadania rozpocznie się po
ujęciu zadania w budżecie miasta.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

439.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

STRZECH
ZDZISŁAW

Zapytanie dot. położenia warstwy ścieralnej na ul.
Kamiennej.

Zasadnym jest położenie warstwy ścieralnej na ulicy
Kamiennej. Niestety, z uwagi na szacowany koszt tych
robót, ich wykonanie nie jest możliwe w ramach remontów
bieżących dróg. Zadanie może zostać wykonane po
zapewnieniu środków finansowych w ramach remontów
generalnych dróg.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

440.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

STRZECH
ZDZISŁAW

Zapytanie - czy Zarząd Dróg Miejskich ma jakąś
koncepcję by oświetlić ulicę Magnoliową, Piaskową i
Grabową?

Oświetlenie ulic Magnoliowej, Piaskowej i Grabowej
wymaga wykonania dokumentacji projektowokosztorysowej, na podstawie której można będzie
realizować zadanie. Szacowany koszt wykonania
oświetlenia wynosi 400 tys. zł

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

441.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

Przedstawienie specyfikacji kiedy i kto wykonywał
nowe nasadzenie w Parku Ojców przy ul.
Wyspiańskiego, podobno w maju 2016 r. – wg wiedzy
mieszkańców i przesłanych zdjęć taka wymiana nie
została wykonana.

Uschnięte drzewa w Parku Ojców były wymieniane
dwukrotnie, w ramach gwarancji, przez Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe „Trans-Gaj” s.c. Konin ul. Zagórowska
16, co potwierdzają kserokopie protokołów odbioru i
korespondencja e-mailowa (w załączeniu). Jeśli dojdzie do
uschnięcia kolejnych drzew, zostaną one wymienione w
ramach pielęgnacji zieleni miejskiej wiosną 2017 roku .

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

442.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

Temat usuniętego suchego drzewa na A. 1 Maja –
kiedy nastąpi uzupełnienie kostką brukową chodnika
po wycięciu starego drzewa. Dlaczego nie zostało to
uzupełnione natychmiast.

24.10.2016 r., zgodnie z harmonogramem prac na ulicy
Dworcowej i Alejach 1 Maja, zostały usunięte braki w
nawierzchni chodnika, tj. dwa dni przed zgłoszeniem tego
tematu przez Pana Radnego podczas sesji). Wcześniejsza
naprawa nie była możliwa z uwagi na złe warunki
atmosferyczne oraz ustalony wcześniej harmonogram prac.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

443.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

Prośba o przekazanie protokołów z kontroli i
ekspertyz, przez kogo i kiedy dokonanych, wiaduktu
pod ul. Przemysłową na wysokości byłej brykietowni
przeprowadzonych przez Wydział Drogownictwa,
ewentualnie Zarząd Dróg Miejskich nakazanych
przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru
Budowlanego.

W załączeniu przekazuję: -Protokół 501/D/2012 kontroli
okresowej stanu technicznego drogi, -Protokół kontroli Nr
BOB.7741.20.23.2012.RW z kontroli obiektu budowlanego,
-Raport z oceny stanu technicznego drogi Konin ulica
Przemysłowa na odcinku od ulicy Marantowskiej do ulicy
Gajowej.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

444.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

Temat ul. Dmowskiego – zaniepokojenie tym co się
dzieje na tej ulicy, prośba o wstrzymanie robót – brak
zatok autobusowych, brak parkingów przy stadionie i
wzdłuż drogi.

Realizacja ulicy R. Dmowskiego, ze względów formalnych,
tj. możliwości uzyskania pozwolenia na budowę, była
możliwa tylko w trybie przebudowy. Zgodnie z prawem
budowlanym przez przebudowę „należy rozumieć
wykonywanie robot budowlanych, w wyniku których
następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych
istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem
charakterystycznych parametrów, jak: powierzchnia
zabudowy, długość, szerokość (…); w przypadku dróg są
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w
zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego”.
W związku z tym , jak i ze względu na ograniczoną
szerokość pasa drogowego ulicy oraz lokalizację zjazdów i
przystanków autobusowych - nie było możliwe
zaprojektowanie zatok autobusowych i miejsc postojowych,
zgodnych z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
warunkami, wydanymi przez zarządcę (ówczesny Wydział
Drogownictwa) do opracowania dokumentacji projektowej.
Odnosząc się do kwestii parkingu informuję, że zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
tereny po stronie północnej ulicy R. Dmowskiego (poza
pasem drogowym), stanowią zieleń parkową i nie ma
możliwości lokalizowania tam obiektów związanych z
prowadzeniem i obsługą ruchu drogowego, w tym miejsc
postojowych.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

445.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

Wniosek dot. zakazu sprzedaży alkoholu w sklepie
przy Młodzieżowym Domu Kultury.

4 listopada 2016 r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w sklepie przy MDK.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

446.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

Zapytanie dot. chodnika przy Młodzieżowym Domu
Kultury.

Chodnik został uporządkowany, co potwierdza załączona
dokumentacja zdjęciowa.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

447.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

Zapytanie dot. sprawy utworzenia liceum sportowego W ubiegłym roku podjęli Państwo Radni uchwały o
przy Gimnazjum Nr 6.
utworzeniu takiego liceum (Uchwały Nr 62 i 63 z dnia 25
lutego 2015 r.). Z powodu braku chętnych, uchwały te
zostały jednak uchylone (Uchwały Nr 143 i 144 z dnia 24
czerwca 2015 r.). W sytuacji wprowadzanych istotnych
zmian prawa oświatowego uważam, że sprawę tworzenia
liceum sportowego należy odłożyć w czasie, do momentu
zakończenia prac legislacyjnych. Zapewniam, że przy
tworzeniu nowej sieci szkół będziemy kierować się dobrem
uczniów, aby w jak największym stopniu spełnić ich
potrzeby edukacyjne.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

448.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

MAJDZIŃSKI
JAN

Zapytanie dot. odpadów z tzw. stłuczki szkła
płaskiego.

Zgodnie z Uchwałą nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 28
listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Konina
(ze zmianami), szkło pochodzące z rozbitych szyb należy
wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

449.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

MAJDZIŃSKI
JAN

Wniosek o uporządkowanie przejścia - łącznika
między ulicą Dobrowolskiego a Sierpińskiego.

Od roku 2015 osoby skazane przez Sąd na prace
społecznie użyteczne regularnie sprzątają wskazany teren.
Aktualnie łącznik jest uprzątnięty. Natomiast przycięcie
krzewów i drzew nastąpi w roku przyszłym.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

450.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Wniosek o utworzenie drugiej furtki przy parkingu,
przy parku im. F. Chopina na ul. Kościuszki.

W ogrodzeniu parku im. F. Chopina są 3 bramy i 3 furtki.
Jedna z nich usytuowana jest w odległości 90 m od
narożnika ulic Kościuszki – Nadrzeczna. W związku z
powyższym zarządca parku – PGKiM w Koninie nie widzi
zasadności wykonania dodatkowej.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

2016-11-30
XXVIII Sesja
RMK

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

451.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Zapytanie dot. lamp na ul. Cisowej.

W pierwszej połowie 2016 r. zakończyła się procedura
zwiększenia mocy przyłączeniowej, zasilającej oświetlenie
przy ulicach: Jesionowej, Modrzewiowej, Klonowej, Cisowej,
Lipowej. Ponadto dokonano podłączenia szafy sterującej
oraz załączono oświetlenie na okres próbny 2 dni, w celu
sprawdzenia poprawności działania. Po przeprowadzonej
kontroli, w dniu 01.08.2016 r. wystąpiono do Firmy
Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, będącej
właścicielem „starej części oświetlenia”, o ograniczenie
ilości punktów świetlnych, zgodnie z zawartą umową. W
związku z brakiem odpowiedzi ze strony OUiD, w dniu
04.11.2016r. Zarząd Dróg Miejskich wystąpił o wyjaśnienie
zaistniałej sytuacji. Po wyłączeniu infrastruktury przez OUiD
- ZDM uruchomi nowe oświetlenie.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

452.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Zapytanie dot. problemu braku miejsc w żłobkach dla Od 1 września 2016 r. został przywrócony obowiązek
dzieci. Czy Prezydent przewiduje podjąć jakieś
szkolny dla uczniów od lat 7. To spowodowało, że rodzice
działania w tym kierunku od nowego roku.
dzieci 6-letnich zdecydowali o pozostawieniu swoich
pociech w przedszkolach. Mimo, że w tych placówkach
zostały uruchomione dodatkowe oddziały dla dzieci 3letnich, w żłobku pozostały dzieci 2,5 letnie, które w tym
wieku w latach poprzednich przechodziły do przedszkoli.
Dlatego w bieżącym roku powstał problem braku
wystarczającej liczby miejsc w żłobku. Jest to jednak
sytuacja przejściowa, która mam nadzieję, ulegnie poprawie
od września przyszłego roku. Jeśli jednak problem będzie
się utrzymywał, jesteśmy przygotowani na uruchomienie
dodatkowych oddziałów w tej placówce.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

453.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

Majewski
Krystian

Zapytanie dot. realizacji zapisów ustawy
krajobrazowej.

Informuję, że obowiązuje uchwalona przez sejm ustawa z
dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w
związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.
Jeśli jednak Trybunał uznałby ją za sprzeczną z
Konstytucją, stworzone na podstawie wadliwego prawa tzw.
kodeksy reklamowe będą bezużyteczne i obrócą się
przeciwko gminom, stając się podstawą do dochodzenia
odszkodowań, zwrotu kar, opłat reklamowych itp. Dlatego
też prowadzone są tylko te prace, które nie wymagają
nakładów finansowych, tj. prace nad inwentaryzacją
udzielonych decyzji pozwoleń oraz istniejących reklam w
terenie.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

454.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

KURZAWA
ANNA

Wniosek o interwencję dot. umieszczenia w
autobusach MZK informacji, że uprawnieni do
bezpłatnych przejazdów są Honorowi Dawcy Krwi –
mężczyźni, którzy oddali w dowolnym okresie co
najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającej tej
objętości ilości innych jej składników, kobiety, które
oddały w dowolnym okresie 15 litrów krwi lub
odpowiadającej tej objętości ilości innych jej
składników (wynika to z Uchwały Nr 335 RMK z
29.06.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 429 Rady
Miasta Konina z dnia 26.09. 2012 r. w sprawie
ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego
lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym
przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz
określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych
przejazdów.)

Uchwała nr 335 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca
2016 r. dotycząca zmiany uprawnień Honorowych Dawców
Krwi do bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji
miejskiej weszła w życie 29 lipca 2016 r., tj. 14 dni po jej
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2016 r. O zmianie zostały
powiadomione wszystkie kluby HDK, a treść uchwały
została opublikowana na stronie internetowej MZK. Od
momentu wejścia w życie Uchwały, do chwili obecnej,
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie wydał, według
nowych przepisów, 18 legitymacji (dla 3 kobiet i 15
mężczyzn) uprawniających Honorowych Dawców Krwi do
bezpłatnych przejazdów. W celu zapewnienia pełniejszej
informacji dla wszystkich użytkowników komunikacji
miejskiej, w autobusach MZK w Koninie, w miesiącu
listopadzie, zostaną umieszczone aktualne informacje o
obowiązujących przepisach dotyczących przejazdów
Honorowych Dawców Krwi .

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

455.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

KURZAWA
ANNA

Ponowny wniosek dot. umieszczenia instrukcji
udzielania pierwszej pomocy na przystankach
autobusowych.

Instrukcje zostaną umieszczone na przystankach
autobusowych do końca bieżącego roku.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

Nr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina
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456.

2016-10-26
XXVII Sesja
RMK

457.

2016-11-25
NOWAK
Zgłoszone w
WITOLD
okresie
międzysesyjnym

KURZAWA
ANNA

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Ponowny wniosek o namalowanie pasów przy
Gimnazjum nr 7.

Zlecenie namalowania pasów ZDM przekazał wykonawcy
we wrześniu. Zostało ono ujęte w harmonogramie
bieżącego utrzymania oznakowania poziomego.

Prezydent
Miasta
Konina
15.11.2016r.

1. INTERPELACJA
w sprawie hałasu związanego z dancingami
organizowanymi przez restaurację „Pałacyk”

1.Hałas, związany z dancingami organizowanymi w
Restauracji „Pałacyk”. Straż Miejska w Koninie nie
odnotowała dotąd żadnych zgłoszeń dotyczących
zakłócania ciszy nocnej przez organizatorów i uczestników
dancingów, organizowanych w Restauracji „Pałacyk”.
Interwencje były natomiast podejmowane przez
funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
Funkcjonariusze pouczyli organizatorów imprezy i muzykę
przyciszano.

Prezydent
Miasta
Konina
08.12.2016r.

2. WNIOSEK o przywrócenie do stanu
poprzedniego zniszczonego odcinka ścieżki
rowerowej uszkodzonej poprzez wycinkę drzew
wzdłuż ulicy Kolejowej - zgodnie z § 24 ust. 3
Statutu Miasta Konina

2.Uszkodzona podczas wycinki drzew ścieżka rowerowa
przy ulicy Kolejowej, została naprawiona. W załączeniu
dokumentacja zdjęciowa.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

458.

2016-11-30
XXVIII Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

Wniosek dotyczący dokumentacji ul. Kleczewskiej.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie jest w trakcie
opracowywania dokumentacji projektowej na omawiane
zadanie. Zgodnie z umową, zawartą z biurem projektów
„SMP Projektanci” z Poznania, planowany termin wykonania
dokumentacji to 30 listopada 2017 r. Takie też dane
przekazywał ZDM we wszystkich dokumentach,
dotyczących Mandatu Terytorialnego. Informuję również, że
prowadzone były rozmowy z Urzędem Marszałkowskim na
temat harmonogramu naboru projektu związanego z
rozbudową ul. Kleczewskiej. W piśmie z dnia 6 września
2016 r., skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego,
wyjaśniliśmy, iż projekt „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w
Koninie" jest obecnie na etapie prac przygotowawczych,
których zakres i termin realizacji uniemożliwia złożenie
dokumentacji aplikacyjnej w planowanym naborze, tj. IV kw.
2016 r. W tym samym piśmie, powołując się na treść
Mandatu Terytorialnego, zwrócono się z prośbą o
wyłączenie projektu z harmonogramu naborów na rok 2016
oraz o zaplanowanie naboru dla Konińskiego OSI w ramach
Poddziałania 5.1.1 na IV kwartał 2017 r. Jednocześnie
wyraźnie podkreśliliśmy, iż zakres podmiotowy i
przedmiotowy przedsięwzięcia, jak również planowany
termin złożenia wniosku o dofinansowanie pozostaje
zgodny z Mandatem Terytorialnym. W obecnie
obowiązującym harmonogramie naboru wniosków na rok
2017 zaplanowano nabór wniosków w ramach poddziałania
5.1.1. dla projektów zgodnych z Mandatem Terytorialnym
poszczególnych OSI na IV kw. 2017 r.

Prezydent
Miasta
Konina
15.12.2016r.

459.

2016-11-30
XXVIII Sesja
RMK

NOWAK
WITOLD

Wniosek o naprawę nakładki asfaltowej wzdłuż ulicy
Paderewskiego, o ile to możliwe w ramach gwarancji
(zdjęcia w załączeniu)

Spękania nawierzchni asfaltobetonowej, na wysokości
bloków Moniuszki 2 i Kurpińskiego 5, są spowodowane
przez rozrost korzeni pobliskich drzew. ZDM wystąpi do
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” z wnioskiem o wycięcie
trzech drzew topoli, które rosną na ich terenie, co
zapobiegnie dalszej degradacji chodnika. Naprawa
chodnika zostanie zaplanowana po wycince drzew.

Prezydent
Miasta
Konina
15.12.2016r.

Nr

460.

Data
wpływu
2016-11-30
XXVIII Sesja
RMK

RADNA/
RADNY
GÓRECKI
SEBASTIAN

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Zapytanie: jak MPEC przygotowuje się do
ogrzewania miasta Konina, w przypadku kiedy
sprawdzi się czarny scenariusz z elektrownią.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Mając na uwadze, iż od 1 lipca 2020 r. dostawy ciepła dla
wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci nie są
zabezpieczone oraz fakt, że ZE PAK do końca 2016 r.
zawiesił decyzję budowy bloku gazowo-parowego, tym
samym wycofując się z dotychczasowych ustaleń z MPECKonin, a jego nowa propozycja niesie ze sobą istotne ryzyka
ekonomiczne - w okresie niespełna 4 lat powinno powstać
nowe źródło, zdolne do zaopatrywania odbiorców Miasta
Konina w ciepło. W tym celu Miasto Konin, we współpracy z
MPEC rozpoczęło działania, mające na celu zapewnienie
nieprzerwanych dostaw ciepła dla mieszkańców. Na
zlecenie MPEC została wykonana „Ekspertyza techniczna
dotycząca koncepcji budowy nowego źródła wytwarzania
ciepła dla systemu ciepłowniczego miasta Konina” oraz
„Ekspertyza Prawna dotycząca określenia i oceny trybów
realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie źródła
ciepła, mającego zaopatrywać odbiorców w Mieście Konin
w energię cieplną”. MPEC-Konin przesłał do Wydziału
Urbanistyki i Architektury UM w Koninie informację o
konieczności wprowadzenia zmian w projekcie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, które umożliwią
ewentualną lokalizację nowego źródła ciepła. Ponadto
MPEC wystąpiło do Polskiej Spółki Gazownictwa o
określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej. Mając
na względzie zapewnienie zaopatrzenia mieszkańców w
energię cieplną podjąłem decyzję o rozpoczęciu dialogu
technicznego, poprzedzającego wszczęcie procedury na
realizacje przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa nowego
źródła ciepła dla Miasta Konina". W celu wypracowania
koncepcji budowy nowego źródła ciepła dla miasta Konina
oraz przyjęcia rozwiązań formalno-prawnych, w
szczególności do przeprowadzenia dialogu technicznego,
powołałem zespół roboczy, w skład którego wchodzą
między innymi: Przewodniczący zespołu - Sebastian
Łukaszewski - Zastępca Prezydenta Miasta Konina ds.
Gospodarczych oraz Stanisław Jarecki – Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny MPEC, kierownicy wydziałów Urzędu
Miejskiego związani z inwestycjami miejskimi oraz inne
osoby związane z przedmiotem dialogu.

Termin
załatwienia

Prezydent
Miasta
Konina
15.12.2016r.

Nr
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wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu ukazała się
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Koninie. Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego
zainteresowane podmioty mogły składać pisemnie w
terminie do dnia21.10.2016 r. Zainteresowanie dialogiem
potwierdziło siedem podmiotów krajowych i zagranicznych,
wśród nich ZE PAK. W dniu 27.10.2016 r. odbyło się
wstępne spotkanie z zainteresowanymi firmami. Natomiast
od 21.11.2016 r. do 01.12.2016 r. komisja spotkała się
indywidualnie z każdym z podmiotów. W trakcie spotkań
zapoznano się z kompleksową ofertą każdej z firm,
zadawano pytania w celu pozyskania jak największej
wiedzy od uczestników na temat proponowanych rozwiązań
techniczno-finansowych i sposobów ich realizacji.
Przewidywany termin zakończenia dialogu technicznego 30 grudnia 2016 r.
461.

2016-11-30
XXVIII Sesja
RMK

GÓRECKI
SEBASTIAN

Zapytanie: w jaki sposób dokonywane są zakupy w
przedsiębiorstwie MZK na opony, na części
zamienne, czy nie można by znaleźć jakiś
oszczędności.

Zakup części zamiennych oraz opon do autobusów
komunikacji miejskiej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz z
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina Nr 102/2016 w
sprawie podziału obowiązków przy udzielaniu zamówień
publicznych dokonywanych ze środków budżetu Miasta
Konina. Planowanie zamówień odbywa się z należytą
starannością i zgodnie z planem finansowym zakładu na
dany rok. Należy zauważyć, iż pomimo wszelkich starań
koszty części zamiennych rosną, gdyż średni wiek
posiadanych autobusów to ponad 12 lat, a każdy z nich
przejechał ponad milion kilometrów. Chcąc zapewnić
ciągłość wykonywanych usług w zakresie przewozu osób
oraz bezpieczeństwo pasażerów, MZK dokonuje na bieżąco
niezbędnych napraw pojazdów.

Prezydent
Miasta
Konina
15.12.2016r.

Nr
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wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

462.

2016-11-30
XXVIII Sesja
RMK

GÓRECKI
SEBASTIAN

Zapytanie: jakie są plany dotyczące remontu mostu
Bernardynka?

Miasto Konin poszukuje źródła finansowania inwestycji z
udziałem gminy Ślesin i Starostwa Powiatowego oraz
innych środków zewnętrznych. Jednocześnie analizowane
są możliwości wykonania remontu lub przebudowy obiektu
w mniejszym zakresie, umożliwiające dopuszczenie obiektu
do ruchu pojazdów. W toku wspólnych rozmów i uzgodnień
planuje się zabezpieczyć środki finansowe na realizacje
zadania w najbliższych latach. W trosce o dobro i
bezpieczeństwo mieszkańców został przystosowany
istniejący most kolei wąskotorowej (obiekt równoległy do
przedmiotowego mostu), wzdłuż drogi powiatowej, dla
tymczasowego objazdu samochodów osobowych o masie
2,5 t.

Prezydent
Miasta
Konina
15.12.2016r.

463.

2016-11-30
XXVIII Sesja
RMK

GÓRECKI
SEBASTIAN

Zapytanie: Jak wyglądają plany dotyczące wiaduktu
leżącego nad trakcją kolejową między osiedlami
Zatorze i V osiedla, bo wiadomo, że niedługo będą
zamykane przejazdy.

Wiadukt łączący Zatorze i V osiedle, na trasie DK 25, jest w
dobrym stanie i nie wymaga remontu. Natomiast budowa
wiaduktu kolejowego, łączącego ulicę Paderewskiego i
Wyzwolenia, będzie realizowana przez PKP w najbliższych
latach, przy wsparciu finansowym miasta. Połączenie
wiaduktu z istniejącą infrastrukturą drogową wymaga
inwestycji, która będzie opiewać na kwotę około 80 mln zł.
Realizacja zadania poprzedzona musi być przygotowaniem
dokumentacji, które może potrwać około 2 lat.

Prezydent
Miasta
Konina
15.12.2016r.

464.

2016-11-30
XXVIII Sesja
RMK

GÓRECKI
SEBASTIAN

Jakie są straty przewidziane, bądź ewentualnie
Na podstawie informacji, przekazanej przez Pana
ubytek kapitałów w przedsiębiorstwie PKS na bieżący Bronisława Bryla – Głównego księgowego PKS S.A w
rok
Koninie informuję, że „Spółka na dzień 09.12.2016 r. nie
przewiduje strat ani ubytku kapitałów”.

Prezydent
Miasta
Konina
15.12.2016r.

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

465.

2016-11-30
XXVIII Sesja
RMK

Majewski
Krystian

Wniosek o powołanie zespołu do przygotowania
obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości

Każdego roku przed Narodowym Świętem Niepodległości
powoływany jest Komitet Obchodów, w skład którego
wchodzą osoby zaangażowane w organizację uroczystości.
Zdaję sobie sprawę z doniosłości zbliżającej się okrągłej
rocznicy i wkrótce, zgodnie z sugestią Pana Radnego,
rozpoczniemy przygotowania do powołania zespołu i
wspólnego opracowywania programu święta, tak aby
kalendarz wydarzeń i sama uroczystość patriotyczna miała
podniosły charakter.

Prezydent
Miasta
Konina
15.12.2016r.

466.

2016-11-30
XXVIII Sesja
RMK

MAJDZIŃSKI
JAN

Wniosek o odtworzenie rowu wzdłuż ulicy Grójeckiej,
wyprofilowanie pobocza z wstępnym utwardzeniem
żwirem lub tłuczniem oraz wstępnego utwardzenia
ulicy u podnóża skarpy nadwarciańskiej.

Ulica Grójecka, w części południowej, ma długość ok 1200
m. Dlatego szacunkowy koszt utwardzenia pobocza i
odtworzenia rowu to kwota około 300 tysięcy złotych.
Niestety zakres wykonanych robót nie będzie się pokrywał z
planowaną przebudową ulicy Grójeckiej. Wnioskowana
przez Pana Radnego realizacja utwardzenia poboczy może
zostać wykonana w 2017 roku, po zapewnieniu środków
finansowych na ten cel.

Prezydent
Miasta
Konina
15.12.2016r.

467.

2016-11-30
XXVIII Sesja
RMK

MAJDZIŃSKI
JAN

Ponowił wniosek o naprawienie oświetlenia na ulicy
Skrótowej – nieświecąca lampa przy posesji nr 9

Właścicielem latarni przy ulicy Skrótowej 9 jest Oświetlenie
Uliczne i Drogowe w Kaliszu. Z uwagi na wcześniejszą
nieskuteczną naprawę, 06.12.2016 r. ZDM dokonał
zgłoszenia reklamacyjnego do OUiD.

Prezydent
Miasta
Konina
15.12.2016r.

468.

2016-11-30
XXVIII Sesja
RMK

WANJAS
WIESŁAW

Wniosek o utwardzenie frezem drugiej części ulicy
Strażackiej – przy okazji wykonywania utwardzania
ulicy Grójeckiej.

W odpowiedzi na zgłoszony przez Pana Radnego podczas
XXVIII sesji Rady Miasta Konina w dniu 30 listopada 2016 r.
wniosek informuję, że nawierzchnia asfaltowa brakującego
odcinka ulicy Strażackiej została wykonana wiosną
bieżącego roku. Odcinek drogi od strony rzeki Warty jest
niepubliczną częścią ulicy Grójeckiej. Remonty dróg
gruntowych na terenie miasta Konina, również odcinka ulicy
Grójeckiej, wykonywane są w ramach zadań realizowanych
przez ZDM, w miarę posiadanych środków finansowych.

Prezydent
Miasta
Konina
15.12.2016r.
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Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina
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2016-12-19
XXIX Sesja
RMK

STREKERDEMBIŃSKA
ELŻBIETA

2016-12-19
XXIX Sesja
RMK

STREKERDEMBIŃSKA
ELŻBIETA

2016-12-19
XXIX Sesja
RMK

2016-12-19
XXIX Sesja
RMK

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Ponowienie wniosku o wykonanie rozjazdu na
skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Bolesława
Chrobrego i lewoskrętu do stacji benzynowej i do ul.
Rumiankowej. Oznakowanie wyłącznie w znakami
poziomymi jest niewystarczające, stwarza duże
niebezpieczeństwo. Odpowiednie służby po wizji
lokalnej potwierdziły te zastrzeżenia. Oczekuję
informacji o terminie podjęcia odpowiednich działań
modernizacyjnych.

W roku 2017, jeśli tylko warunki atmosferyczne na to
pozwolą, we wskazanym miejscu zostaną zamontowane
azyle na wysepkach. Zapewni to kanalizację potoków ruchu
z kierunku Konina i z kierunku Poznania oraz poprawi w
znacznym stopniu bezpieczeństwo ruchu (wyeliminowane
zostanie prawdopodobieństwo zderzeń czołowych).

Prezydent
Miasta
Konina
04.01.2017r.

Wniosek o sprawdzenie jakości wykonania remontu
drugiej część ul. Królowej Jadwigi. Nie osiągnięto
efektu, czy zakładanego celu. W dalszym ciągu ta
droga jest bardzo nierówna, a studzienki nie dają
spokojnie przez nią przejechać.

Podczas odbioru końcowego przebudowy ulicy Królowej
Jadwigi ustalono, że studzienki kanalizacyjne są
niewyregulowane i nie licują z nawierzchnią jezdni. Z uwagi
na niekorzystne warunki pogodowe usterki tej nie można
było usunąć. Dlatego też w protokole końcowym zapisano,
że ZDM poda wykonawcy (w 2017 r.) odpowiedni termin
naprawy.

Prezydent
Miasta
Konina
04.01.2017r.

STREKERDEMBIŃSKA
ELŻBIETA

Wniosek o wymianę, z betonowych na metalowe
odbojnic odsłoniętych podczas jesiennego
oczyszczania prawego pasa drogowego wzdłuż ul.
Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Hutniczą do
skrzyżowania ze zjazdem do FUGO. Obecny stan nie
spełnia warunków bezpieczeństwa i w połączeniu ze
zniszczoną nawierzchnią wygląda wyjątkowo
nieestetycznie potęgując wrażenie zaniedbanej ulicy
Przemysłowej.

Zarząd Dróg Miejskich planuje w 2017 r wymianę barier
energochłonnych z betonowych na stalowe. Wymienione
zostaną bariery na skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada z ulicą
Przemysłową oraz wzdłuż ulicy Przemysłowej, w kierunku
Pątnowa. Z uwagi na znaczny koszt zadnia, jego realizacja
nastąpi w miarę posiadanych środków finansowych.

Prezydent
Miasta
Konina
04.01.2017r.

STREKERDEMBIŃSKA
ELŻBIETA

Wniosek o przedstawienia planów dotyczących
wykonania ulic w dzielnicy Łężyn: Mazurska 56 m,
Kaszubka 45 m, Kurpiowska 115 m, w których
znajduje się pełne komunalne uzbrojenie liniowe.
Mieszkańcy od 16 lat oczekują na zrealizowanie tego
zadania. Proszę o potwierdzenie czy projekt ulic jest
wykonany i czy zgodnie z sugestią mieszkańców
ulice te mogą być wykonane z kostki brukowej tak,
jak ulice sąsiednie. Kiedy należy się spodziewać
podjęcia działań w tym zakresie?

Na budowę ulicy Mazurskiej, Kaszubskiej i Kurpiowskiej
opracowana jest dokumentacja projektowa. Wymaga ona
jednak aktualizacji i uzyskania pozwolenia na budowę. W
projekcie założono, że nawierzchnia będzie wykonana z
kostki betonowej brukowej, podobnie jak na ulicach
sąsiednich. Budowa wymienionych ulic nie została ujęta w
budżecie na rok 2017.

Prezydent
Miasta
Konina
04.01.2017r.
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474.
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Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

2016-12-19
XXIX Sesja
RMK

ZAWILSKI
JANUSZ

Wniosek o zdjęcie reklamy z płotu, która zasłania
lewą stronę skrzyżowania ulic Kilińskiego i Staszica.

Reklama na skrzyżowaniu ulicy Kilińskiego i Staszica
zamocowana jest na ogrodzeniu prywatnym działki nr 305,
obręb Starówka - poza pasem drogowym. Zarząd Dróg
Miejskich nie ma możliwości prawnych, by wyegzekwować
od właściciela nieruchomości usunięcie reklamy. Jest to tym
bardziej trudne, że nieruchomość posiada wielu właścicieli.
Już wcześniej zostało do nich skierowane pismo w tej
sprawie, lecz nie przyniosło to zamierzonego skutku.

Prezydent
Miasta
Konina
04.01.2017r.

2016-12-19
XXIX Sesja
RMK

WANJAS
WIESŁAW

Wniosek - przebudować wszystkie wjazdy przy
przejściach dla pieszych na Rondzie NSZZ
„Solidarność” – największa bariera w mieście.

Wszelkie niedogodności i utrudnienia dla osób z
niepełnosprawnościami usuwane są na bieżąco, w miarę
posiadanych środków finansowych przeznaczonych na te
cele. Przejścia dla pieszych na rondzie zostaną ujęte w
planie remontów bieżących na 2017 rok. W roku 2016 ZDM
wykonał gruntowny remont chodników w rejonie ulic:
Wyszyńskiego, Aleje 1 Maja oraz Dworcowej. Wcześniej
wykonano remont chodników na ulicy Wyzwolenia, 11
Listopada, Spółdzielców, gdzie między innymi
zamontowano specjalne płytki chodnikowe, ułatwiające
poruszanie się po chodnikach osobom niedowidzącym. Tak
więc część barier, wykazanych w raporcie fundacji Podaj
Dalej zostało usuniętych. Pozostałe będą usuwane w miarę
możliwości technicznych i finansowych.

Prezydent
Miasta
Konina
04.01.2017r.

Wszelkie niedogodności i utrudnienia dla osób z
niepełnosprawnościami usuwane są na bieżąco, w miarę
posiadanych środków finansowych przeznaczonych na te
cele. Przejścia dla pieszych na rondzie zostaną ujęte w
planie remontów bieżących na 2017 rok. W roku 2016 ZDM
wykonał gruntowny remont chodników w rejonie ulic:
Wyszyńskiego, Aleje 1 Maja oraz Dworcowej. Wcześniej
wykonano remont chodników na ulicy Wyzwolenia, 11
listopada, Spółdzielców, gdzie między innymi zamontowano
specjalne płytki chodnikowe, ułatwiające poruszanie się po
chodnikach osobom niedowidzącym. Tak więc część barier,
wykazanych w raporcie fundacji Podaj Dalej zostało
usuniętych. Pozostałe będą usuwane w miarę możliwości
technicznych i finansowych.

Prezydent
Miasta
Konina
04.01.2017r.

2016-12-19
XXIX Sesja
RMK

WANJAS
WIESŁAW

Wniosek - Wszystkie bariery zlikwidować w miarę
szybko, ale w rozsądnych granicach i finansowych
możliwościach, są one ujęte w Informatorze KoninMiasto dostępne.

Nr
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RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

476.

2016-12-19
XXIX Sesja
RMK

WANJAS
WIESŁAW

Wniosek - Zapewnić obecność osoby
niepełnosprawnej z Fundacji „Podaj Dalej”, która
będzie ekspertem przy odbiorze wszystkich ulic i
chodników w mieście.

477.

2016-12-19
XXIX Sesja
RMK

WANJAS
WIESŁAW

Wniosek Zamontowanie platformy zjazdowej na
Obecnie MOSiR prowadzi rozmowy z firmą, która zajmuje
schodach prowadzących do sali hali „Rondo”, które w się konserwacją i bieżącym utrzymaniem platform i wind w
pełni zabezpieczy zjazd i wjazd.
obiektach, w celu określenia możliwości technicznych
montażu platformy. Dodam, że jest możliwość
bezpośredniego wjazdu na wózkach na teren parkietu hali
Rondo dwoma wejściami ewakuacyjnymi. Rozwiązanie to
jest często wykorzystywane przy imprezach z udziałem
osób na wózkach. Proponowana przez Pana radnego
lokalizacja platformy zjazdowej w głównym ciągu
ewakuacyjnym wymaga ustaleń ze służbami BHP. O
wynikach tych ustaleń zostanie Pan Radny poinformowany
przez Dyrektora MOSiR.

478.

479.

2016-12-19
XXIX Sesja
RMK

WANJAS
WIESŁAW

2016-12-19
XXIX Sesja
RMK

CIEŚLAK
MAREK

Remont placu przed garażami mieszkańców przy
ulicy Przemysłowej 5.

Wniosek o wykonanie „slip road” do wodowania łodzi
ratunkowej do jeziora Pątnowskiego w rejonie ulicy
Mokrej w Pątnowie.

Przy planowaniu i realizacji robót drogowych w mieście
Zarząd Dróg Miejskich będzie współpracował z
przedstawicielami osób z niepełnosprawnościami, celem
wypracowania najlepszych rozwiązań.

Termin
załatwienia

Prezydent
Miasta
Konina
04.01.2017r.

Prezydent
Miasta
Konina
04.01.2017r.

Położenie nowej nawierzchni na drodze dojazdowej i przed
garażami przy ulicy Przemysłowej 6 wymaga wykonania w
pierwszej kolejności odwodnienia terenu. Na tak
ukształtowanym terenie, jego utwardzenie bez wykonania
odwodnienia spowoduje powstanie bezodpływowej niecki,
gdzie przy dużych opadach deszczu tworzyć się będzie
zastoina wodna. Konieczne jest wprowadzenie do budżetu
zadania inwestycyjnego, dotyczącego opracowania
dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem.

Prezydent
Miasta
Konina
04.01.2017r.

29.12.2016 r. odbyła się wizja lokalna przy ulicy Mokrej, w
której Pan Radny brał także udział. Podczas wizji
wyznaczono miejsce, w którym można by wykonać slip
road. W styczniu odbędzie się kolejne spotkanie w tej
sprawie, na które Pan Radny zostanie zaproszony. W
spotkaniu wezmą także udział pracownicy Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie, Zarządu
Dróg Miejskich, RZGW oraz KM PSP w Koninie.

Prezydent
Miasta
Konina
04.01.2017r.

Nr

480.

481.

482.

483.

Data
wpływu

2016-12-19
XXIX Sesja
RMK

2016-12-19
XXIX Sesja
RMK

2016-12-19
XXIX Sesja
RMK
2016-12-19
XXIX Sesja
RMK

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

CIEŚLAK
MAREK

Wniosek o złożenie do Inspekcji Transportu
Drogowego wniosku o zainstalowanie fotoradaru na
ulicy Ślesińskiej.

Obecnie Zarząd Dróg Miejskich analizuje możliwości
prawne i formalne złożenia takiego wniosku.

NOWAK
WITOLD

Dotyczy interpelacji w sprawie naprawy uszkodzonej
podczas wycinki drzew ścieżki rowerowej przy ulicy
Kolejowej.

Naprawa ścieżki rowerowej wykonywana była podczas
temperatury minusowej. Dlatego nie można było wykonać
zagęszczenia podbudowy pod kostkę. Ostateczna naprawa
nawierzchni zostanie zrealizowana zostanie przy
odpowiednich warunkach pogodowych.

NOWAK
WITOLD

Wniosek o zapewnienie odśnieżania Trasy
Bursztynowej – drugiej przeprawy przez rzekę Wartę
(załącznik zdjęciowy).

Zarząd Dróg Miejskich przekazał PGKiM zgłoszenie,
dotyczące utrzymania chodnika przy Trasie Bursztynowej,
celem podwyższenia priorytetu jego odśnieżania.

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Pytanie – odniesienie się do przestawionych przez
Akcję Konin wyliczeń kosztów utrzymania tramwaju
wodnego.

-sprzedano 1.089 biletów indywidualnych, w tym 577 dla
dorosłych, 512 dla dzieci. -sprzedano 60 rejsów w cenach
innych niż cena biletu indywidualnego. -z Bulwaru
zorganizowano 35 rejsów dla 377 osób. -zorganizowano
rejsy bezpłatne między innymi: ·na otwarcie sezonu
wodniackiego w Ślesinie (cały dzień), ·dla uczestników
turnieju eliminacyjnego Ligi Mistrzyń w piłce nożnej, ·dla
uczestników kolonii z miasta partnerskiego Czerniowce itp.
Odpłatnie z usług skorzystały następujące instytucje:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie, Towarzystwo
Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, Środowiskowy Dom
Samopomocy w Koninie, Dzienny Dom Pomocy Społecznej
w Koninie, Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży
,,Otwarcie” w Koninie, SP Nr 1 – nauczyciele, Leader
School Konin, Dom Kultury z Goliny, WWK OHP z
Poznania, Niepubliczne Przedszkole w Kramsku, uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr 10 i 4 oraz Gimnazjum nr 5.
Łączna wartość sprzedaży 19.110,00 zł. Z rejsów łodzią
skorzystało ponad 2 tysiące osób. Łączny koszt obsługi na
31 listopada 2016 roku to kwota 70.084,73 zł.

Termin
załatwienia

Prezydent
Miasta
Konina
04.01.2017r.
Prezydent
Miasta
Konina
04.01.2017r.
Prezydent
Miasta
Konina
04.01.2017r.

Prezydent
Miasta
Konina
04.01.2017r.

Nr

484.

485.

Data
wpływu
2016-12-19
XXIX Sesja
RMK

2016-12-19
XXIX Sesja
RMK

RADNA/
RADNY
LACHOWICZ
SŁAWOMIR

CHOJNACKI
ZENON

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Pytanie w sprawie sytuacji w PKSie – w odniesieniu
do sprzedaży placu PKSu, na którym stoją autokary.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Nieruchomość gruntowa, położona w Koninie przy ulicy
Grunwaldzkiej obejmuje działki ewidencyjne nr 478/7 i nr
478/4, tworzące zwarty kompleks gruntów o powierzchni
1,4231 ha. Na nieruchomości posadowione są budynki i
budowle, stanowiące odrębną nieruchomość, dla których
Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgę wieczystą o
numerze KN1N/00062475/6. Właścicielem nieruchomości
jest Skarb Państwa, natomiast użytkownikiem wieczystym
gruntu, budynków oraz budowli jest PKS w Koninie S.A.
Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz
budynków i budowli na niej posadowionych będzie kolejnym
elementem prowadzonego przez Spółkę procesu
restrukturyzacji majątkowej, której celem jest obniżenie
kosztów prowadzonej działalności.

Prezydent
Miasta
Konina
04.01.2017r.

Prośba o włączenie radnych – członków Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu na etapie konsultacji do
prac przy tworzeniu nowej sieci szkół w mieście.

Tak ważne zadania, wynikające z wprowadzenia reformy
oświatowej, nie mogą być realizowane bez konsultacji
społecznych. Wszelkie działania będą konsultowane
zarówno z Państwem Radnymi, oświatowymi związkami
zawodowymi oraz innymi środowiskami. Zapewniam, że o
każdych rozmowach i spotkaniach będą Państwo Radni
informowani.

Prezydent
Miasta
Konina
04.01.2017r.

486.

SKOCZYLAS
21.12.2016
KAROL
Złożona w
okresie
międzysesyjnym

INTERPELACJA
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ulicy
Kolejowej – PKP

Odpowiedź na stronie:
https://bip.konin.eu/index.php?d=interiodpVII

Prezydent
Miasta
Konina
10.01.2017r.

487.

2017-01-25
Majewski
XXX Sesja RMK Krystian

Zapytanie dotyczące aplikacji BLISKO

Link na stronie został poprawiony.

Prezydent
Miasta
Konina
13.02.2017r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

488.

2017-01-25
MAJEWSKI
XXX Sesja RMK KRYSTIAN

Zapytanie dotyczące sposobu przeprowadzania
konsultacji społecznych. Wniosek o sporządzenie
katalogu dobrych praktyk przeprowadzania
konsultacji, wyznaczenie budżetu na ich
przeprowadzanie.

Sprawę konsultacji społecznych w naszym mieście reguluje
Uchwała Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca
2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Konina. Dokument ten
porządkuje w sposób prosty i przejrzysty kwestie prawne,
związane z konsultacjami i jest łatwy w stosowaniu.
Podkreślają to zarówno Państwo Radni, jak i
przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zapisy uchwały
mają charakter otwarty, zarówno jeśli chodzi o zakres,
terytorium, czas a także formy konsultacji. Wskazuje się, że
konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych środków komunikowania i dialogu
społecznego. Nie ma zatem ograniczeń co do zakresu i
form konsultacji, a ich skuteczność zależy głównie od
inwencji wnioskodawcy i organizatora konsultacji. Zakres i
program konsultacji, ich społeczny zasięg może być
przedmiotem konsultacji i negocjacji. Wyeliminuje to
sytuację, w której pojawią się zarzuty, że konsultacjom
poddano kwestie nieistotne, że czas i sposób
przeprowadzenia były dla partnerów niedogodne. Ustalając
w drodze zarządzenia szczegóły konsultacji, deklaruję
uwzględnianie sugestii wnioskodawców. Przykładem
dobrych praktyk w zakresie konsultacji społecznych są w
naszym mieście: realizacja Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego oraz konsultacje w sprawie zmiany granic.
Dodatkowym źródłem informacji o standardach i dobrych
praktykach konsultacji społecznych jest
poradnik.ngo.pl/konsultacje, z którego można skorzystać.

489.

LACHOWICZ
2017-01-25
XXX Sesja RMK SŁAWOMIR

Wniosek o wykonanie drogi nad ulicą Przydziałki, za
wiaduktem ulica Bursztynowa.

Na tej części osiedla pozostały do budowy następujące
ulice: Bursztynowa, Szmaragdowa, Agatowa, Malachitowa i
Ametystowa. Łączna ich długość to 1430 m. Natomiast
koszt budowy wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem
to kwota 4 500 000,00 zł.

Termin
załatwienia

Prezydent
Miasta
Konina
13.02.2017r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

490.

2017-01-25
NOWAK
XXX Sesja RMK TOMASZ

Wniosek dotyczący ulicy Solnej - zbudowanie drogi
Zadanie dotyczące budowy ulicy Solnej nie jest obecnie
na tym łączniku po płytach między ulicą Świętojańską ujęte w budżecie Miasta Konina. Wprowadzenie rozbudowy
a obecnym asfaltem na ulicy Solnej.
ulicy Solnej na odcinku od ulicy Solnej 61 do ulicy
Świętojańskiej w Koninie (odcinek z płytami betonowymi)
zależne jest od zabezpieczenia odpowiednich środków
finansowych po rozliczeniu budżetu 2016 r.

Prezydent
Miasta
Konina
13.02.2017r.

491.

NOWAK
2017-01-25
XXX Sesja RMK TOMASZ

Wniosek o rozpoczęcie scalania i podziału działek,
które się tam znajdują z urzędu.

Prezydent
Miasta
Konina
13.02.2017r.

Kwestie scalania i podziału nieruchomości na działki
gruntów w stosunku do nieruchomości położonych na
obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele
inne niż rolne i leśne, nieobjętych postępowaniem
scaleniowym na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie
gruntów, regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r.
w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz.U. nr 86,
poz. 736); Procedura scalenia i podziału nieruchomości jest
przedmiotem uregulowania prawnego także w ustawie o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. (Dz. U. 2016 poz. 778) i rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164, poz.
1587); Ustawa wskazuje, że scalenia i podziału
nieruchomości można dokonać, jeżeli nieruchomości są
położone w granicach obszarów określonych w planie
miejscowym, albo gdy o scalenie i podział występują
właściciele lub użytkownicy wieczyści posiadający ponad
50% powierzchni gruntów objętych scaleniem i podziałem,
przy czym zabudowane części nieruchomości mogą być
objęte scaleniem i podziałem za zgodą właścicieli lub
użytkowników wieczystych. Scalenia i podziału
nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli w planie
miejscowym określono obszary wymagające
przeprowadzenia scaleń i podziałów, lub gdy na obszarze
przewidzianym do scalenia i podziału gmina jest
właścicielem lub użytkownikiem wieczystym

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

ponad 50% powierzchni gruntów. Ponieważ dla terenu,
wskazanego przez Pana Radnego nie zostały określone w
planie miejscowym granice obszarów scalenia i podziału
oraz Miasto Konin nie jest właścicielem/użytkownikiem
wieczystym 50% powierzchni gruntów - wszczęcie
postępowania w sprawie scalenia i podziału z urzędu nie
jest możliwe (§ 3 ust. 1 pkt 2).
492.

2017-01-25
NOWAK
XXX Sesja RMK TOMASZ

Zapytanie, czy nie należałoby się zastanowić nad
budową nowych parkingów przy Starówce.

Znalezienie odpowiedniego miejsca do budowy parkingu
wielopoziomowego na terenie Starówki jest zadaniem
bardzo trudnym ze względu na występowanie zwartej
zabudowy, brak odpowiednich terenów stanowiących
własność Miasta Konina, wysoki poziom wód gruntowych (w
przypadku parkingów podziemnych) oraz wymogi
konserwatora zabytków (w przypadku parkingów
nadziemnych). Duży wzrost zapotrzebowania na miejsca
postojowe, nie tylko na obszarze Starówki, ale i w innych
częściach miasta jest przedmiotem wielu analiz i opracowań
prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich. Wstępne
analizy usytuowania parkingu w opisanym przez Pana
Radnego rejonie wykazują, że jedynym dostatecznie dużym
i niezabudowanym terenem należącym do Miasta są błonia,
pomiędzy Wałem Tarejwy a Trasą Warszawską. Budowa
parkingu w tym miejscu wiązać się może jednak z bardzo
wysokimi kosztami wymiany gruntów zdegradowanych
przez składowisko odpadów. Rozwiązaniem alternatywnym
jest zwiększanie ilości miejsc postojowych w pasach
drogowych ulic w trakcie ich przebudowy, co Zarząd Dróg
Miejskich w Koninie stara się sukcesywnie realizować.

Prezydent
Miasta
Konina
13.02.2017r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

493.

2017-01-25
NOWAK
XXX Sesja RMK TOMASZ

Wniosek o zmianę organizacji ruchu na ulicy
Reformackiej.

Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(poz.2181 Dz. U. nr 220 z dnia 23.12.2003 r.) informuję, że
zmiana organizacji ruchu na ulicy Reformackiej nie jest
zasadna. Jej wprowadzenie spowodowałoby utrudnienia w
ruchu mieszkańców. Dojazd do posesji na „łączniku" ulicy
Reformackiej, wiązałby się z dość sporymi objazdami
(odległości rzędu 700 - 1000 m). Wzmożony ruch, na
niezbyt szerokich osiedlowych ulicach, pogorszyłby
bezpieczeństwo i komunikację poruszających się tam
kierowców i pieszych. Dodatkowo zmiany skomplikowałyby
dojazd służb ratunkowych do okolicznych posesji.
Stanowisko to zostało skonsultowane z Komendą Miejską
Policji w Koninie - Wydziałem Ruchu Drogowego.

Prezydent
Miasta
Konina
13.02.2017r.

494.

NOWAK
2017-01-25
XXX Sesja RMK TOMASZ

Wniosek o remont lub przebudowę parkingu w
sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 1.

Teren, na którym położony jest parking składa się z trzech
działek. Dwie z nich należą do Parafii Rzymsko – Katolickiej
p.w. św. Bartłomieja, trzecia stanowiąca 2/3 powierzchni
parkingu należy do Miasta Konin. Z uwagi na powyższe
przebudowa lub remont całego parkingu wymagałby zgody
Parafii. Wymagana też jest opinia Konserwatora Zabytków.
Szacunkowy koszt remontu parkingu to około 250 - 300
tysięcy złotych. Przypomnę, że wkrótce przy Szkole
Podstawowej Nr 1 ruszą prace, związane z realizacją długo
wyczekiwanej inwestycji – budowy sali gimnastycznej.
Szacowany koszt tej inwestycji to kwota około czterech
milionów złotych, z czego dwa i pół miliona – to środki
budżetowe.

Prezydent
Miasta
Konina
13.02.2017r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

495.

2017-01-25
NOWAK
XXX Sesja RMK TOMASZ

Wniosek o wykonanie oświetlenia dla siłowni
zewnętrznej w parku miejskim.

Uzupełnienie oświetlenia w rejonie siłowni w Parku Chopina
przy ulicy Kościuszki jest w pełni uzasadnione. Biorąc
jednak pod uwagę stan techniczny i estetyczny istniejącej
infrastruktury oświetleniowej w parku, zasadnym byłoby
dokonanie kompleksowej wymiany słupów, opraw, linii
kablowej oraz szaf sterujących. Szacunkowy koszt
powyższych prac to kwota około 170.000,00 zł. Zarząd Dróg
Miejskich złoży wniosek do projektu budżetu na rok 2018 w
zakresie kompleksowej modernizacji oświetlenia w Parku
Chopina. Natomiast możliwość wykonania dodatkowego
oświetlenia, tj. montaż naświetlacza halogenu, zostanie
określona wiosną bieżącego roku, przy udziale
konserwatora sieci. Jeżeli aspekty techniczne: moc
przyłączeniowa i konstrukcja słupa pozwolą na montaż
dodatkowego oświetlenia oraz uzyskanie zamierzonego
efektu, tj. skuteczne doświetlenie placu siłowni, to w ramach
umowy konserwacyjnej, w bieżącym roku (w miarę
dostępnych środków finansowych), naświetlacz zostanie
zamontowany

Prezydent
Miasta
Konina
13.02.2017r.

496.

2017-01-25
NOWAK
XXX Sesja RMK TOMASZ

Zapytanie dotyczące wcześniejszego wniosku
radnego o próg spowalniający przy ulicy Deotymy.

Próg zwalniający zostanie zamontowany w I kwartale
bieżącego roku.

Prezydent
Miasta
Konina
13.02.2017r.

497.

2017-01-25
NOWAK
XXX Sesja RMK TOMASZ

Zapytanie dotyczące wcześniejszego wniosku
radnego o próg spowalniający przy ulicy Kościuszki
na odcinku od bramy parku do bulwaru.

Zarząd Dróg Miejskich wykonał projekt zmiany stałej
organizacji ruchu na ulicy Kościuszki. Projekt ten został
pozytywnie zaopiniowany przez Komendę Miejską Policji w
Koninie. Próg zwalniający zostanie zamontowany w I
kwartale bieżącego roku.

Prezydent
Miasta
Konina
13.02.2017r.

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

498.

2017-01-25
NOWAK
XXX Sesja RMK TOMASZ

Zapytanie dotyczące wcześniejszego wniosku
radnego w sprawie szyldu sklepu „Żabka”.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu,
obowiązującego dla obszaru Starówki określają, warunki dla
sytuowania szyldów na obiektach i nie zabraniają realizacji
ich w formie zaprezentowanej przez Pana Radnego, jeśli
tylko inwestor miałby taki zamiar. Co prawda ustalenia
planu dają możliwość realizacji szyldów także w innej
formie. Zgadzam się ze zdaniem Pana Radnego, że
Starówka jest miejscem szczególnym i właściwym byłoby
stosowanie przez wszystkich inwestorów historycznego
wzornictwa przy realizacji inwestycji. Uchwalona przez sejm
ustawa, tzw. krajobrazowa, daje możliwość podjęcia przez
radę gminy uchwały wprowadzającej ścisłe zasady
sytuowania szyldów i reklam. Ustawa ta jednak została
zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli Trybunał
uznałby tę ustawę za sprzeczną z konstytucją, stworzone
na podstawie wadliwego prawa tzw. kodeksy reklamowe
będą bezużyteczne i obrócą się przeciwko gminom, stając
się podstawą do dochodzenia odszkodowań, zwrotu kar,
opłat reklamowych itp. Dlatego też prowadzone są obecnie
tylko takie prace, które nie wymagają nakładów
finansowych, tj. zostały zinwentaryzowane udzielone
decyzje o pozwoleniu na budowę oraz prowadzona jest
inwentaryzacja istniejących reklam w terenie.

Prezydent
Miasta
Konina
13.02.2017r.

499.

NOWAK
2017-01-25
XXX Sesja RMK TOMASZ

Zapytanie dotyczące wcześniejszego wniosku
radnego dot. kamery na skrzyżowania ulicy Szarych
Szeregów i 3 Maja.

Podtrzymuję przekazane wcześniej Panu Radnemu
stanowisko o braku zasadności umieszczenia kamery we
wnioskowanym miejscu. 1.02.2017 r. konsultowałem tę
kwestię z Komendantem Miejskim Policji w Koninie, który w
pełni popiera to stanowisko.
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500.
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RADNA/
RADNY

2017-01-25
NOWAK
XXX Sesja RMK TOMASZ

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Zapytanie dotyczące monografii Miasta Konina i
monografii pisarki Z. Urbanowskiej.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W wydawnictwie Setidava trwają wstępne prace
prowadzące do wydania drugiego tomu monografii Konina –
Civitas Konin, obejmującego okres XIX wieku. Prowadzone
jest także rozeznanie w środowisku naukowym, zmierzające
do wskazania potencjalnych autorów poszczególnych
rozdziałów. Praca ta, ze względu na różnorodność
zagadnień, powinna mieć charakter zespołowy. Następnym
etapem, po wyłonieniu zespołu redakcyjnego, będzie
zlecenie opracowań poszczególnych rozdziałów. Dorobek
historiografii tego okresu jest tak niewielki i trudno dostępny,
że przygotowanie monografii z pewnością zajmie wiele
miesięcy. Przewidywany koszt to około 40 tysięcy złotych.
Wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej Setidava
planuje wydanie monografii Zofii Urbanowskiej. Pozycja ta
będzie miała charakter jubileuszowy. W roku 2019 minie
bowiem 170 lat od urodzin i 80 lat od śmierci konińskiej
pisarki. Prowadzone są w tej sprawie rozmowy z
naukowcami Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Barbarą Kosmowską.
Przewidywany koszt przedsięwzięcia to około 30 tysięcy
złotych.
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Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina
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501.

2017-01-25
NOWAK
XXX Sesja RMK TOMASZ

Zapytanie dotyczące wykonania badań
archeologicznych przy kościele FARA.

Z rozmowy z archeologiem z Muzeum Okręgowego w
Koninie – Krzysztofem Gorczycą wynika, że
przeprowadzenie badań archeologicznych powinno być
poprzedzone przygotowaniem map z naniesieniem
starszych podkładów, w celu precyzyjnej lokalizacji murów
obronnych Konina. Pozwoli to na wskazanie miejsc, w
których będzie dopiero można przeprowadzić badania
sondażowe. Przygotowanie map wymaga zaangażowania
specjalistów w tej dziedzinie. Łączne koszty związane z
wykonaniem map i później przeprowadzeniem prac
archeologicznych stanowią w tym przypadku kwotę
zdecydowanie większą niż ta, którą Pan Radny sugeruje w
swoim pytaniu. Zapewniam, że poznanie historii miasta leży
zawsze w sferze zainteresowań samorządu. Jeżeli
zaistnieją możliwości sfinansowania i przeprowadzenia
takich badań, do tej sprawy będziemy wracać.
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502.

NOWAK
2017-01-25
XXX Sesja RMK TOMASZ

Zapytanie w sprawie złożonego wniosku o
przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie
osiedla Grójec.

Na rok 2017 planowana była, w porozumieniu z Panem
Krzysztofem Gorczycą z Muzeum Okręgowego Koninie,
organizacja XI Międzynarodowego Obozu
Archeologicznego do przeprowadzenia badań
archeologicznych w Grójcu. W ramach takiego obozu,
Muzeum Okręgowe w Koninie w 2016 r. rozpoczęło prace w
Rękawczynie w gminie Orchowo. Badania były na tyle
obiecujące, że organizatorzy zdecydowali o kontynuowaniu
prac wykopaliskowych także w 2017 r. W związku z
powyższym Pan Krzysztof Gorczyca deklaruje, że prace
badawcze w ramach Międzynarodowego Obozu
Archeologicznego w Koninie można będzie zorganizować
dopiero w 2018 r.
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503.

2017-01-25
NOWAK
XXX Sesja RMK WITOLD

Ilu nauczycieli w gimnazjach konińskich ma umowy
na czas określony do końca czerwca lub sierpnia
2017 roku?

W konińskich gimnazjach pracuje 265 nauczycieli, w tym :
·2 stażystów, ·26 kontraktowych, ·58 mianowanych, ·179
dyplomowanych, ·4 nauczycieli posiada uprawnienia
emerytalne, W załączeniu liczba nauczycieli zatrudnionych
na czas określony. Wynagrodzenia ·wynagrodzenie
nauczyciela stażysty: 2717,59 zł · wynagrodzenie
nauczyciela kontraktowego :3016,52 zł ·wynagrodzenie
nauczyciela mianowanego : 3913,33 zł ·wynagrodzenie
nauczyciela dyplomowanego : 5000,37 zł.
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504.

NOWAK
2017-01-25
XXX Sesja RMK WITOLD

Jakie stopnie awansu zawodowego mają i na jakim
etapie tego awansu są ci nauczyciele i czego uczą?

Obecnie nie jest jeszcze znana ostateczna sieć szkół
podstawowych i gimnazjów. Nie można więc określić liczby
etatów nauczycielskich. Pełne dane będą znane dopiero
przy sporządzaniu arkuszy organizacyjnych szkół, czyli w
maju. Robienie jakiejkolwiek symulacji w tej chwili nie jest
możliwe. Nie możemy przewidzieć, które szkoły wybiorą
uczniowie spoza Konina. Nie znamy także sieci szkół w
gminach ościennych. Jeśli w sąsiednich gminach utworzone
zostaną szkoły branżowe, może to wpłynąć na politykę
kadrową w konińskich placówkach oświatowych. Poza
nauczycielami dyplomowanymi, wszyscy pozostali są na
jakimś etapie awansu. Zmiana organizacyjna szkoły nie
przerwie stażu na stopień awansu zawodowego
nauczyciela. Na urlopach dla poratowania zdrowia
przebywa 11 nauczycieli. W gimnazjach zatrudnionych jest
23 pracowników administracyjnych i 44 obsługowych. W
trudniejszej sytuacji są pracownicy tych placówek, które
zostaną połączone. Natomiast przy przekształceniu, liczba
pracowników administracyjno-obsługowych nie powinna
ulec zmianie.
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2017-01-25
NOWAK
XXX Sesja RMK WITOLD

Ilu nauczycieli gimnazjum jest na urlopie dla
poratowania zdrowia?

Na urlopach dla poratowania zdrowia przebywa 11
nauczycieli.
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506.

2017-01-25
WANJAS
XXX Sesja RMK WIESŁAW

Wniosek o zakup dwóch sztuk alkotestów: dla
schroniska dla bezdomnych i noclegowni oraz na
portiernię Komendy Miejskiej Policji.

W odpowiedzi na zgłoszony przez Pana Radnego podczas
XXX sesji Rady Miasta Konina w dniu 25 stycznia 2017 r.
wniosek informuję, że w budżecie Miasta Konina na rok
bieżący została zabezpieczona kwota 2.000,00 zł (dział
851, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi) na
zakup dwóch alkomatów. Jeden zostanie przekazany
Komendzie Miejskiej Policji w Koninie i będzie udostępniany
mieszkańcom do samodzielnego sprawdzania stanu
trzeźwości, natomiast drugi zostanie przekazany do
noclegowni i schroniska dla bezdomnych.
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507.

2017-01-25
SIDOR
XXX Sesja RMK JAROSŁAW

1.Zapytanie dotyczy działki kupionej przez miasto z
przeznaczeniem pod wykonanie filii cmentarza
komunalnego, przy ulicy Kolskiej: a.koszt działki, jaką
kwotę miasto zapłaciło i komu? b.kto był właścicielem
tego gruntu? c.czy miasto miało koncepcję
przejmując ten grunt, jeżeli chodzi o
zagospodarowanie tego terenu? d.co w tej chwili
miasto zamierza z tym gruntem zrobić? e.czy miasto
ma zamiar tworzyć filę cmentarza komunalnego lub
przy współpracy parafii Św. Bartłomieja poszerzyć
cmentarz parafialny?

W porozumieniu z dnia 30.04.2010 r., zawartym pomiędzy
Miastem Konin a Parafią Rzymsko-Katolicką św.
Bartłomieja w Koninie ustalono sposób zagospodarowania
dodatkowej powierzchni gruntu, położonej po południowej
stronie obecnego cmentarza parafialnego. Miasto
zadeklarowało wykup od osób fizycznych nieruchomości
przewidzianych w planie zagospodarowania pod usługi
cmentarne, wykonanie parkingu oraz drogi dojazdowej.
Natomiast Parafia, po dokonaniu darowizny przez Miasto
terenów przeznaczonych na poszerzenie cmentarza, miała
przygotować ten teren do dokonywania pochówków oraz
podjęła się prowadzenia cmentarza. Parafia wyraziła także
wstępną zgodę na dokonanie zamiany części działki,
przeznaczonej pod parking przycmentarny, na część działki
parafialnej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Solnej.
Po podjęciu Uchwały nr 707 Rady Miasta Konina z dnia 30
czerwca 2010 r., Miasto nabyło od osób fizycznych
nieruchomości o łącznej powierzchni 1,1015 ha.Wartość
wykupu gruntu wynosiła 40 zł / 1m2. Po wykonaniu
powyższych działań przez Miasto - Parafia wycofała się z
zawartego Porozumienia. Aktualnie Miasto posiada
koncepcję zagospodarowania tego terenu pod usługi
cmentarne, która w każdej chwili może być wykorzystana
przy realizacji tego przedsięwzięcia.
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SIDOR
XXX Sesja RMK JAROSŁAW

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Zapytanie dotyczące drogi dojazdowej od ulicy
Torowej do Młodzieżowego Domu Kultury.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Droga dojazdowa od ulicy Torowej do Młodzieżowego
Domu Kultury w Koninie nie ma statusu drogi publicznej, a
na dodatek przebiega głównie przez nieruchomości
niebędące własnością Miasta. Zarząd Dróg Miejskich
wykona minimalny zakres prac remontowych, aby poprawić
warunki jazdy na drodze. Jednocześnie informuję, że
rozważany jest alternatywny dojazd do budynku domu
kultury od strony KM Państwowej Straży Pożarnej.

Termin
załatwienia
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SIDOR
XXX Sesja RMK JAROSŁAW

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Zapytanie dot. ul. Dmowskiego - czy zostały
naliczone i w jakiej wysokości kary finansowe dla
firmy, która tej ulicy nie skończyła w terminie ?

Termin umowny zakończenia przebudowy ulicy
Dmowskiego wyznaczono na 28 października 2016 roku.
Ostatecznie zakończenie robót budowlanych nastąpiło 15
grudnia 2016 roku. Opóźnienie w wykonaniu robót wyniosło
48 dni. Zgodnie z umową naliczono wykonawcy kary za
opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości
70.995,84 zł. Wykonawca (konsorcjum Przedsiębiorstwa
Drogowego DROBIT Sp. z o.o. z Krzymowa i firmy P.U.H.
„WADRI” z Sieradza) wystąpił z pisemnym wnioskiem o
zmniejszenie wysokości naliczonych kar. Przed podjęciem
decyzji o miarkowaniu kar, przeanalizowałem okoliczności,
jakie wystąpiły w trakcie budowy, na które wykonawca nie
miał wpływu, ale które dezorganizowały i przedłużyły
realizację całej inwestycji, w tym: 1)przebudowa sieci
elektroenergetycznej napowietrznej na podziemną
(kablową). Aby wykonać nowe nawierzchnie jezdni i
zjazdów, chodników i ciągu pieszo - rowerowego konieczna
była likwidacja istniejących słupów elektrycznych, a te
mogły być zdemontowane dopiero po wykonaniu nowej linii
kablowej i podłączeniu dotychczasowych odbiorców.
Przebudowa linii elektroenergetycznej, wbrew
wcześniejszym deklaracjom, rozpoczęła się dopiero na
początku lipca ubiegłego roku, a spowodowane to było m.in.
trudnościami (na etapie projektowania) w uzyskaniu przez
Energa-Operator S.A. zgód właścicieli posesji na wejście na
ich działki; 2)od 11 lipca 2016 r. trwała procedura uzyskania
zezwolenia na wycinkę drzew w ciągu pieszo - rowerowym.
Decyzja wydana przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu
stała się ostateczna dopiero 24 października 2016 r. Tak
więc wykonawca mógł przystąpić do wycięcia 13 drzew
dopiero 5 dni przed upływem terminu umownego. 3)na
początku listopada 2016 roku odbyło się spotkanie Zastępcy
Prezydenta Miasta z mieszkańcami ulicy, dotyczące dalszej
realizacji inwestycji, w szczególności wykonania chodników
i wjazdów na posesje. Uwzględnianie uwag i wymagań
mieszkańców odnośnie przebiegu chodnika i pasów zieleni
przy posesjach, także wycofywanie się mieszkańców z
wcześniejszych uzgodnień, powodowało częste przeróbki
już wykonanych elementów;

Termin
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Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

4)niekorzystne warunki atmosferyczne, które pomimo
mobilizacji wykonawcy, spowalniały lub uniemożliwiały
roboty nawierzchniowe ze względów technologicznych.
Przyjmując wyjaśnienia wykonawcy i powyższe okoliczności
zdecydowałem o zmniejszeniu kary umownej do kwoty
35.497,92 zł., która została potrącona z faktury końcowej
wykonawcy.
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510.

2017-01-25
SIDOR
XXX Sesja RMK JAROSŁAW

Wniosek o zorganizowanie spotkania z
przedstawicielami MPEC oraz z mieszkańcami ul.
Leśnej, aby osobiście przedstawiciele MPEC-u
naświetlili sprawę modernizacji tego odcinka sieci
ciepłowniczej, która miała być remontowana, a
prawdopodobnie nie będzie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin
Spółka z o.o w Koninie nie przewiduje organizacji spotkania
z mieszkańcami ulicy Leśnej w temacie przebudowy sieci
ciepłowniczej na tej ulicy. Pomimo rezygnacji z dalszej
przebudowy sieci Spółka nie planuje także wstrzymania
dostarczania ciepła do nieruchomości przy ulicy Leśnej.
Złożony przez Pana Radnego wniosek może natomiast
wprowadzić niepotrzebną dezinformację o rzekomym
zaprzestaniu przez Spółkę dostarczania ciepła w czerwcu
2020 roku, co nie znajduje potwierdzenia w planach Spółki.
Rezygnacja przez Spółkę z inwestycji dotyczącej
przebudowy sieci ciepłowniczej w ulicy Leśnej była
wyjaśniana Panu Radnemu kilkakrotnie drogą pisemną
oraz w trakcie spotkań w siedzibie Spółki. Spółka
podtrzymuje swoje stanowisko, iż w ciągu najbliższych 5 lat
nie planuje wykonania jakichkolwiek zadań inwestycyjnych
na omawianym obszarze. Decyzja ta uwarunkowana jest
podjętymi już działaniami, dotyczącymi priorytetowego
wysokonakładowego (blisko 24 mln zł netto) projektu
inwestycyjnego Spółki, tj.: „Przebudowy systemu
ciepłowniczego dla miasta Konina”, który został
uwzględniony w planach inwestycyjnych przedsiębiorstwa
na lata 2016-2020. Dodatkowo, poza przebudową systemu
ciepłowniczego, Spółka realizuje zadania inwestycyjne
dotyczące bieżącego utrzymania systemu w zakresie
wymiany i modernizacji sieci oraz przyłączy ciepłowniczych.
Celem realizacji tych zadań jest zapewnienie ciągłości
dostawy ciepła głównie do obiektów wielorodzinnych, na
które przewiduje się kwotę blisko 8 mln zł netto na
przestrzeni lat 2016-2020.
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511.

2017-01-25
KURZAWA
XXX Sesja RMK ANNA

Odniosła się do swojego wniosku dotyczącego
umieszczenia we wszystkich autobusach informacji
dotyczącej uprawnień honorowych dawców krwi do
bezpłatnych przejazdów.

We wskazanym przez Panią Radną autobusie rzeczywiście
nie zamieszczono właściwej informacji o ulgach w opłatach
za przejazd komunikacją miejską. Przeoczenie to zostało
naprawione. Jak wykazała zarządzona przez Dyrektora
MZK w Koninie kontrola – w pozostałych autobusach
znajdują się aktualne informacje.
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512.

2017-01-25
KURZAWA
XXX Sesja RMK ANNA

Zapytanie dotyczące kwestii umieszczenia oraz
formatu instrukcji udzielania pierwszej pomocy na
przystankach autobusowych

Zamontowane na wiatach przystanków komunikacyjnych
instrukcje udzielania pierwszej pomocy zostały
zaopiniowane przez Służbę BHP UM w Koninie, która
potwierdziła, że wskazany wzór instrukcji spełnia wszystkie
wymogi i jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Jest to
instrukcja podstawowa, stosowana we wszystkich
obiektach. W związku z uwagami Pani Radnej (zbyt
niejasna, niezrozumiała i za mały format instrukcji)
informuję, że zostaną podjęte czynności zmierzające do
opracowania nowego wzoru, z uwzględnieniem uwag Pani
Radnej. Instrukcje zostaną umieszczone na przystankach
komunikacyjnych na terenie Miasta Konina, wyposażonych
w wiaty przystankowe.
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513.

2017-01-25
STRZECH
XXX Sesja RMK ZDZISŁAW

Radny poruszył problem dotyczący niedokończonej
modernizacji ul. Reformackiej - ul. Wzgórze.

Do wykonania pozostał 180 - metrowy odcinek ulicy
Reformackiej oraz ulica Wzgórze o długości 230 m.
Szacunkowy koszt przebudowy obydwu ulic to około 800
tysięcy złotych. Nie wykluczam, że zadanie to uda się
zrealizować z rozliczenia 2016 roku. Działając w oparciu o
przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (poz.2181 Dz. U. nr 220 z dnia
23.12.2003 r.) informuję, że zmiana organizacji ruchu na
ulicy Reformackiej nie jest zasadna. Jej wprowadzenie
spowodowałoby utrudnienia w ruchu mieszkańców. Dojazd
do posesji na „łączniku" ulicy Reformackiej, wiązałby się z
dość sporymi objazdami (odległości rzędu 700 - 1000 m).
Wzmożony ruch, na niezbyt szerokich osiedlowych ulicach,
pogorszyłby bezpieczeństwo i komunikację poruszających
się tam kierowców i pieszych. Dodatkowo zmiany
skomplikowałyby dojazd służb ratunkowych do okolicznych
posesji. Stanowisko to zostało skonsultowane z Komendą
Miejską Policji w Koninie - Wydziałem Ruchu Drogowego.
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wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Zapytanie
dotyczące
inwestycji
przy ul.
Poznańskiej

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Prezydent Miasta Konina wydał w dniu 18.12.2012r., decyzję o pozwoleniu na budowę budynku
magazynowego (nr sprawy UA.6740.268.2012). Pozwolenie zostało udzielone Panu …. Zgodnie z
projektem budowlanym budynek ma spełniać funkcję magazynowania mebli i akcesoriów meblowych.
W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, przed wydaniem wyżej wymienionej
decyzji, tutejszy organ administracji architektoniczno – budowlanej stwierdził, iż wnioskodawca
załączył do wniosku o pozwolenie na budowę wymagane obowiązującymi przepisami dokumenty.
Ponadto stwierdzono zgodność projektowanej inwestycji z obowiązującym w tym czasie miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz kompletność projektu budowlanego i posiadanie
wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń. Inwestycja zlokalizowana została na działce, oznaczonej
numerem ewidencji gruntów 699 (obręb Czarków), objętej obowiązującym w tym czasie, miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego terenu w Koninie w rejonie ulic: Poznańska – Flisacka –
Stroma, zatwierdzonym uchwałą Nr 221 Rady Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2003 r. Zgodnie z
planem działka ta znajdowała się na terenie oznaczonym symbolem – 55 TAG. Omawiany teren to
teren aktywizacji gospodarczej, przeznaczony pod realizację obiektów związanych z działalnością
gospodarczą, obiekty o wysokości do 1,5 kondygnacji. Zatwierdzony obiekt miał zaprojektowaną
wysokość od strony ulicy Poznańskiej 5,20 m i 9,16 m od strony rzeki Warty. Przed wydaniem
pozwolenia na budowę ustalono obszar oddziaływania obiektu budowlanego i na podstawie wypisów z
rejestru gruntów ustalono strony postępowania, które brały udział w całym postępowaniu
administracyjnym. Decyzja pozwolenia na budowę stała się ostateczna w dniu 11.01.2013 r. i na jej
podstawie inwestor rozpoczął budowę. Następnie, pismem z dnia 17.07.2014 r. Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina zawiadomił tutejszy Wydział Urbanistyki i Architektury o
przeprowadzeniu z urzędu w dniu 31.07.2014 r. kontroli budynku magazynowego, będącego w
budowie, zlokalizowanego na działce nr 699, przy ul. Poznańskiej. Po dokonaniu kontroli budowy
Powiatowy Inspektor stwierdził, iż roboty prowadzone są w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i
warunków określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 18.12.2012 r. Wobec tego,
postanowieniem z dnia 01.08.2014 r. wstrzymał Panu … prowadzenie robót budowlanych i nałożył na
inwestora obowiązek przedłożenia inwentaryzacji oraz oceny technicznej wykonanych robót. W
nawiązaniu do postanowienia PINB dla miasta Konina, Wydział Urbanistyki i Architektury w piśmie z
dnia 11.08.2014 r. szczegółowo wskazał na niezgodności realizowanej inwestycji z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prowadząc dalsze postępowanie w tej
sprawie PINB dla miasta Konina, decyzją z dnia 26.09.2014 r. nałożył na Pana … obowiązek
sporządzenia projektu budowlanego zamiennego. Na tym etapie Wydział Urbanistyki i Architektury, w
piśmie z dnia 01.10.2014 r., poinformował Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta
Konina, że dokonane przez inwestora istotne odstępstwa od udzielonego pozwolenia na budowę
naruszają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla tego
terenu. W dniu 17.02.2015 r. PINB dla miasta Konina wydał decyzję nakazującą inwestorowi
dokonanie rozbiórki budynku magazynowego.
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Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Po wniesieniu przez Pana … odwołania od tej decyzji, postępowanie odwoławcze prowadził
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który decyzją z dnia 29.04.2015 r. uchylił
zaskarżoną decyzję w całości przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
W związku z zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie odstępstwa od warunków
udzielonego pozwolenia na budowę budynku magazynowego, PINB dla miasta Konina pismem z
dnia 10.06.2015 r. wystąpił do tutejszego Wydziału Urbanistyki i Architektury o uchylenie decyzji z
dnia 18.12.2012r., znak UA.6740.268.2012, udzielającej Panu … pozwolenia na omawianą
inwestycję. W nawiązaniu do wystąpienia PINB dla miasta Konina z dnia 10.06.2015 r, Wydział
Urbanistyki i Architektury (pismo z dnia 30.06.2015 r.), zwrócił się do organu nadzoru budowlanego
(tj. PINB dla miasta Konina) z prośbą o udzielenie informacji, w jaki sposób zostanie zapewniona
zgodność realizowanego obiektu na działce nr 699 z obowiązującymi przepisami i ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Pismem z dnia 13.07.2015 r.
PINB dla miasta Konina poinformował organ administracji architektoniczno – budowlanej, że
zamienny projekt budowlany spełnia ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz inne przepisy prawa. Na tym etapie postępowania Prezydent Miasta Konina,
decyzją z dnia 02.09.2015 r. uchylił decyzję znak UA.6740.268.2012, z dnia 18.12.2012 r.,
udzielającą Panu … pozwolenia na budowę budynku magazynowego. Następnie Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina, decyzją z dnia 12.06.2015 r. zatwierdził projekt
budowlany zamienny i udzielił pozwolenia na wznowienie robót budowlanych Panu … przy budowie
budynku magazynowego i nałożył na Pana … obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie
tegoż budynku. Według informacji, udzielonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dla miasta Konina, do dnia sporządzenia niniejszego pisma, inwestor nie wystąpił o pozwolenie na
użytkowanie obiektu.
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Zapytanie - na jakim etapie
jest realizacja zapisanej w
budżecie inwestycji dotyczącej
wejścia do Młodzieżowego
Domu Kultury?

W celu określenia aktualnych szacunkowych kosztów realizacji wraz z
dostosowaniem zakresu robót do zabezpieczonych środków w budżecie Miasta
zostało przeprowadzone rozpoznanie wśród projektantów, dotyczące możliwości
aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów. Ustalono następujący
harmonogram działań: a. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów do 15.03.2017 r. b. Przetarg na wykonawstwo (ogłoszenie – otwarcie ofert) od
10.04 do 31.05.2017 r. c. Podpisanie umowy z wykonawcą - ok 20.06.2017 r. d.
Realizacja robót budowlanych od 03.07 do 31.08.2017 r. e. Rozliczenie inwestycji
do 31.10.2017 r. 2.Zakres robót budowlanych: -rozbiórka estakady od ulicy
Przemysłowej, -zagospodarowanie terenu po rozbiórce estakady : droga
wewnętrzna z parkingiem na 17 stanowisk, murki oporowe, chodniki, -wykonanie
tarasu wschodniego, -przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN 80 mm.
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Wniosek o pilny remont chodnika przy III LO.

Chodnik położony jest na terenie zarządzanym przez
Zespół Obsługi Szkół w Koninie. Możliwe, że jego remont
uda się zrealizować z rozliczenia 2016 roku.
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09.03.2017r
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KAROL

Wniosek o udział gimnazjalistów w projekcji filmu
„Zerwany Kłos”.

Zastępca Sławomir Lorek przesłał do szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych zaproszenie na uroczystości związane
z obchodami Dnia Żołnierzy Wyklętych oraz na film
„Zerwany kłos”.
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MAJDZIŃSKI
JAN

Wniosek o interwencję służb drogowych jeżeli chodzi
o ubytki na ulicy Jana Pawła II przy studzienkach
kanalizacyjnych.

Prace związane z regulacją ulicznych włazów studni
kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina
realizowane są na bieżąco, poprzez interwencje w
miejscach najbardziej zagrażających bezpieczeństwu
kierowców. Także na ulicy Jana Pawła II została wykonana
regulacja wysokościowa najbardziej zaniżonego włazu
studni.
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09.03.2017r
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CHOJNACKI
ZENON

Wniosek o uporządkowanie ulic po zimie w Starym
Koninie - ul. Mickiewicza.

Zgodnie z umową na „Oczyszczanie miasta Konina" nr
190/GK/2013 – 34337 NK 9676, § 4 - Wymagania
jakościowe i obowiązki Wykonawcy, Wydział Gospodarki
Komunalnej UM w Koninie zwrócił uwagę wykonawcy na
zanieczyszczenia w okolicy parku Chopina oraz zgłosił
konieczność wykonania sprzątania po zimie.
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09.03.2017r
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Do realizacji zgłoszonego przez Pana Radnego wniosku
konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej inwestycji i
zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych. Aby
usprawnić system odwodnienia, projektując ulicę Solną,
przyjęto rozwiązania techniczne zwiększające retencję
kanałową. Pozwoli to na zmniejszenie podtopień w rejonie
ulic Hubala i Taczanowskiego.

Prezydent
Miasta
Konina
09.03.2017r

Wniosek - dotyczy mieszkańców ul. Hubala 32-46,
którzy z powodu wadliwie wykonanej kanalizacji
deszczowej podczas opadów od wielu lat podczas
deszczu mają wodę w piwnicach. Konieczne jest
podłączenie ul. Hubala do kolektora ściekowego przy
ul. Słonecznej.
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Plac zabaw w parku im. F. Chopina jest jedną z jego
Wniosek o zaprzestanie inwestycji na placu zabaw w atrakcji, z której praktycznie przez cały rok korzystają
parku im. F. Chopina, ponieważ postępuje degradacja dzieci. Jednocześnie ich rodzice korzystają z sąsiedniej
parku.
siłowni plenerowej. Nowe urządzenia zabawowe
montowane są w miejsce zniszczonych.
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Zarząd Dróg Miejskich planuje w roku bieżącym zakup kilku
Wniosek o montaż stojaków na rowery w parku im. F.
stojaków. Zostaną one przekazane do PGKiM Sp z o.o w
Chopina. W 2016 r. przybyło tylko 6. Konieczny jest
celu zamontowania w Parku Chopina.
montaż kolejnych. W kwietniu 2016 r. radny otrzymał
odpowiedź, że UM uwzględni to w budżecie na 2017 r.
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Wniosek - Osada - niwelowanie wypiętrzonych
poboczy ulicy Osada. Mieszkańcy skarżą się, że od
kilku lat nikt nie kontroluje poboczy.

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął procedurę przetargową na
zadanie pod nazwą: ,,Remonty bieżące dróg na terenie
miasta Konina". Po podpisaniu umowy z wyłonionym
wykonawcą zostaną zaplanowane prace do zrealizowania
w 2017 roku. Prace na ulicy Osada zostaną ujęte w planie.
Zwracam jednak uwagę, że w pierwszej kolejności będą
wykonywane remonty nawierzchni w miejscach
zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Wniosek o ochronę dębu - pomnika przyrody w
centralnej części parku pomiędzy placem głównym, a
placem zabaw, którego pień od kilku lat niszczeje.
Potrzebna jest pomoc wysokiej klasy fachowca.

Dąb - pomnik przyrody rosnący w centralnej części parku,
pomiędzy placem głównym a placem zabaw, ma dwóch
miejscach niewielkie ubytki kory. Drzewo, jak na swój wiek
(powyżej 100 lat), jest w dobrej kondycji , nic nie zagraża
jego statyce. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy ze
specjalistą, który oceni stan zdrowotno-techniczny drzewa
w okresie wegetacyjnym. Po otrzymaniu opinii i
ewentualnych zaleceń, zostaną podjęte kroki zaradcze.

Ocena dębu rosnącego w parku im. F. Chopina oraz
Wniosek o ustanowienie pomnika przyrody okazałego
jesionu rosnącego przy ulicy Śliskiej w Koninie pod kątem
dębu stojącego na placu zabaw w parku im. F.
ustanowienia ich pomnikami przyrody, zostanie
Chopina. Dąb byłby trzecim pomnikiem przyrody w
przeprowadzona w okresie wegetacji, tj. w okolicach maja
parku.
bieżącego roku.
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Wniosek o ustanowienie pomnika przyrody jesionu
przy ul. Śliskiej. Jesion ma ok. 300 cm średnicy i jest
najstarszym szlachetnym drzewem na terenie
Starówki. Radny proponował prezydentowi Pałaszowi
ustanowienie go pomnikiem przyrody już w 2008 r.

Ocena dębu rosnącego w parku im. F. Chopina oraz
jesionu rosnącego przy ulicy Śliskiej w Koninie pod kątem
ustanowienia ich pomnikami przyrody, zostanie
przeprowadzona w okresie wegetacji, tj. w okolicach maja
bieżącego roku.

Prezydent
Miasta
Konina
09.03.2017r
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Wniosek o wprowadzenie zakazu parkowania
Oznakowanie zostanie zamontowane do końca I kwartału
pomiędzy parkiem im. F. Chopina a byłym
bieżącego roku
cmentarzem żydowskim. Droga i sam dawny
cmentarz oraz brukowana przestrzeń przed
pomnikiem za parkiem od wiosny do jesieni są jednym
wielkim parkingiem, głównie dla osób
przyjeżdżających spoza Konina.
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Wniosek o wykonanie oznakowania zakazu wjazdu do Oznakowanie zostanie zamontowane do końca I kwartału
lasu komunalnego od strony ul. Dmowskiego. Nie było bieżącego roku.
go na długo przed budową ulicy w 2016 r., nie ma go
obecnie.
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Zapytanie - co z pasem zieleni przylegającym do lasu
komunalnego wzdłuż ulicy Dmowskiego, czy będą
nasadzenia po wycinkach w 2016 r.?

W bieżącym roku zaplanowane jest wykonanie nasadzeń
drzew wzdłuż ulicy Dmowskiego, po stronie zabudowań
mieszkalnych, w zamian za drzewa, które były wycięte
podczas inwestycji.
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Zapytanie - czy wycinka drzew i krzewów w lesie
komunalnym przy rondzie na skrzyżowaniu ulic Marii
Dąbrowskiej i Romana Dmowskiego została
wykonana w związku z budową obiecanego placu
zabaw dla mieszkańców osiedla Dmowskiego, na
którym do dziś nie ma placu zabaw dla dzieci? Radny
wnioskował o budowę placu w tym miejscu na rok
2017.

Suche drzewa i krzewy zostały wycięte w ramach zabiegów
pielęgnacyjnych i porządkowych lasu komunalnego,
zgodnie z decyzją – GN.6164.6.2016. Nie miało to związku
z budową placu zabaw.
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Zapytanie o nasadzenia 33 drzewek o grubości palca
na łące pomiędzy lasem komunalnym, a stacją
benzynową przy ul. Marii Dąbrowskiej. Jaki był cel i
koszt. Z tego co radny wie, w tym miejscu było
planowane pomocnicze boisko treningowe do piłki
nożnej dla mającego się rozbudować stadionu przy ul.
Dmowskiego.

Koszt nasadzeń wynosił 1.728,00 zł brutto. Zgodnie z
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (Uchwała nr 98 Rady Miasta Konina z dnia
30 kwietnia 2003 r.) teren, na którym zostały posadzone
drzewa jest przeznaczony pod zieleń publiczną.
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Zapytanie o wycinkę drzewek i krzewów na
zachodniej krawędzi lasu, sięgającej nawet 30 metrów
w głąb lasu wzdłuż ul. Marii Dąbrowskiej na odcinku
od skrzyżowania z ul. Dmowskiego aż za biurowiec
PGKiM. Czy było konieczne wytrzebienie wszystkiego
oprócz rosnących tam dużych sosen.

Suche drzewa i krzewy na zachodniej krawędzi lasu
komunalnego zostały wycięte zgodnie z decyzją
GN.6164.6.2016. Czynności pielęgnacyjne zieleni zostały
wykonane w związku z licznymi interwencjami
mieszkańców ulicy Dmowskiego. Samosiejki akacji tak
bardzo się rozrosły, że uniemożliwiały poruszanie się
mieszkańców po terenie lasu i zakłócały wzrost innych
bardziej szlachetnych gatunków drzew i krzewów.
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Zapytanie co z terenami po dawnym MZK przy ul.
Nadrzecznej, w tym za budynkiem przy ul.
Nadrzecznej 56.

Nieruchomość została sprzedana w przetargu
nieograniczonym w listopadzie 2016 r.
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Zapytanie: czy w odpowiedzi na wniosek radnego z
25.01.2017 r. w sprawie remontu parkingu przy SP nr
1 i Klasztorze Franciszkanów sprawdzono fakty,
ponieważ radny złożył wniosek mając wiedzę, że OO
Franciszkanie, są współwłaścicielami terenu pod
parkingiem, a w odpowiedzi napisano, że remont
wymaga ich zgody. Chyba jest to oczywiste.
Oczywiste jest też dla radnego to, że ten teren
wymaga zgody konserwatora zabytków, a pisanie że
obok za SP 1 jest budowana nowa hala sportowa nie
ma związku ze sprawą, bo nie łączy się w żaden
sposób z parkingiem.

Realizacja Wniosku Pana Radnego wymaga opracowania
dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu oraz
wprowadzenia zadania do budżetu miasta. Szacowany
koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 250 – 300 tysięcy
złotych.

Prezydent
Miasta
Konina
09.03.2017r

Nr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Nr

535.

Data
wpływu
2017-02-22
XXXII Sesja
RMK

RADNA/
RADNY
MAJEWSKI
KRYSTIAN

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Zapytanie w sprawie
strategii miasta
Konina na rzecz
ściągania
inwestorów
zagranicznych.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Kwestia promocji gospodarczej, wsparcia przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie miasta
oraz promocji i przygotowania odpowiednich warunków do przyjęcia nowych inwestycji,
zawarta jest głównie w Celu strategicznym 1, Cele operacyjne 1 i 2. Strategii Rozwoju Miasta
Konina na lata 2015-2020 (uchwała Rady Miasta Konina nr 109 z dnia 27 maja 2015
r.)Jednym z ważniejszych narzędzi, jakie miasto wprowadziło do poprawy sytuacji
gospodarczej Konina był Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 20142016 r. (Uchwała Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014) oraz obecnie
realizowany Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 (Uchwała
Nr 382 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2016 r.). Szczegółowe sprawozdanie z
wykonania przedstawiane jest corocznie Radzie Miasta Konina. Sprawozdanie za 2014 rok
przedłożone zostało na VI Sesji RMK w dniu 25 marca 2015 r., a sprawozdanie za 2015 rok
przedłożone zostało na XX Sesji RMK w dniu 30 marca 2016 r. W ramach Programu
podejmowane były oraz będą kontynuowane działania na rzecz promocji gospodarczej
Miasta Konina w celu pozyskania inwestorów, a tym samym rozwoju przedsiębiorczości i
rynku pracy. Poza tym realizowane będą zadania zmierzające do poprawy warunków
funkcjonowania przedsiębiorstw z terenu Konina, ich pozycji konkurencyjnej na rynku
regionalnym i krajowym jak również do powstawania i rozwoju nowych firm. Program
podejmuje także działania zmierzające do zwiększenia kompetencji kwalifikacji zawodowych
pracowników, dostosowania ich do potrzeb konińskiego rynku pracy oraz promowania
przedsiębiorczości wśród młodzieży. W ramach Programu organizowane będą wydarzenia
gospodarcze, których celem jest kooperacja i nawiązanie współpracy między
przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Termin
załatwienia

Prezydent
Miasta
Konina
09.03.2017r

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Oferta inwestycyjna Miasta Konina została umieszczona na stronach internetowych Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu (dawniej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych)
oraz Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Są to najważniejsze
instytucje, zajmujące się pozyskiwaniem inwestorów zagranicznych dla naszego kraju i
województwa. Przypomnę także, że w Urzędzie Miejskim w Koninie został utworzony Wydział
Obsługi Inwestora. Do zadań podejmowanych przez pracowników wydziału należą działania
na rzecz pozyskiwania inwestorów oraz ich obsługa, udzielanie informacji o warunkach
inwestowania w mieście i wsparciu dla inwestorów, opracowywanie i przygotowywanie ofert
inwestycyjnych, promocja terenów inwestycyjnych Miasta Konina oraz możliwości
zagospodarowania wód geotermalnych na wyspie Pociejewo. Wydział służy również pomocą
w załatwianiu wszelkich formalności, w każdej fazie procesu inwestycyjnego, udziela
wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji inwestycji, zgodnej z
oczekiwaniami inwestora, prowadzi sprawy związane z pomocą publiczną, a także portal
internetowy dla inwestorów. Dodam również, że wciąż prowadzimy rozmowy z rynkiem
chińskim. Od 2015 roku współpracujemy z miastem Deyang w Prowincji Syczuan.
Przedstawiciele naszego partnera dwukrotnie wzięli udział w Konińskich Targach
Przedsiębiorczości. Przygotowujemy się także do kolejnej gospodarczej wizyty chińskiej
delegacji, tym razem z 60-milionowej prowincji. Hubei. Zdecydowanie odnawiamy także
kontakty z innym naszym miastem partnerskim – angielskim Wakefield. 8 kwietnia 2017 roku,
w kolejnych Konińskich Targach Przedsiębiorczości, wezmą udział prywatni przedsiębiorcy z
tego właśnie miasta.
536.

2017-02-22
XXXII Sesja
RMK

SIDOR
JAROSŁAW

Wniosek o przygotowanie zestawienia
przeznaczanych środków finansowych z budżetu
miasta na funkcjonowanie oświaty od roku 2010. Ile
Miasto Konin dopłaca ze środków budżetowych
miasta do oświaty, czyli na przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z
podziałem na: zestawienie kadry pracowniczej
(nauczyciele, obsługa, administracja itp.) i utrzymanie
budynków. Ogólna liczba.

Zestawienie wydatków na oświatę w latach 2010-2016 w
dokumentacji BR

Termin
załatwienia

Prezydent
Miasta
Konina
09.03.2017r

Prezydent
Miasta
Konina
09.03.2017r

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:
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Termin
załatwienia

Wydatki na oświatę 2010-2016
dział 801, 854

Wydatki

w tym wydatki
przedszkoli

Subwencja

w tym
subwencja na
przedszkola

1

2

3

4

Dochody
5

w tym dochody Dopłata Miasta
przedszkoli
(1-3-5)
6

7

Dopłata do
przedszkoli
(2-4-6)

Dopłata miasta
do oświaty bez
przedszkoli

8

9

2010
Gmina

81 018 318,86

Powiat

66 258 603,27

Razem

147 276 922,13

23 937 022,90

36 025 385,00

1 359 142,38

61 332 773,00
23 937 022,90

97 358 158,00

2 915 904,04

1 806 354,84

958 829,35
1 359 142,38

3 874 733,39

42 077 029,82

20 771 525,68

3 967 000,92

21 305 504,14
3 967 000,92

1 806 354,84

46 044 030,74

20 771 525,68

25 272 505,06

3 844 897,11

41 619 628,89

20 696 213,90

20 923 414,99

2011
Gmina

88 153 821,16

Powiat

70 626 961,33

Razem

158 780 782,49

26 008 760,22

40 329 953,00

1 467 649,21

64 305 172,00
26 008 760,22

104 635 125,00

6 204 239,27
1 946 428,13

1 467 649,21

8 150 667,40

4 375 361,20

4 375 361,20

3 844 897,11

45 994 990,09

20 696 213,90

25 298 776,19

4 180 801,05

44 472 994,00

23 163 124,93

21 309 869,07

2012
Gmina

93 726 984,28

Powiat

74 203 432,45

Razem

167 930 416,73

29 118 349,62

42 421 147,00

1 774 423,64

68 319 077,00
29 118 349,62

110 740 224,00

6 832 843,28
2 120 921,00

1 774 423,64

8 953 764,28

3 763 434,45

3 763 434,45

4 180 801,05

48 236 428,45

23 163 124,93

25 073 303,52

5 403 887,49

42 803 404,41

22 075 991,59

20 727 412,82

2013
Gmina

95 250 084,02

Powiat

70 953 216,73

Razem

166 203 300,75

29 853 708,08

43 881 802,00

2 373 829,00

68 641 752,00
29 853 708,08

112 523 554,00

8 564 877,61
2 061 216,61

2 373 829,00

10 626 094,22

250 248,12
5 403 887,49

43 053 652,53

250 248,12
22 075 991,59

20 977 660,94
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RADNY
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2014
Gmina

96 641 642,55

Powiat

70 627 664,63

Razem

167 269 307,18

31 274 433,56

45 081 408,00

2 613 555,00

65 943 278,00
31 274 433,56

111 024 686,00

10 728 662,86

7 365 653,12

1 999 413,45
2 613 555,00

12 728 076,31

40 831 571,69

21 295 225,44

2 684 973,18

19 536 346,25
2 684 973,18

7 365 653,12

43 516 544,87

21 295 225,44

22 221 319,43

7 476 038,98

41 327 930,95

22 179 778,65

19 148 152,30

2015
Gmina

99 505 384,09

Powiat

71 264 415,84

Razem

170 769 799,93

32 689 028,63

47 220 544,00

3 033 211,00

63 692 498,00
32 689 028,63

110 913 042,00

10 956 909,14
1 901 147,53

3 033 211,00

12 858 056,67

5 670 770,31

5 670 770,31

7 476 038,98

46 998 701,26

22 179 778,65

24 818 922,61

2016
Gmina

100 503 453,78

33 241 489,78

49 347 183,00

3 545 776,00

10 483 365,83

7 858 421,57

40 672 904,95

21 837 292,21

18 835 612,74

Powiat

71 813 315,84

499 986,66

62 585 953,00

374 663,00

1 873 574,17

6 782,36

7 353 788,67

118 541,30

7 235 247,37

Razem 172 316 769,62
33 741 476,44 111 933 136,00
3 920 439,00
12 356 940,00
bez dochodów i wydatków inwestycyjnych oraz projektów finansowanych ze środków unijnych
28.02.2017

7 865 203,93

48 026 693,62

21 955 833,51

26 070 860,11

537. 1.03.2017r.
Okres
międzysesyjny

Sebastian
GÓRECKI

INTERPELACJA
dotyczy pisma wystosowanego do mieszkańców Osiedla Niesłusz
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. w
Koninie znak: DTI-005/139...../621/2016.

Udzielono odpowiedzi na interpelację
(odpowiedź w BIP)

Prezydent
Miasta
Konina
20.03.2017r.

538. 6.03.2017r.
Okres
międzysesyjny

Jarosław
SIDOR

WNIOSEK
Sprzątnięcie ul. Gajowej oraz wycięcie traw- rów melioracyjny
ul. Przemysłowa

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie oraz Wydział Gospodarki Komunalnej
UM w Koninie mają zaplanowaną realizację wskazanych prac
porządkowych w ramach posiadanych środków finansowych na rok 2017.
Harmonogram prac, jak każdego roku, obejmie teren całego miasta.
Prace rozpoczną się po zakończeniu okresu zimowego i nie wymagają
dodatkowych wniosków mieszkańców.
Sprawa rowu melioracyjnego to dodatkowe prace, które po inwentaryzacji
wszystkich koniecznych prac dodatkowych będą możliwe do wykonania
pod warunkiem dostępnych środków.

Prezydent
Miasta
Konina
17.03.2017r.

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:
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539. 8.03.2017r.
Okres
międzysesyjny

Sebastian
GÓRECKI

INTERPELACJA
Dot. ul. Świętojańskiej – realizacja łącznika do osiedla Wzgórze

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, dotyczącą wykonania
łącznika od ulicy Świętojańskiej do ulicy Wzgórze informuję, że jego
realizacja wymaga uprzedniego wykupienia gruntów. Wydział Gospodarki
Nieruchomościami podejmie działania w tym zakresie z chwilą wpisania
inwestycji do planu działania Zarządu Dróg Miejskich oraz po
zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel. Przypomnę, że obecnie
przygotowujemy się do realizacji w naszym mieście dużych inwestycji
drogowych: -rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w
Koninie, -budowa drogi - łącznika od ulicy Przemysłowej do ul.
Kleczewskiej w Koninie, -programy w ramach KOSI, , w związku z
modernizacją linii kolejowej E-20”. Jak zapewne Pan Radny wie, Miasto
Konin otrzymało: -47.769.233, 31 zł na inwestycję pod nazwą „Rozbudowa
skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską”, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 - Zwiększenie dostępności
transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i
odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. -ponad 23 miliony
złotych - dofinansowanie dla Obszarów Strategicznej Interwencji w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020. -około 14 milionów - dofinansowanie w ramach działania 5.1
„Infrastruktura drogowa regionu” na projekt „Budowa drogi – łącznik od
ulicy Przemysłowej do Kleczewskiej”. Dokładnie chodzi o budowę drogi po
śladzie ulicy Brunatnej. W związku z tymi planami określenie terminu
realizacji wspomnianego przez Pana Radnego łącznika – nie jest obecnie
możliwe.

540. 8.03.2017r.
Okres
międzysesyjny

Sebastian
GÓRECKI

INTERPELACJA
Modernizacja infrastruktury
ciepłowniczej MPEC –
dot. ul. Świętojańskiej

Nr

Data
wpływu

Termin
załatwienia

28.03.2017r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, dotyczącą infrastruktury ciepłowniczej 28.03.2017r.
dla budynków wielorodzinnych przy ulicy Świętojańskiej informuję: Budynki Wspólnot
Mieszkaniowych przy ulicy Świętojańskiej 8,10,12,14,16 zostały przekazane przez
KWB „Konin” Miastu Konin wraz z przyległymi terenami w roku 1997. Budynek przy
ulicy Świętojańskiej 6 przekazał Miastu likwidator Przedsiębiorstwa Budownictwa
Rolniczego (1993r.), a budynek nr 18 - Rejon Dróg Publicznych w Koninie (1993 r.).
Wewnątrzosiedlowa sieć centralnego ogrzewania, zasilająca wymienione budynki
wielorodzinne jest własnością Miasta Konina. Z uwagi na zły stan techniczny,
wysokie koszty utrzymania i częste awarie sieci, organizowano liczne spotkania z
udziałem mieszkańców, przedstawicieli MPEC i zarządców nieruchomości (PGKiM
Sp. z o.o. w Koninie, Spółdzielnia Usług Administracyjno - Mieszkaniowych i
Budowlanych „INREM”). Spotkania te miały na celu ustalenie sposobu poprawy
systemu dystrybucji ciepła W wyniku rozmów wybrano ostatecznie racjonalny wariant
poprawy stanu technicznego sieci ciepłowniczej - budowę nowych sieci
niskoparametrowych (instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody) z
zachowaniem węzła grupowego - na koszt Miasta.
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załatwienia

W związku z akceptacją przez Wspólnoty Mieszkaniowe tego wariantu, MPEC sp. z
o.o opracowało dokumentację projektowo-kosztorysową, ustalającą szczegółowy
zakres robót oraz koszt inwestycji (wartość netto 410 tys. zł). Planuje się, aby
zadanie to realizowało MPEC. Zadanie pod nazwą „Wniesienie wkładu pieniężnego
do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koninie, na
budowę sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynków
wielorodzinnych przy ulicy Świętojańskiej w Koninie” zostało zgłoszone do projektu
Budżetu Miasta na rok 2017, jednak z uwagi na brak dostatecznych środków
finansowych nie zostało przyjęte do realizacji. Na posiedzeniu Kierownictwa w dniu
23.03.2017 r. Wydział Spraw Lokalowych UM w Koninie złożył wniosek, dotyczący
wprowadzenia powyższego zadania do planu wydatków Budżetu Miasta Konina na
rok 2017. Podjęto decyzję, że realizacja wniosku będzie możliwa w przypadku
pojawienia się wolnych środków, po przeprowadzeniu procedur przetargowych
innych zadań, zaplanowanych już do realizacji w budżecie Miasta w bieżącym roku.
541. Okres
międzysesyjny
28.03.2017

MAJEWSKI Zapytanie w sprawie emisji przez Kino Centrum filmu
KRYSTIAN „Wyklęty” w reż. Konrada Łęckiego.

542.XXXIV Sesja
RMK
29.03.2017r.

NOWAK
WITOLD

Zapytanie dotyczące lamp przy ul. Przemysłowej

W odpowiedzi na wniosek Pana Radnego, dotyczący emisji 28.03.2017r.
filmu „Wyklęty” informuję, że film będzie emitowany przez
Koniński Dom Kultury od 7 do 13 kwietnia 2017 r.
Jednocześnie podkreślam, że Prezydent Miasta w żadnym
przypadku nie interweniuje w sprawy repertuaru kina KDK.
Decyzje w tej sprawie podejmuje wyłącznie dyrektor
placówki.
W okolicy budynku Młodzieżowego Domu Kultury 12.04.2017
przy ulicy Przemysłowej 3D zlokalizowanych jest
dziewięć lamp oświetleniowych. Sześć z nich
znajduje się na działkach będących własnością
lub w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni
Mieszkaniowej Zatorze (wg zdjęć nr 1, 5, 6, 7, 8).
Trzy lampy, zlokalizowane między budynkiem
Młodzieżowego Domu Kultury i budynkiem przy
ulicy Przemysłowej 5, ustawione są na działkach,
których właścicielem jest Miasto Konin i zgodnie
z projektem adaptacji budynku Klubu Energetyk
na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury,
zostaną zdemontowane.
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Opracowany w 2016 roku projekt zamienny
(realizacja w 2017 roku) przewiduje wykonanie
oświetlenia zewnętrznego w ramach
zagospodarowania terenu po rozbiórce estakady
wschodniej. W ramach realizowanej w tym roku
inwestycji pod nazwą „Przebudowa wejścia do
Młodzieżowego Domu Kultury” zostaną
zamontowane oprawy LED 4000K o rozsyle
asymetrycznym na słupach doziemnych h=4 m (4
szt.) oraz słupki oświetleniowe LED – latarnie
oświetleniowe parkowe (4 szt.) .
543.XXXIV Sesja
RMK
29.03.2017r.

NOWAK
WITOLD

Wniosek dotyczący malowania oznakowania
poziomego na ulicach

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie rozpocznie
malowanie oznakowania poziomego po
rozstrzygnięciu przetargu na bieżące utrzymanie
oznakowania poziomego w mieście Koninie.
Sporządzony jest harmonogram i wszystkie
prace będą wykonane zgodnie z planem w
kolejności: drogi krajowe, wojewódzkie,
powiatowe i gminne.

12.04.2017

544.XXXIV Sesja
RMK
29.03.2017r.

WANJAS
WIESŁAW

Wniosek dotyczący dostosowania ulicy Przyjaźni
do warunków przyjaznych dla osób
niepełnosprawnych.

Remonty bieżące chodników na terenie miasta
12.04.2017
Konina, w tym na ulicy Przyjaźni, wykonywane są
w miarę możliwości finansowych. W 2017 roku
zostaną zrealizowane niezbędne prace, w
szczególności wymienione będą uszkodzone
płytki chodnikowe. Wybudowanie systemów dla
osób niepełnosprawnych wymaga
zaangażowania projektowego, a tym samym
środków przeznaczonych na ten cel.

Termin
załatwienia
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545.XXXIV Sesja
RMK
29.03.2017r.

WANJAS
WIESŁAW

Wniosek o zagospodarowanie i uporządkowanie
terenów zielonych wokół amfiteatru i terenów
wzdłuż rzeki Warty w stronę MOSiR-u.

Na wskazanym terenie zostaną przeprowadzone 12.04.2017
prace porządkowe, uwzględniające usunięcie
połamanych i suchych drzew i krzewów. Termin
ustalono na maj/czerwiec 2017 r. Do prac
porządkowych zostaną również skierowane
osoby, wykonujące prace społecznie użyteczne.
Dodam, że na omawianym terenie, w roku
bieżącym ZDM realizować będzie również projekt
w ramach KBO „Nadwarciańska ścieżka
rekreacyjna”.

546.XXXIV Sesja
RMK
29.03.2017r.

WANJAS
WIESŁAW

Wniosek o odświeżenie istniejących pasów, miejsc
parkingowych przy okazji wykonania parkingu przy
dawnej SP nr 5.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, w ramach
bieżącego utrzymania oznakowania poziomego
na terenie miasta Konina, odnowi oznakowanie
poziome wzdłuż wieżowców przy ulicy
Wyszyńskiego 9 i 11. Zlecenie zostanie
dołączone do harmonogramu robót grupy
interwencyjnej ZDM Konin i zrealizowane po
zakupie sprzętu do malowania oznakowania
poziomego.

12.04.2017

547.XXXIV Sesja
RMK
29.03.2017r.

MAJEWSKI
KRYSTIAN

Wniosek o utworzenie zakładki na stronie
internetowej miasta dotyczącej honorowych
obywateli miasta Konina.

Na stronie internetowej została utworzona
zakładka prezentująca osoby, którym nadano
honorowe obywatelstwo miasta
(www.konin.pl/konin/honorowi obywatele
Konina). Informacje o osobach będą
sukcesywnie uzupełniane.

12.04.2017

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

548.XXXIV Sesja
RMK
29.03.2017r.

MAJEWSKI
KRYSTIAN

Wniosek o udzielenie informacji dotyczącej ilości
emerytów zatrudnionych w edukacji.

-Gimnazjum nr 5 – 6/18 etatu, do 23.06.2017 r. w 12.04.2017
związku z dokończeniem wychowawstwa kl. III. Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych - etat,
przedmioty mechaniczne do 23.06.2017 r.,
nauczyciel jest emerytem od 1.03.2017 r. -I
Liceum Ogólnokształcące - 2 godz. rewalidacji do
23.06.2017 r. -Szkoła Podstawowa nr 3 – 9/18
etatu historii, rencista, który będzie zatrudniony
do 31.08.2019 r. - do uzyskania uprawnień
emerytalnych. -Bursa Szkolna nr 1 – ˝ etatu do
31.08.2017 r. - wychowawca

549.XXXIV Sesja
RMK
29.03.2017r.

GÓRECKI
SEBASTIAN

Zapytanie - o ile wzrosło zatrudnienie w mieście
Zgodnie z informacją Powiatowego Urzędu Pracy 12.04.2017
Koninie od początku obecnej VII kadencji radnych? w Koninie bezrobocie w Koninie w okresie
XII.2014 – XII.2016 przedstawiało się
następująco: WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba
bezrobotnych 2014-12222 2015-10884 201610203 Liczba bezrobotnych kobiet 2014-6845
2015-6071 2016-5816 Liczba bezrobotnych z
prawem do zasiłku 2014-1104 2015-1095 2016881 Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia
ukończenia nauki 2014-706 2015-604 2016-486
Bezrobotni zamieszkali na wsi 2014-6723 20155944 2016-5668 Zwolnienie z przyczyn
dotyczących zakładu pracy 2014-127 2015-118
2016-76 Stopa bezrobocia 2014-15,0 2015-13,5
2016-12,5 Liczba zgłoszonych wolnych miejsc
pracy, miejsc aktywizacji zawodowej 2014-3227
2015-4133 2016-4198

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

550.XXXIV Sesja
RMK
29.03.2017r.

GÓRECKI
SEBASTIAN

Zapytanie dotyczące oświetlenia na Osiedlu
Wilków: oświetlenie ulicy w Wilkowie stare i nowe
świecą się jednocześnie. Miasto nie ma pieniędzy,
a tutaj taka niegospodarność.

Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu 12.04.2017
otrzymała zlecenie wyłączenia oświetlenia na
poszczególnych ulicach Wilkowa z uwagi na fakt,
że na ulicach zlokalizowane jest nowe
oświetlenie, należące do miasta. Spółka
zobowiązała się do wyłączenia oświetlenia w
terminie krótszym niż zawarty w umowie. Z
informacji uzyskanych od OUiD wynika, że
oświetlenie wyłączono 15.03.2017 r. Dokonując
nocnego objazdu ZDM stwierdził, że tylko część
oświetlenia została wyłączona. Spółka wyjaśniła,
że sytuacja ta była skutkiem pomyłki
konserwatorskiej, z uwagi na złożoność i wielość
obwodów w tym rejonie (obwody w części muszą
pozostać
załączone,
celem
zachowania
oświetlenia we wschodniej części Wilkowa).
Służby techniczne OUiD przekazały informację o
braku możliwości wyłączenia całego obwodu i
konieczności demontażu
zabezpieczeń
w
poszczególnych
oprawach.
Po
ostatnich
ustaleniach z OUiD oraz ich konserwatorem
ustalono, że wyłączenie pozostałych lamp
nastąpi w trybie pilnym.

551.XXXIV Sesja
RMK
29.03.2017r.

CIEŚLAK
MAREK

Zapytanie - ile jeszcze czasu Wydział Gospodarki
Nieruchomościami potrzebuje by uporządkować na
osiedlu Janów tereny po byłej siedzibie Kopalni
Węgla Brunatnego.

Obecnie prowadzone jest rozeznanie rynku w 12.04.2017
celu wyboru najkorzystniejszej oferty firmy, która
przeprowadzi całkowitą likwidację budynków, tj.:
obiektu warsztatowego, dyspozytorni, garażu,
spawalni, kuźni i magazynu. Uporządkowanie
terenu
stanowić
będzie
podstawę
do
przygotowania oferty inwestycyjnej miasta
Konina

552.XXXIV Sesja
RMK
29.03.2017r.

MAJDZIŃSKI
JAN

Wniosek o uporządkowanie placu zabaw przy
strażnicy na osiedlu Grójec.

Plac zabaw przy strażnicy na osiedlu Grójec jest
systematycznie porządkowany.

12.04.2017

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

553.XXXIV Sesja
RMK
29.03.2017r.

RADNA/
RADNY
MAJDZIŃSKI
JAN

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Wniosek o ustawienie punktu sanitarnego na
obrzeżu tego placu.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W
roku
bieżącym
Wydział
Gospodarki 12.04.2017
Komunalnej nie dysponuje środkami na realizację
zgłoszonego przez Pana Radnego wniosku.
Dodam, że żaden plac zabaw na terenie Konina
nie jest wyposażony w punkt sanitarny.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

554.XXXIV Sesja
RMK
29.03.2017r.

RADNA/
RADNY
MAJDZIŃSKI
JAN

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Wniosek dotyczący oznakowania domów na
rozbudowujących się osiedlach.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Zgodnie z Miejscowym Planem
12.04.2017
Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta
Konina grunty, przeznaczone dotychczas pod
uprawy rolne, zostały przeznaczone pod
zabudowę mieszkaniową. Dzięki temu powstają
nowe osiedla. Dla zachowania porządku w
nadawaniu numerów nowo budowanym
budynkom, Miasto Konin w pierwszej kolejności
powinno nabyć grunty pod projektowane drogi
publiczne, następnie drogi te wybudować, nadać
im kategorię i nazwę. Rzeczywistość wygląda
jednak inaczej. Właściciele gruntów dzielą swoją
własność na działki budowlane, następnie działki
te sprzedają, obciążając swoją nieruchomość
służebnościami drogowymi lub sprzedając udział
w prawie własności do wydzielonej drogi
wewnętrznej. Dlatego też dla nowo
wybudowanych budynków ustalane zostają ich
numery porządkowe od istniejącej ulicy
publicznej, z której następuje zjazd na działkę
budowlaną. W zawiadomieniu o ustaleniu
numeru zamieszczana jest informacja, że numer
obowiązywać będzie do czasu podjęcia przez
Radę Miasta Konina uchwały o nadaniu nazwy
ulicy bezpośrednio przylegającej do
nieruchomości. Podstawę do podjęcia uchwały w
sprawie nadania nazwy ulicom stanowi art. 18
ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym,
zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady
gminy należy podejmowanie uchwał m.in. w
sprawach nazw ulic i placów będących drogami
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 115, z
późn. zm.). Warunkiem koniecznym do realizacji
tej kompetencji jest, by droga posiadała status
publicznej (w przypadku dróg niepublicznych –
wewnętrznych – wymagana jest dodatkowo
zgoda właścicieli terenów). Musi to być droga
istniejąca, a nie droga, która jeszcze nie została
zbudowana i której status jest niejasny. Ponieważ
większość gruntów przeznaczonych w planach
zagospodarowania przestrzennego pod drogi

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

555.XXXIV Sesja
RMK
29.03.2017r.

RADNA/
RADNY
ZAWILSKI
JANUSZ

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Wniosek o posprzątanie terenów na osiedlach, na
których znajdują się parkingi.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Zgodnie z umową nr 190.GK.2013 – 34337 z
dnia 31.01.2014 r., zawartą w wyniku
przeprowadzonego postępowania
przetargowego, oczyszczaniem parkingów
zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w
Koninie. Od początku realizacji umowy parkingi
były i nadal są oczyszczane. W większości
przypadków oczyszczanie wykonywane jest
ręcznie ze względu na parkujące samochody.
Odgradzanie części parkingów taśmami, czy
ustawianie znaków z zakazem parkowania było
prowadzone, ale nie zdawało egzaminu.
Pozostaje więc oczyszczanie ręczne, co jest
sukcesywnie wykonywane.

12.04.2017

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

556.XXXIV Sesja
RMK
29.03.2017r.

RADNA/
RADNY
SIDOR
JAROSŁAW

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Wniosek dotyczący stawku w Parku Fryderyka
Chopina.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Przyjęty do realizacji w 2017 roku wniosek nr 30 12.04.2017
„Rewitalizacja stawu i okolicy w Parku im. F.
Chopina” w ramach Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego przewiduje uatrakcyjnienie parku
miejskiego, poprzez rewitalizację stawu i okolicy.
Jako podstawowe zadanie wskazano we wniosku
oczyszczenie stawu i podniesienie jego poziomu.
Planowane prace obejmują również odnowienie
ogrodzenia, renowację ławek i koszy, nadanie
koloru lub budowę nowych schronień zwierząt,
dodanie tablic informacyjnych o zwierzętach oraz
nasadzenie roślin. Na ten cel zabezpieczono w
budżecie na rok 2017 kwotę 99.999,00 zł W
nawiązaniu do opracowanej w 2010 roku
dokumentacji technicznej renowacji stawu w
parku im F. Chopina w Koninie zawarto umowę z
Firmą Usługowo-Handlową PER-FEKT Jakub
Dłużewski na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, w zakresie
wynikającym z wniosku i zabezpieczonych
środków. Kosztorys inwestorski określi koszty i
rozstrzygnie o ostatecznym zakresie realizacji
zadania. Głównym celem będzie przede
wszystkim renowacja stawu, tj. zabezpieczenie
jego brzegu oraz oczyszczenie i odmulenie.
Zakres związany z uatrakcyjnieniem okolic stawu
będzie przedmiotem odrębnych ustaleń, według
możliwości finansowych miasta.
Prace projektowe projektant zrealizuje w terminie
do 21 czerwca 2017 roku

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

557.XXXIV Sesja
RMK
29.03.2017r.

RADNA/
RADNY
SIDOR
JAROSŁAW

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Wniosek dotyczący ulicy
Leśnej, spotkanie z
mieszkańcami i współpraca
ze spółkami mającymi
urządzenia na tej drodze.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W dniu 28.01.2016 r. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie wystosował do niżej 12.04.2017
wymienionych podmiotów: -Energa Operator S.A., Oddział w Kaliszu Al. Wolności
8; 62-800 Kalisz. -Orange Polska S.A. ul. Purkyniego 2; 50-155 Wrocław. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ul. Gajowa 1; 62-510
Konin -Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu Zakład w
Kaliszu, ul. Majkowska 9; 62-800 Kalisz. -Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A; 62-800 Kalisz, pismo o następującej treści: „Zarząd Dróg
Miejskich w Koninie przystępuje do realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Leśnej
w Koninie”. W związku z tym informujemy co następuje: 1.Dokumentacja
projektowo – kosztorysowa na przebudowę ul. Leśnej zostanie opracowana w
terminie do końca 2016 r. 2.Obce urządzenia infrastruktury technicznej
(wodociągi, kanalizacja sanitarna oraz sieci: energetyczna, ciepłownicza, gazowa,
teletechniczna i inne powinny być przebudowane, jeśli zachodzi taka potrzeba,
najpóźniej do końca października 2017r. 3.Roboty budowlane polegające na
przebudowie ulicy Leśnej planujemy rozpocząć od początku 2018r. 4.W związku
z powyższym prosimy o dokonanie ewentualnych remontów lub przebudów
będących w Państwa władaniu urządzeń i sieci w terminie podanym w pkt. 2”.
Ponadto od grudnia 2015 r. trwała korespondencja, dotycząca przebudowy ul.
Leśnej, pomiędzy Miastem Konin, później ZDM, a Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. PWiK otrzymało wszelkie niezbędne
informacje, dotyczące terminów realizacji opracowania dokumentacji projektowej,
jak również planowanego terminu rozpoczęcia przebudowy ulicy Leśnej. Na tej
podstawie przedsiębiorstwo zobowiązało się do zaplanowania i realizacji remontu
istniejącej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w pasie drogowym ulicy. Co do
sieci energetycznych i oświetlenia ulicznego (Energa Operator oraz Oświetlenie
Uliczne i Drogowe), to początkowo zakładano, w uzgodnieniu z tymi podmiotami,
że Energa dokona przebudowy napowietrznej linii energetycznej, a OUiD
wymiany opraw umieszczonych na słupach energetycznych. Jednakże po
dokonaniu przez projektanta obliczeń odnośnie wymaganego natężenia światła
okazało się, że nie można zastosować takiego rozwiązania. Podjęto więc decyzję,
że Energa dokona przebudowy własnymi środkami napowietrznej linii
energetycznej – po wyprzedzającej informacji z ZDM o przystąpieniu do
przebudowy ulicy Leśnej, a Miasto Konin zrealizuje oświetlenie uliczne, jako
odrębny element bez udziału OUiD. Tak też zostało to zaprojektowane. Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o w Koninie nie planuje
wykonywania prac inwestycyjnych na omawianym terenie, bowiem wedle
projekcji finansowej zwrot poniesionych nakładów na to przedsięwzięcie
nastąpiłby po 60 latach. Przypominam również, że w rejonie, o który Pan Radny
pyta czeka nas bardzo istotne i poważne przedsięwzięcie – budowa kolejnego
wiaduktu nad torami kolejowymi. Realizacja tego projektu dość wyraźnie
wskazuje na to, że nie będzie środków, które można byłoby przeznaczyć na inne
działania inwestycyjne na tym terenie. O tych wszystkich kwestiach był już Pan
Radny wielokrotnie informowany, także podczas bezpośrednich rozmów w
siedzibie MPEC.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

558.XXXVI Sesja
RMK
26.04.2017r.

SKOCZYLAS
KAROL

Wniosek o przyłączenie się do programu European Przystąpienie do Programu European Cycling 11.05.2017
Challenge wymaga rejestracji zespołu – teamu
Cycling Challenge.
reprezentującego dane miasto. Następuje to na
podstawie umowy partnerskiej zawieranej z
organizatorem, minimum 30 dni przed 1 maja.
Niezbędne jest również wniesienie wpisowego w
wysokości 1000 euro (stan na 2017 r.). Brak
podpisanej umowy w tym roku nie pozwala wziąć
naszemu miastu udziału w tegorocznej edycji
programu. Niewątpliwie jest to bardzo interesujące
przedsięwzięcie, więc rozważymy uczestnictwo
naszego miasta w przyszłorocznych zmaganiach.

559.XXXVI Sesja
RMK
26.04.2017r.

SKOCZYLAS
KAROL

Wniosek o naprawę ulicy Gaj.

560.XXXVI Sesja
RMK
26.04.2017r.

NOWAK
WITOLD

Zapytanie dotyczy odpowiedzi na wniosek radnego Odpowiedź jak przy wniosku nr 543
w sprawie malowania pasów na ulicach Konina.

Na ulicy Gaj zaplanowane jest profilowanie. Prace 11.05.2017
zostaną wykonane do końca czerwca, jednak
ostateczny termin uzależniony jest od warunków
pogodowych. Problem jednoznacznie może rozwiązać
inwestycja, polegająca na kompleksowej budowie
drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem, co z uwagi
na
budowę
w układzie ciśnieniowym, wymaga znacznych
nakładów finansowych.
11.05.2017

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

561.XXXVI Sesja
RMK
26.04.2017r.

NOWAK
WITOLD

Zapytanie dotyczące Orlików: ile Orlików działa, na Na obiektach ORLIK, w okresie od 01.03.2017 do
jakich zasadach, dlaczego zamarło na nich życie? 30.11.2017 r. realizowany jest Program „LOKALNY
ANIMATOR SPORTU” edycja 2017. Placówki,
których wnioski otrzymały negatywną ocenę w
Programie (Szkoła Podstawowa Nr 12, Gimnazjum Nr
2) oraz Zespół Szkół CKU, który nie brał udziału w
procedurze konkursowej – otrzymały środki z budżetu
miasta na prowadzenie zajęć sportowych na boiskach.
Aktualny harmonogram zajęć sportowych wraz z
wykazem animatorów realizujących zajęcia dostępny
jest na stronie internetowej miasta.

562.XXXVI Sesja
RMK
26.04.2017r.

KOTLARSKI
MICHAŁ

Wniosek radnego dotyczący monitoringu
sygnalizacji świetlnej na ulicy Przemysłowej i
Matejki.

11.05.2017r.

W odpowiedzi na zgłoszony przez Pana Radnego 11.05.2017r.
podczas XXXVI sesji Rady Miasta Konina w dniu 26
kwietnia 2017 r. wniosek informuję, że Zarząd Dróg
Miejskich w Koninie, zlecił konserwatorowi kontrolę
prawidłowości działania sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej z ulicą Matejki.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
Dodatkowo ZDM zleci więc kontrolę programu
sygnalizacji producentowi sterownika – firmie MSR
Traffic z Przeźmierowa. Po dokładniejszej analizie i
ekspertyzie specjalistów, możliwe będzie ustalenie
prawdopodobnych przyczyn zdarzeń drogowych,
o jakich informuje Pan Radny.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

563.XXXVI Sesja
RMK
26.04.2017r.

WANJAS
WIESŁAW

Wniosek o zakup i zamontowanie dwóch kamer na
parkingu przed lokalami na ul. Chopina, gdzie
swoje siedziby mają kawiarnia Siesta Caffe, klub
Musztarda.

Wydział Rozwoju Gospodarczego, na prośbę Straży 11.05.2017r
Miejskiej w Koninie, skierował do właścicieli lokali
gastronomicznych i sklepów w rejonie ulicy Chopina
prośbę o zwrócenie szczególnej uwagi na kwestię
przestrzegania ładu i porządku publicznego przez
klientów lokali. Obecnie nie jest prowadzone żadne
postępowanie o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych w tym rejonie.
Ponadto informuję, że instalowanie nowych
kamer monitoringu miejskiego w obrębie ulicy
Chopina jest w chwili obecnej niecelowe. Po
wybudowaniu nowego dworca PKP planowane jest
bowiem
wykonanie
nowej
linii
połączeń
światłowodowych i nowe rozplanowanie kamer.
Wniosek Pana Radnego zostanie wówczas rozważony,
po skonsultowaniu z przedstawicielami Policji, w celu
maksymalnego
wykorzystania
możliwości
technicznych kamer, a jednocześnie poprawy
skuteczności ujawniania sprawców naruszeń ładu i
porządku w tym rejonie miasta.

564.22.05.2017r.

SKOCZYLAS
KAROL

Dotyczy Organizacji Marszu dla Życia i Rodziny w
dniu 25.06.2017 r.

Prezydent przyjął wniosek.

25.06.2017

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

565.XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

RADNA/
RADNY
NOWAK
WITOLD

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Zapytanie - na jakim
poziomie procentowym
jest ściągalność renty
planistycznej w
Koninie?

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Renta planistyczna stanowi formę podatku gminnego. Jego wymiar ustalany jest w 19.06.2017r.
drodze decyzji, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, wywołanym zmianą
jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ma
charakter jednorazowy, a jej adresatem jest zbywający nieruchomość. Co do zasady,
podstawę jej ustalenia stanowi wynikająca z opinii rzeczoznawcy majątkowego,
różnica wartości nieruchomości, określonej przy uwzględnieniu jej przeznaczenia
obowiązującego, po uchwaleniu lub zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz przed zmianą tego planu. Ostateczną wysokość opłaty wyznacza
ww. różnica, pomnożona przez stawkę opłaty, przypisaną w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego do określonego przeznaczenia, która nie może być
wyższa niż 30%. Warunkiem niezbędnym do wszczęcia procedury ustalania opłaty jest
zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, skutkującego wzrostem jej wartości, przy
równoczesnym spełnieniu następujących przesłanek: 1) ekwiwalentnego (odpłatnego)
charakteru zbycia nieruchomości, materializującego przysporzenie majątkowe
powstałe w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (co wyklucza m.in. darowizny na rzecz osób bliskich), 2)dla
obowiązującego przeznaczenia nieruchomości - ustaleniu stawki procentowej opłaty
różnej od zera. Powyższe uwagi o charakterze ogólnym, wynikające z regulacji
prawnych odnoszących się do materii ustalania wysokości opłaty, zdefiniowanych w
art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073), wyznaczają kolejność
czynności przy ustalaniu powstania obowiązku wszczęcia postępowania
administracyjnego w przedmiocie ustalenia opłaty, po wpłynięciu aktu notarialnego
umowy zbycia nieruchomości: 1) określenie formy aktu notarialnego - jeżeli
darowizna - pozostałe czynności analizy zbędne - brak podstawy do ustalenia opłaty,
2)określenie zbywającego - jeżeli Miasto Konin lub Skarb Państwa - pozostałe
czynności analizy zbędne - brak podstawy do ustalenia opłaty, 3) określenie dat:
zawarcia aktu notarialnego i wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - jeżeli upłynęło 5 lat - pozostałe czynności analizy zbędne - brak
podstawy do ustalenia opłaty, 4) określenie: przeznaczenia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego: zbywanej nieruchomości i stawki służącej
naliczeniu opłaty przypisanej w planie do tego przeznaczenia: a) jeśli stawka „zero” pozostałe czynności analizy zbędne - brak podstawy do ustalenia opłaty, b)jeżeli
stawka różna od zera - analiza przeznaczenia nieruchomości przed wejściem w życie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - przeznaczenie tożsame -brak
podstawy do uznania wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości - brak podstawy do
ustalenia opłaty, - przeznaczenie różne - zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego
rzeczoznawcy majątkowemu. W skali roku, według powyższej procedury, analizie
podlega od ponad 100 do 300 aktów notarialnych zbycia nieruchomości,
przekazywanych przez kancelarie notarialne, w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zdecydowana większość nie
kwalifikuje się do wszczęcia procedury ustalania opłaty. W przypadkach

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Dotychczasowa, minimalna i maksymalna, łączna wysokość ustalonych opłat w latach,
w których doszło do identyfikacji spraw kwalifikujących się do wszczęcia
postępowania, wynosiła: 546 zł (2009 r.) oraz 56.002,30 zł. (2014 r.). Ze względu na
procedury odwoławcze uiszczenie należności rozkłada się w czasie. Szacunkowo,
średni procentowy stosunek ilości zakwalifikowanych do postępowania spraw, w
stosunku do ilości aktów notarialnych analizowanych w skali roku, nie przekracza 1,5
%. W roku bieżącym dokonano analizy 148 aktów notarialnych przekazanych przez
kancelarie notarialne: a) 86 miało miejsce po upływie 5 lat od dnia wejścia w życie
obowiązujących dla nich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(58,1%), b)28 obejmowało darowizny na rzecz osób bliskich, zwolnione z obowiązku
ustalania opłaty (18,9%), c)11 dotyczyło miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego z zerową stawką opłaty lub nieustaloną stawką opłaty w związku z
niewystąpieniem wzrostu wartości nieruchomości (7,4%), d)4 obejmowały zbycie przy
stawce procentowej różnej od zera, które po analizie przeznaczenia nie zostały
zakwalifikowane do ustalenia opłaty (2,7%), e)15 dotyczyło zbycia spółdzielczego
własnościowego prawa do lokali mieszkalnych, których renta planistyczna nie dotyczy
(10,1%), f)4 pozostałe, to działy spadków, umowy majątkowe małżeńskie, zbycie
nieruchomości przez Miasto Konin (2,7%), Przytoczone zestawienie potwierdza
utrzymującą się od lat tendencję zbywania nieruchomości: a)po upływie okresu do
zgłoszenia przez Miasto Konin roszczenia z tytułu renty planistycznej (5 lat od dnia
wejścia w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), b)w formie
darowizn na rzecz osób bliskich zwolnionych z opłaty (uchwała Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, w składzie 7 sędziów z dnia 10 grudnia 2009 r.,
sygn. akt: II OPS 3/09 - nie jest dopuszczalne pobranie jednorazowej opłaty
planistycznej w przypadku, gdy w grę wchodzi darowizna na rzecz osób bliskich),
c)przy zerowej lub nieustalonej stawce opłaty, z uwagi na niewystąpienie zmiany w
przeznaczeniu nieruchomości, generującej wzrost jej wartości, co niewątpliwie wynika
z faktu objęcia miasta Konina, od lat, miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, w których coraz trudniej znaleźć tereny do „poprawienia” w zakresie
przeznaczenia podnoszącego ich wartość.
566.XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

NOWAK
WITOLD

Zapytanie - do Zarządu Dróg Miejskich poprzez Pana
Prezydenta w sprawie progu zwalniającego przy ul.
Karłowicza 7.

Użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której
znajduje się próg zwalniający (działka o numerze
19.06.2017r.
ewidencyjnym 1678, obręb Czarków) jest Spółdzielnia
Mieszkaniowa "ZATORZE”.
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Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

567.XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

NOWAK
WITOLD

Zapytanie dotyczące odkomarzania.

Opryski przeciw komarom zostały wykonane w parku
im. F. Chopina, tuż przed Zaczarowanym Dniem
Dziecka. Jeżeli plaga komarów nadal będzie tak
dokuczliwa nie wykluczam, że miasto zdecyduje się na
przeprowadzenie oprysków także w innych miejscach,
szczególnie na terenach, na których odbywają się
zorganizowane imprezy.

568.XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

MAJEWSKI
KRYSTIAN

Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela
Konina Ojcu Maksymilianowi Tarejwo.

W odpowiedzi na zgłoszony przez Pana Radnego
podczas XXXVII sesji Rady Miasta Konina w dniu 31
maja 2017 r. wniosek informuję, że zgodnie z
przepisem kompetencyjnym art. 18 ust. 2 pkt 14
ustawy o samorządzie gminnym, nadawanie
honorowego obywatelstwa należy do wyłącznej
właściwości rady gminy. Z praktyki stosowanej przez 19.06.2017r.
samorządy wynika, że honorowe obywatelstwo
nadawane jest także pośmiertnie. Zachęcam więc Pana
Radnego do przygotowania i złożenia stosownego
projektu uchwały Rady Miasta w sprawie nadania
honorowego obywatelstwa Miasta Konina Ojcu
Tarejwo.

Termin
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569.XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

RADNA/
RADNY
SIDOR
JAROSŁAW

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Zapytanie - kiedy rozpoczną się remonty dróg po zimie
w mieście

570.

XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

SIDOR
JAROSŁAW

Wniosek o wykonanie przystanku autobusowego przy
ul. Przemysłowej niedaleko Młodzieżowego Domu
Kultury oraz przy Kościele NMP w Koninie.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Do końca marca remonty dróg wykonywane były w
ramach umowy z ubiegłego roku. Następnie
przeprowadzono przetargi na remonty, z podziałem
miasta na dwie części oraz z podziałem na
nawierzchnie, tj.: -remonty bieżące dróg na terenie
miasta Konina - nawierzchnie bitumiczne, -remonty
bieżące dróg na terenie miasta Konina - nawierzchnie
brukowe, -remonty bieżące dróg na terenie miasta
Konina - nawierzchnie gruntowe. W wyniku
przeprowadzonych postępowań zawarto umowy na
remonty dróg o nawierzchni gruntowej oraz na jedną
19.06.2017r.
część miasta na remonty o nawierzchni bitumicznej
(nowy Konin). W tych miejscach remonty już trwają.
Przetarg na remonty nawierzchni brukowych został
unieważniony, ponieważ złożone oferty znacznie
przekraczały zabezpieczone na ten cel środki
finansowe. Umowa na remont nawierzchni
bitumicznych na II część nie została zawarta, ponieważ
w dwóch postepowaniach przetargowych nie wpłynęły
żadne oferty. Na nierozstrzygnięte zamówienia zostały
ponowione procedury przetargowe.
Zapewne wiadomym jest Panu Radnemu, że zostały
podjęte czynności, związane z opracowywaniem
dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę
połączenia ulicy Paderewskiego z ulicą Wyzwolenia w
Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E20. Konieczna jest więc kompleksowa przebudowa
19.06.2017r.
układu komunikacyjnego w tym rejonie, a co za tym
idzie, przystanki autobusowe komunikacji miejskiej
również mogą zostać objęte zakresem opracowania.
Dziś nie jest możliwe wybudowanie przystanków we
wskazanym przez Pana Radnego miejscu,
ze względu na dość duże natężenie ruchu na drodze
krajowej nr 25 oraz krótki odcinek do przewężenia
jezdni, co w konsekwencji może spowodować
utrudnienia w płynnym ruchu pojazdów.

19.06.2017r.
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Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

571.XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

Korytkowski
Piotr

Zapytanie dotyczące kalendarza imprez na internetowej W odpowiedzi na zgłoszony przez Pana Radnego
stronie miasta.
podczas XXXVII sesji Rady Miasta Konina w dniu 31
maja 2017 r. wniosek informuję, że na stronie
internetowej Miasta Konina były i nadal są
zamieszczane zapowiedzi planowanych wydarzeń w
19.06.2017r.
mieście. Jednak, jak słusznie Pan Radny zauważył,
zdarzyły się pewne braki, które już zostały uzupełnione
i mam nadzieję – nie wystąpią w przyszłości. Dziękuję
Panu Radnemu za przekazanie, jak najbardziej słusznej
sugestii.

572.XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

MAJDZIŃSKI
JAN

Wniosek o wycinkę dzikich kniei i wrastających akacji
w linie energetyczne przy ścieżce spacerowej przy ul.
Nadwarciańskiej i Miłej oraz o ustawienie koszy na
śmieci przy tej ścieżce.

Wniosek o wycinkę drzew i krzewów został
przekazany do Firmy ENERGA. Wniosek o ustawienie
koszy na śmieci zostanie uwzględniony przy
19.06.2017r.
przeprowadzaniu kolejnej procedury przetargowej na
oczyszczanie miasta.

573.XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

MAJDZIŃSKI
JAN

Zapytanie dotyczące zasypanego rowu melioracyjnego
na ul. M. Danysza na os. Laskówiec.

Z poczynionych ustaleń wynika, że zasypania rowu
melioracyjnego, na 12-metrowym odcinku, dokonała
firma deweloperska bez zgody miasta i w sposób
niezgodny ze sztuką budowlaną urządzeń
melioracyjnych. W związku z tym nakazano rozbiórkę
nielegalnego przepustu melioracyjnego i
uporządkowanie terenu. Nadmieniam, że w tym
miejscu zostanie wybudowany nowy przepust o
odpowiednich parametrach.

574.XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

MAJDZIŃSKI
JAN

Zapytanie dotyczące drogi dojazdowej do promu

19.06.2017r.

Dojazd do promu, o który Pan Radny pyta, odbywa się
wyłącznie poprzez tereny niebędące własnością miasta
(działki prywatne oraz RZGW). W planach nie ma ich 19.06.2017r.
wykupu.
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Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

575.XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

KOTLARSKI
MICHAŁ

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w
sprawie nadania nowej nazwy obecnej ulicy gen.
Berlinga

Na ulicy Berlinga w sześciu budynkach
zameldowanych jest na pobyt stały 10 pełnoletnich
osób. Ponieważ kwestia zmiany nazwy ulicy jest
szczególnie istotna dla jej mieszkańców uważam, że
powinni oni mieć możliwość wyrażenia w tej sprawie
swoich opinii. Dlatego do mieszkańców ulicy,
właścicieli nieruchomości i osób prowadzących tam
działalność gospodarczą zostanie wysłana informacja o 19.06.2017r.
konieczności dokonania zmiany nazwy ulicy, w
związku z zapisami ustawy o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej. Do informacji dołączona zostanie także
ankieta, której celem będzie zebranie opinii na temat
zmiany nazwy ulicy oraz propozycji nowej nazwy.

576.XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

KOTLARSKI
MICHAŁ

Wniosek dotyczący odkomarzania

Opryski przeciw komarom zostały wykonane w parku
im. F. Chopina, tuż przed Zaczarowanym Dniem
Dziecka. Jeżeli plaga komarów nadal będzie tak
dokuczliwa nie wykluczam, że miasto zdecyduje się na 19.06.2017r.
przeprowadzenie oprysków także w innych miejscach,
szczególnie na terenach, na których odbywają się
zorganizowane imprezy.

577.XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

KOTLARSKI
MICHAŁ

Zapytanie o nasadzenia drzewek przy jeziorku Zatorze i Nasadzenia zastępcze przy Jeziorku Zatorze zostały
wniosek o poprawę nasadzeń.
wykonane przez Firmę Impexmetal S.A. Aluminium
Konin, zgodnie z Decyzją nr 518 z dnia 17.11.2015 r.
pkt. 5 (O.Ś.6131.543.2015 r.), pod nadzorem Firmy
EKO-FLORA Pan Mateusz Hańczewski, która zajmuje
19.06.2017r.
się pielęgnacją zieleni na tym terenie.. Wykonawca
posadził 150 sztuk drzew (klony). Do dnia dzisiejszego
Impexmetal nie zgłosił odbioru wykonanych nasadzeń.
Ma się on odbyć do końca lipca i wówczas zostaną
zgłoszone wszelkie uwagi i nieprawidłowości.
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578.XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

STREKERDEMBIŃSKA
ELŻBIETA

Wniosek o naprawianie uszczerbków w ulicy
Malinieckiej

579.XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

STREKERDEMBIŃSKA
ELŻBIETA

Zapytanie dotyczące wymagań co do wyglądu nowo
budowanych miejsc zbiórki odpadów.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Cząstkowy remont ulicy Malinieckiej zostanie
wykonany w trakcie remontu ulicy Przemysłowej w
tym rejonie. Planowany termin realizacji remontów to
przełom czerwca i lipca.

19.06.2017r.

Wydział Urbanistyki i Architektury UM w Koninie nie
wydaje decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu. Miasto na 96% terenu
posiada miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, w których określone są warunki
gromadzenia odpadów stałych. Przykładowo, w
uchwale Nr 504 Rady Miasta Konina z dnia 31 maja
2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Konina dla
19.06.2017r.
rejonu wyspy Pociejewo - etap l - w § 10 ust. l pkt 2 w
zakresie gospodarki odpadami ustala się nakaz
gromadzenia i zagospodarowania odpadów zgodnie z
przepisami odrębnymi (tj. uchwała nr 346 Rady Miasta
Konina z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Konina - rozdział II § 2 ust. l wymagania w
zakresie czystości i porządku na terenie
nieruchomości).
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580.XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Zapytanie dotyczące uregulowań dla poruszania się
tirów (samochodów dostawczych) po mieście

W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana Radnego
podczas XXXVII sesji Rady Miasta Konina w dniu 31
maja 2017 r. zapytanie informuję, że w zakresie stref
ograniczonego ruchu (ograniczenia tonażowe) miasto
oznakowane jest prawidłowo. Ruch pojazdów
ciężarowych regulowany jest oznakowaniem B-18 z
dodatkowymi tabliczkami T-0 („Nie dotyczy
zaopatrzenia miasta Konina”). W związku z tym
pojazdy dostarczające towar do marketów, hurtowni itp 19.06.2017r.
(jako zaopatrzenie miasta), mogą wjechać na teren
miasta. Ruch pozostałych pojazdów ciężarowych
odbywa się na podstawie zezwoleń, wydawanych przez
Prezydenta Miasta Konina, w których określona jest
liczba i rodzaj pojazdów ciężkich oraz warunki
szczegółowe ich poruszania się po ulicach miasta,
łącznie z drogą wjazdową i wyjazdową w rejonie
prowadzonych inwestycji.

581.XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

NOWAK
TOMASZ

Zapytanie dotyczące obchodów Święta Niepodległości.

W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z
osobami zaangażowanymi w organizację uroczystości,
podczas którego Wydział Spraw Obywatelskich
przedstawi przygotowaną koncepcję obchodów Święta.
19.06.2017r.
Propozycja Wydziału zostanie przedyskutowana.
Będzie to również okazja do zgłoszenia wniosków i
propozycji, dzięki którym, uroczystość patriotyczna
będzie miała podniosły charakter.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

582.XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

NOWAK
TOMASZ

Zapytanie dotyczące ogradzania nowych posesji.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Konina - Starówka (Uchwała Nr 510 Rady
Miasta Konina z dnia 23 września 2009 r.) w § 5 ust. l
pkt 12 precyzyjnie określa warunki realizacji ogrodzeń
w zespole staromiejskim, a w § 5 ust. l pkt 13 warunki
realizacji ogrodzeń poza zespołem staromiejskim.
19.06.2017r.
Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane kontrolę przestrzegania i stosowania
przepisów prawa budowlanego prowadzi Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina,
któremu w dniu 09.06.2017 r. została przekazana
zgłoszona przez Pana Radnego informacja.

583.XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

SKOCZYLAS
KAROL

Zapytanie dotyczące pęknięcia na murze budynku, przy Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
którym w odległości 1 metra zostało wybudowane
budowlane, właściwym organem do przeprowadzenia
betonowe ogrodzenie (ul. Gaj).
kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa
budowlanego jest Powiatowy Inspektor Nadzoru
19.06.2017r.
Budowlanego, któremu zobowiązany jestem przekazać
zapytanie (wniosek) Pana Radnego. Proszę jednak
(zgodnie ze złożoną podczas sesji deklaracją) o
podanie dokładnego adresu nieruchomości.

584.XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

SKOCZYLAS
KAROL

Wniosek o naprawę zjeżdżalni na placu zabaw w parku
700-lecia.

5 czerwca 2017 r. uszkodzone elementy zestawu na
placu zabaw zostały wymienione.

19.06.2017r.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

585.XXXVII Sesja
RMK
31.05.2017r.

RADNA/
RADNY
SKOCZYLAS
KAROL

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Zapytanie o most Bernardynka.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt
przebudowy obiektu wynosi około 3,6 mln zł.
Dokumentacja projektowa (na którą uzyskane jest
pozwolenie na budowę) przewiduje podniesienie klasy
obiektu do „B" (zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i
ich usytuowanie). Oznacza to, że po przebudowie, po
obiekcie będą mogły poruszać się pojazdy o
19.06.2017r.
rzeczywistej masie całkowitej 40 t. Obecny stan
obiektu jest pozaklasowy, tzn. nie spełnia najniższej
klasy technicznej E /15t/. Zarząd Dróg Powiatowych
planuje również przebudowę obiektów na drodze
powiatowej poprzez podniesienie nośności obiektów.
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie przeprowadził
analizę statyczno – wytrzymałościową (określenie
nośności) oraz analizę trwałości obiektu (zgodnie z
tabelą poniżej przeanalizowano efektywność
przedsięwzięcia przy remoncie i przy przebudowie).
Wnioski końcowe, wraz z orzeczeniem ważności
ekspertyzy wskazują, że najbardziej efektywnym
rozwiązaniem będzie przebudowa obiektu.

586.XXXVIII Sesja
RMK
28.06.2017r.

NOWAK
WITOLD

Zapytanie - czy udało się wszystkie procedury
przetargowe rozstrzygnąć i przejść do remontu
Młodzieżowego Domu Kultury, który był planowany w
tym roku? Kiedy się rozpocznie i czy rzeczywiście uda
się go zrealizować w wakacje?

14.07.2017r.
W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana Radnego
podczas XXXVIII sesji Rady Miasta Konina w dniu 28
czerwca 2017 r. zapytanie informuję, że prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę
wejścia do Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie”
zostało unieważnione - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.
4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta z
najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z tym procedura przetargowa zostanie
ponowiona. Planowany termin wykonania zamówienia
- do 16.10.2017 roku.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

587.XXXVIII Sesja
RMK
28.06.2017r.

ZAWILSKI
JANUSZ

1Zapytanie dotyczące wygranych przetargów na
koszenie trawy, na utrzymywanie pasów zieleni, pasów
drogowych.

Informuję, że realizacja zadań (prac porządkowych i
pielęgnacji zieleni) w pasie drogowym wykonywana
jest przez firmy zewnętrze, wybierane w trybie
zamówień publicznych. Zarówno PGKiM, jak i inne
firmy, mogą złożyć ofertę na dane prace. Część prac
realizowana jest przez grupę interwencyjną ZDM. Z
ostatnich doświadczeń z naborów do grup
14.07.2017r.
interwencyjnych wynika jednak, że obecny rynek
pracy nie sprzyja zatrudnianiu pracowników
sezonowych. Natomiast korzystanie z agencji
zatrudniających pracowników sezonowych wiąże się
(oprócz kosztów „wynajmu” pracowników) z
koniecznością najpierw zakupu, a następnie
utrzymania i przechowywania odpowiedniego sprzętu i
narzędzi.

588.XXXVIII Sesja
RMK
28.06.2017r.

SKOCZYLAS
KAROL

Wniosek o stworzenie konińskiego budżetu dla
obywatela – językiem przyswajalnym dla mieszkańca
Konina oraz budżetu „w pigułce”.

Budżet Miasta Konina publikowany jest w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce „Finanse” pod
hasłem Budżet Miasta Konina. Oprócz wielu
obowiązkowo zamieszczonych informacji, opinii i
dokumentów publikowane są także regularnie
informacje z wykonania planu dochodów i wydatków 14.07.2017r.
za poszczególne kwartały. Te skrótowe informacje (810 stron) zawierają między innymi: -dochody miasta
według źródeł powstawania w podziale na dochody
zadań gminy i powiatu. -informacje z wykonania planu
dochodów i wydatków budżetu miasta (wg działów
gospodarki,

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

- wynik budżetu wg stanu na koniec każdego kwartału.
Skrótowy opis planowanych do realizacji w danym
roku inwestycji pt. Wydatki majątkowe, zawarty jest w
części opisowej Budżetu miasta na dany rok.
Natomiast skrótowy opis wykonanych inwestycji w
danym roku zawarty jest w części opisowej
sprawozdania z wykonania budżetu pt. Wydatki
majątkowe. Dodam również, że materiał dotyczący
budżetu miasta – „Budżet w pigułce” oraz informacje o
jego wykonaniu były i nadal będą zamieszczane w
„Konińskim Informatorze Samorządowym”. Mam
jednak świadomość, że publikowana przez nas duża
część danych finansowych może być nieczytelna lub
niezrozumiała dla zainteresowanych mieszkańców.
Zgodnie więc z sugestią Pana Radnego, na stronie
internetowej miasta www.konin.pl zostanie utworzona
zakładka „Budżet w pigułce”, gdzie będą
zamieszczone podstawowe informacje o budżecie
naszego miasta.
589.XXXVIII Sesja
RMK
28.06.2017r.

SKOCZYLAS
KAROL

Wniosek o zaproszenie w 2018 roku Polskiego Radia
„Jedynki” - „Lato z Radiem” do Konina.

Miasto Konin otrzymało ofertę organizacji koncertu
„Lata z Radiem” w grudniu 2015 (na rok 2016).
Podstawowy koszt koncertu kształtował się wówczas
w granicach 100 tysięcy złotych. Należało jeszcze
uwzględnić koszty dodatkowe, związane z organizacją
imprezy masowej. Miasto Konin było chętne do
organizacji tego koncertu w ramach Dni Konina 2016. 14.07.2017r.
Niestety trasa koncertowa rozpoczynała się kilka dni
później, w związku z czym zrezygnowano z
przedsięwzięcia. W kolejnych latach Polskie Radio nie
złożyło propozycji organizacji koncertu w naszym
mieście. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki zgłosi do
projektu planu budżetu na rok 2018 propozycję
organizacji koncertu „Lata z Radiem”.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

590.XXXVIII Sesja
RMK
28.06.2017r.

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Zapytanie - czy są jakieś plany związane z Amfiteatrem. Miasto posiada kosztorys modernizacji amfiteatru na
kwotę 22 mln zł. Ze środków własnych trudno więc
będzie zrealizować taką inwestycję. Dlatego, jeśli
będzie możliwość aplikowania o dofinansowanie w
14.07.2017r.
ramach programów operacyjnych – na pewno
odpowiednia aplikacja zostanie złożona. Biorąc jednak
pod uwagę aktualny stan techniczny obiektu,
przymierzamy się do jego doraźnego remontu.

591.XXXVIII Sesja
RMK
28.06.2017r.

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Wniosek o udostępnienie wizualizacji projektu
skrzyżowania ulic Europejska-Kolska.

592.XXXVIII Sesja
RMK
28.06.2017r.

MACIASZEK
URSZULA

Zapytanie czy Miasto posiada oferty pracy dla młodych Informuję, że Urząd Miejski w Koninie nie dysponuje
ludzi, oferty pracy tymczasowej na wakacje.
ofertami pracy tymczasowej dla osób młodocianych. Z
myślą o młodych osobach, chcących zdobyć
doświadczenie zawodowe, urząd każdego roku
organizuje (przy współpracy z Powiatowym Urzędem
Pracy w Koninie oraz innymi instytucjami) staże, po
których podpisywane są trzymiesięczne umowy o
pracę. W roku 2016 w urzędzie staż odbyło 31 osób, a
w tym roku z tej możliwości korzysta 21 chętnych.
Dodam, że każdego roku wielu studentów i uczniów
szkół średnich odbywa w urzędzie praktyki,
14.07.2017r.
szczególnie w okresie wakacji. W roku 2016
przyjęliśmy na praktyki 51 osób, a w roku bieżącym 23
osoby.Podkreślam również, że Miasto Konin
organizuje konkursy na odbycie płatnych staży dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych (1 miesiąc) oraz
studentów konińskich uczelni (2 miesiące). Obecnie
staż odbywa 7 uczniów oraz 4 studentów. Środki w
wysokości 22.000 zł, (rocznie), przewidziane na
realizację konkursu są zagwarantowane w ramach
Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na
2017 – 2019.

Zgodnie z ustaleniami projekt zostanie Panu Radnemu
14.07.2017r.
zaprezentowany przez ZDM, w uzgodnionym terminie.

Termin
załatwienia

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

593.XXXVIII Sesja
RMK
28.06.2017r.

MAJDZIŃSKI
JAN

Wniosek o naprawienie wjazdu na targowisko od strony Z uwagi na to, że wewnętrzne tereny targowiska nie są
ul. Wodnej i terenu dojazdowego.
w utrzymaniu miasta, budowa, przebudowa i
utrzymanie zjazdu do nich, zgodnie z ustawą o drogach
publicznych należy do właścicieli lub użytkowników
posesji. Informuję jednak, że Zarząd Dróg Miejskich
14.07.2017r.
wyrównał nawierzchnię od strony ulicy Żwirki i
Wigury, tj. na styku działki 511/15 zarządzanej przez
miasto oraz działki 511/16, której użytkownikiem
wieczystym jest Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc
Chłopska". Prace od ulicy Wodnej zostaną wykonane
przy okazji remontu generalnego tej ulicy.

594.XXXVIII Sesja
RMK
28.06.2017r.

MAJDZIŃSKI
JAN

Wniosek o wykupienie przez Miasto terenu przy ul. F.
Frankiewicza pod drogę od prywatnej osoby.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w
Koninie wystąpił o podział nieruchomości, oznaczonej
14.07.2017r.
nr 276/1 obręb Laskówiec w celu wydzielenia jej
części, znajdującej się w pasie drogowym. Po wycenie
działki rozpoczęta zostanie procedura wykupu.

595.XXXVIII Sesja
RMK
28.06.2017r.

MAJDZIŃSKI
JAN

Wniosek o dodatkowy wyjazd z osiedla Glinka.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Konina nr 214 z dnia
25.11.2015 r., Wydział Urbanistyki i Architektury UM
w Koninie przystąpił do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Konina – Glinka, Kurów, w celu aktualizacji pod
względem zagrożenia powodziowego, a także
uporządkowania struktury przestrzennej z
14.07.2017r.
uwzględnieniem uwarunkowań fizjograficznych,
wymogów ochrony środowiska oraz położenia terenu
w obszarach NATURA 2000 – Dolina Środkowej
Warty. Obecnie można zgłaszać uwagi do tego planu,
także w sprawie dodatkowego wyjazdu z osiedla
Glinka. Propozycja Pana Radnego zostanie zgłoszona
do ewentualnego uwzględnienia w planie.

Nr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina
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596.XXXVIII Sesja
RMK
28.06.2017r.

Korytkowski
Piotr

Zapytanie o możliwość uruchomienia konkurencyjnych W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana Radnego
dla Kolei Wielkopolskich połączeń na linii Konin podczas XXXVIII sesji Rady Miasta Konina w dniu 28
Poznań, Konin - Warszawa.
czerwca 2017 r. zapytanie informuję, że
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w
Koninie S.A. monitoruje stan i przebieg realizowanej
komunikacji zastępczej. Przeprowadzana jest również
analiza rynku, zbierane są opinie i uwagi pasażerów.
Trwają także rozmowy z Przedsiębiorstwem
Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A., w celu
być może stworzenia wspólnej oferty komercyjnej
dwóch zainteresowanych przewoźników. Oczywiście
14.07.2017r.
nie może ona odbiegać cenowo od cen przejazdu
oferowanych przez komunikację zastępczą. Aby
planowany kurs był atrakcyjny dla pasażerów musi być
realizowany w czasie krótszym od obecnie
świadczonego przez komunikację zastępczą, czyli
wykonywany na autostradzie. Żeby zwiększyć
prawdopodobieństwo zapełnienia autobusui pokrycia
kosztów otwartego kursu, PKS rozważa jego
rozpoczęcie i zakończenie w Kole. Ewentualna
realizacja kursów komunikacji komercyjnej może
nastąpić od września, wraz z początkiem nowego roku
szkolnego.

597.XXXVIII Sesja
RMK
28.06.2017r.

SIDOR
JAROSŁAW

Wniosek o uwzględnienie wykonania zejścia i wejścia,
zarówno od strony ulicy Przemysłowej jak również od
strony ul. 11 Listopada, mniej więcej na wysokości
torów kolejowych na nowym wiadukcie nad torami
PKP - przy wykonywaniu dokumentacji projektowokosztorysowej na połączenie ul. I. Paderewskiego z ul.
Wyzwolenia w Koninie.

Wniosek Pana Radnego został przekazany
projektantom. Zostanie on uwzględniony w
dokumentacji pod warunkiem, że jego realizacja będzie
14.07.2017r.
możliwa pod względem technicznym i formalnym.

Termin
załatwienia

Nr
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wpływu

598.XXXVIII Sesja
RMK
28.06.2017r.

599.XXXVIII Sesja
RMK
28.06.2017r.

RADNA/
RADNY
SIDOR
JAROSŁAW

SIDOR
JAROSŁAW

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Wniosek o wybudowanie w przyszłości przejścia
podziemnego na wysokości ul. Okólnej, który połączy
dzielnicę Niesłusz z V osiedlem.

Zapytania zgłoszone przy punkcie zmiany w budżecie
miasta Konina na 2017 rok – tj. a) ile Miasto wyłożyło
już pieniędzy przez tych 20 lat działania tymczasowego
schroniska dla bezdomnych zwierząt. b) czy jest
koncepcja władz miasta na wybudowanie nowego
schronisko dla zwierząt?

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Przypomnę, że modernizację torów na linii kolejowej
E-20 Warszawa – Poznań prowadzi i finansuje PKP
PLK S.A. W zakresie tych prac nie przewidziano
przejścia podziemnego przy ul. Okólnej, w okolicach
lasu, gdyż PKP zobowiązane są jedynie do
odtworzenia istniejących, legalnych przejść i
przejazdów przez tory. Budowa przejścia
podziemnego, o którym mówi Pan Radny, to koszt
rzędu co najmniej kilku milionów złotych.
Tymczasem, już niebawem, rozpoczynamy w mieście
potężne zadania inwestycyjne, wymagające
finansowego zaangażowania budżetu – chociażby
rozbudowę skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą
Kolską oraz budowę łącznika od ulicy Przemysłowej
do ulicy Kleczewskiej.

14.07.2017r.

Na remonty i inwestycje w schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Koninie przekazano następujące środki
finansowe: Rok 1999 -wykonanie boksów dla psów z
siatki stalowej i płyt betonowych - koszt 25.179,45 zł
Rok 2003 -zakup kontenera biurowego o powierzchni
58,80 m2 - koszt 151.238,37 zł Rok 2015 -budowa
ogrodzenia betonowego wokół schroniska (długość
212 m, wysokość 2,0 m ) - koszt 57.655,67 zł doposażenie schroniska w budy dla psów w ramach
Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (97 sztuk ) 14.07.2017r.
koszt 28.965,00 zł -wymiana pokrycia dachu nad
kojcami dla psów - 35.800,58 zł -wykonanie
zadaszenia nad kojcami dla psów - koszt 26.043,40 zł
Rok 2016 -dostawa i montaż kojców dla psów w ilości
18 sztuk - koszt 30.000,00 zł 1.Czy jest koncepcja na
wybudowanie nowego schroniska dla zwierząt? Trwają
procedury zmierzające do nabycia przez Miasto Konin
nieruchomości Skarbu Państwa o powierzchni 1,3787
ha w obrębie Malińca, z przeznaczeniem na budowę
schroniska dla bezdomnych zwierząt. Planowany
termin pozyskania gruntu – IV kwartał 2017 r.
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600.2017-06-12

NOWAK
TOMASZ

Zapytanie Nowy zegar wolno stojący u zbiegu ul.
Dworcowej i Aleje 1 Maja

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.06.2017 r.
26.07.2017r.
dotyczące wniosku w sprawie planowanego rozpisania
konkursu na projekt koncepcyjny budowy obiektu
małej architektury z zegarem przy skrzyżowaniu ulicy
Dworcowej o Alei 1 Maja w Koninie, uprzejmie
informuję, iż ww. konkurs wraz z wejściem w Życie
Zarządzenia Nr 121 Prezydenta Miasta Konina z dnia
17 lipca 2017 roku, został oficjalnie ogłoszony na
stronie internetowej www.konin.pl. Informuję Pana
również, że zasady oraz wytyczne dotyczące
wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowej
reguluje załącznik nr 1 do powyższego Zarządzenia.

601.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

CHOJNACKI
ZENON

Zapytanie przy uchwałach w sprawie dostosowania
sieci szkół – prośba o przygotowanie tabeli.

Odpowiedź w pliku exel.

15.09.2017 r.

602.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

NOWAK
WITOLD

Zapytanie dotyczące kładki, która jest rozbierana nad
ulicą Torową.

W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana Radnego
podczas XL sesji Rady Miasta Konina w dniu 30
sierpnia 2017 r. zapytanie informuję, że ze względu na
zły stan techniczny kładki przy ulicy Torowej,
wykorzystanie zdemontowanych elementów
betonowych i stalowych w innym obiekcie nie jest
możliwe.

15.09.2017 r.

603.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

Nowak Tomasz

Zapytanie o ścieżkę rowerową na ul. Piłsudskiego
Ciąg pieszo-rowerowy od ulicy Piłsudskiego do ulicy
(zdjęcia w załączeniu).Pytanie czy jest przewidziane
Puławskiego w Koninie będzie budowany w ramach
zamknięcie tego odcinka i połączenie ścieżki rowerowej KOSI w roku 2018 .
z ul. Pułaskiego? Wielu rowerzystów o to pyta.
Wnioskowałem o to od początku kiedy zostałem
radnym.

15.09.2017 r.

604.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

Nowak Tomasz

Zapytanie w sprawie samochodu (białego dostawczaka) Samochód został usunięty przez właściciela.
zaparkowanego „na stałe” na ul. Kościuszki.

15.09.2017 r.

Termin
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605.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

Nowak Tomasz

Zapytanie - mur ul. Solna i poszerzenie ulicy wraz z
miejscami parkingowymi.

Projekt rozbudowy ulicy Solnej na odcinku od ulicy
Kaliskiej do ulicy Taczanowskiego nie przewiduje
rozbiórki muru. Nie jest on zlokalizowany w pasie
drogowym, więc nie mógł być objęty zakresem prac
projektowych.

15.09.2017 r.

606.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

Nowak Tomasz

Wniosek - ul. Gimnastyczna przegląd stanu nawierzchni We wrześniu zostanie przeprowadzony kolejny
15.09.2017 r.
ulicy, stanu poboczy, stanu kanalizacji deszczowej,
przegląd stanu ulicy Gimnastycznej. Po zawarciu
wysokości krawężników.
umowy z wykonawcą na remonty bieżące w
lewobrzeżnej części miasta, na ulicy zostaną wykonane
niezbędne prace utrzymaniowe.

607.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

Nowak Tomasz

Wniosek - po raz kolejny o plac zabaw dla dzieci dla
osiedla Dmowskiego (zdjęcia w załączeniu),

Budowa placu zabaw na terenie bezpośrednio
przyległym do pasa drogowego i jednocześnie w
sąsiedztwie skrzyżowania ulic narazi korzystające z
niego dzieci na liczne niebezpieczeństwa. Duże
natężenie ruchu nie pozostałoby również bez wpływu
na zdrowie dzieci. Dlatego lokalizacja placu we
wnioskowanym przez Pana Radnego miejscu jest
niewskazana.

15.09.2017 r.

608.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

Nowak Tomasz

Wniosek - ul. Podgórna (zdjęcia w załączeniu) boczna
droga dojazdowa na stromym odcinku ulicy, po stronie
zachodniej, o długości ok. 40 metrów. Prośba
mieszkańców, bo droga zapada się i zagraża jednej z
posesji, na której krawędzi przebiega. Możliwe
zawalenie się skarpy na posesję.

W planie remontów bieżących na rok 2017 został
przewidziany remont nawierzchni ulicy Podgórnej.
Realizacja robót planowa jest na trzeci kwartał tego
roku.

15.09.2017 r.

609.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

Nowak Tomasz

Wniosek - w sprawie montażu informacji dla
mieszkańców posiadających psy,

Wydział Gospodarki Komunalnej UM w Koninie
zgłosi to zadanie do projektu planu budżetu na rok
2018.

15.09.2017 r.

610.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

Nowak Tomasz

Zapytanie - przejazd przez wał przeciwpowodziowy na
Warcie (zdjęcia w załączeniu),

Ustawa Prawo wodne, z uwagi na konieczność
15.09.2017 r.
zapewnienia szczelności i stabilności wałów
przeciwpowodziowych, zabrania przejeżdżania przez
nie. Obecnie jedynym przejazdem przez wał jest droga
po stronie zachodniej Trasy Bursztynowej.

Termin
załatwienia

Nr
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wpływu

611. XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

RADNA/
RADNY
Nowak Tomasz

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Wniosek - spowalniacz drogowy ul. Podgórna na
prostym odcinku Taczanowskiego - Solna, na
wysokości bloku mieszkalnego Podgórna 28.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Zgodnie z załącznikiem nr 4 Szczegółowych
15.09.2017 r.
warunków technicznych dla urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na
drogach, progi zwalniające należy umieszczać na
drogach w odległości minimum 40,0 m od skrzyżowań
ulic lub dróg. Ulica Taczanowskiego, na odcinku od
ulicy Podgórnej do ulicy Solnej, nie spełnia tego
kryterium, ponieważ odległości od najbliższych
skrzyżowań wynoszą średnio 34,0 m.
W związku z tym zamontowanie progu we
wnioskowanej lokalizacji nie jest możliwe. Biorąc
jednak pod uwagę problem przekraczania prędkości w
tym rejonie Zarząd Dróg Miejskich rozważy
zastosowanie innych środków uspokojenia ruchu (np.
pinezki lub spowalniacze termozgrzewalne listwowe).
Przewidywany termin zakończenia ewentualnych prac
związanych z montażem, to koniec bieżącego roku.

612.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

Nowak Tomasz

Wniosek - regulacja gęstości zadrzewienia przy
budynkach komunalnych Kościuszki 42/44
„magistrackie”, a dokładnie pomiędzy chodnikiem o
murem budynku od strony frontu - ul. Kościuszki.
Niektóre drzewa całkowicie zasłaniają okna.

Gałęzie drzew i krzewów rosnących w pasie
15.09.2017 r.
drogowym ulicy Kościuszki 42/44 zostaną przycięte do
końca października bieżącego roku.

613.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

Nowak Tomasz

Zapytanie - co z czwartym odcinkiem ul. Reformackiej, Remont (przebudowa) kolejnego odcinka ulicy
czy ktokolwiek o nich pamięta, bo grzecznie czekają
Reformackiej zostanie zgłoszony przez Zarząd Dróg
przez lata – pytanie od mieszkańców.
Miejskich do projektu budżetu na rok 2018.

614.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

Nowak Tomasz

Zapytanie - co z zarastającą wysepką na Bulwarze
Nadwarciańskim, która jest wylęgarnią komarów i
zarastającą zatoką pod Mostem Toruńskim, czy
przewiduje się wyczyszczenie i udrożnienie tych
miejsc?

15.09.2017 r.

Wysepka powstała w wyniku naturalnego ruchu nurtu 15.09.2017 r.
Warty. Dostęp do niej możliwy jest jedynie od strony
rzeki, co wymaga użycia odpowiedniego sprzętu,
którym nie dysponuje Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o, tj. firma, której
zlecono utrzymanie Bulwaru. Koniecznym byłoby
więc zlecenie prac pielęgnacyjnych na wyspie innej
jednostce, która posiada odpowiedni sprzęt. Takie
zlecenie nie jest jednak planowane.

Termin
załatwienia
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615.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

RADNA/
RADNY
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Zapytanie - co ze stawkiem w Parku Chopina,
Zakres działań przewidzianych do realizacji w
15.09.2017 r.
zapadającym się asfaltem alejek, oświetleniem siłowni? bieżącym roku w ramach KBO - rewitalizacja stawu i
okolicy w Parku Miejskim im. F. Chopina w Koninie: odmulenie dna stawu, warstwa do 40 cm, profilowanie i naprawa ukształtowania istniejących
skarp stawu i wyspy oraz ich umocnienie w postaci
pasów darniny oraz obsiewu, - odmalowanie
istniejącego ogrodzenia, - montaż bramy wjazdowej, odmalowanie istniejących schronisk dla zwierząt, ogólne prace porządkowe terenu stawu. 31.08.2017 r.
zawarto umowę na wykonanie wymienionych prac z
firmą DRIMS Dorota Chabowska-Rąpel z Konina z
terminem zakończenia 15.11.2017 r., za kwotę
87.800,00 zł.
Wykonawca przejął teren prac, uzgadnia warunki
realizacji prac z PGKiM i ZDM oraz sporządza
harmonogram. Ze względu na odbywające się w Parku
imprezy, wykonawca przystąpi do robót w drugiej
połowie września. Wydział Gospodarki Komunalnej
będzie wnioskował o wprowadzenie do budżetu na rok
2018, jako zadanie inwestycyjne, wykonanie remontu
nawierzchni alejek asfaltowych na terenie parku.
Natomiast wymianę oświetlenia w parku należy
wykonać kompleksowo. W zakresie prac musi zostać
ujęta wymiana przewodów, układów sterowniczych,
słupów oraz opraw oświetleniowych. Zadanie to
zostanie zgłoszone przez Zarząd Dróg Miejskich do
projektu planu budżetu na rok przyszły.

616.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

Nowak Tomasz

Zapytanie - co w sprawie sprzątania na Placu
Zamkowym, mieszkańcy skarżą się ciągle na brak
sprzątania.

Plac Zamkowy porządkowany jest codziennie i dotąd
nie wpływały do Urzędu żadne interwencje. Wydział
Gospodarki Komunalnej dołoży wszelkich starań, aby
w przyszłości nie pojawiły się już tego typu uwagi.

15.09.2017 r.

Termin
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617.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

Nowak Tomasz

Zapytanie mieszkańców ul. Podgórnej - pismo z 170
podpisami mieszkańców ulicy. Prośba o remont i
zmianę organizacji ruchu na wjazd pod górę, w
przypadku kiedy dwie rodziny blokują przebudowę z
ruchem dwukierunkowym.

Przedstawiona przez Pana Radnego sytuacja wymaga 15.09.2017 r.
przebudowy ulicy Podgórnej, co wiąże się z
wprowadzeniem zadania inwestycyjnego do budżetu.
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie umieści zadanie pod
nazwą ,,Przebudowa ulicy Podgórnej” w propozycjach
do projektu planu budżetu na 2018 rok - w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej. Po akceptacji
Rady Miasta można będzie rozpocząć prace
projektowe. Rozwiązania techniczne zostaną
przeanalizowane na etapie opracowania dokumentacji
projektowej. Również propozycja, dotycząca zmiany
organizacji ruchu na jednokierunkowy, zostanie wzięta
pod uwagę przy wyborze ostatecznych rozwiązań
inżynieryjnych.

618.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Zapytanie związane z ośrodkiem wypoczynkowym w
Gosławicach.

W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana Radnego
podczas XL sesji Rady Miasta Konina w dniu 30
sierpnia 2017 r. zapytanie informuję, że miasto stara
się dostosować ofertę wypoczynkową Miejskiego
Ośrodka Wypoczynkowego ,,Przystań Gosławice” do
współczesnych standardów i od dwóch sezonów
modernizuje i remontuje przejętą po AS PAK Konin
infrastrukturę.

15.09.2017 r.
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W przyszłym roku, w związku z ogromnym
zainteresowaniem mariną, planowany jest remont
trzech pomostów, którego koszt oscylował będzie w
granicach 160 tysięcy złotych. Nakładu środków
finansowych na podobnym poziomie wymagał będzie
też remont pomostu plażowego. Przeprowadzona
zostanie także inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej.
Koszt jej pierwszego etapu to wydatek rzędu 75
tysięcy złotych. Dużych nakładów wymagają remonty
domków. W najbliższym czasie planowana jest
wymiana wszystkich rynien oraz remont dachów
budynków. W dalszych planach przewidziane są
remonty elewacji i fasad. Domki będą też
systematycznie doposażane i meblowane. Powstaną
również ciągi komunikacyjne między nimi.
Zaplanowano również remont sanitariatów i
pomieszczenia dla rodzica z dzieckiem. W kończącym
się sezonie oddane zostało boisko do gry w plażową
piłkę siatkową. W przyszłym roku planuje się drugi
etap jego budowy (55 tysięcy złotych). Równolegle
doposażony zostanie plac zabaw w sprzęty o wartości
50 tysięcy złotych. Konieczna będzie także wymiana
ogrodzenia wokół ośrodka. Ta ważna inwestycja
poprawi bezpieczeństwo osób wypoczywających w
ośrodku. Ze względu na zdarzające się awarie prądu i
braki zasilania planuje się zakup agregatów
prądotwórczych. Realizacja remontów i inwestycji
uzależniona jest jednak od środków finansowych, jakie
zostaną zabezpieczone na ten cel w budżecie miasta na
rok 2018.
619.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

Kotlarski Michał

Wniosek o wycięcie lub przesadzenie krzaków w
„parku ojców” w Parku 700 – lecia.

W odpowiedzi na zgłoszony przez Pana Radnego
podczas XL sesji Rady Miasta Konina w dniu 30
sierpnia 2017 r. wniosek informuję, że krzewy
zasłaniające tablice w „Parku Ojców” zostaną
przycięte do odpowiedniej wysokości.

15.09.2017 r.

Termin
załatwienia
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620.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

MAJDZIŃSKI
JAN

Nr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Zapytanie związane z jednym z punktów sprawozdania
z prac prezydenta dotyczącym przyjęcia projektu
aneksu do porozumienia z Regionalnym Zarządem
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczącym realizacji
inwestycji pod nazwą: „Budowle przeciwpowodziowe Pompownia odwrotna na śluzie Morzysław”.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana Radnego
15.09.2017 r.
podczas XL sesji Rady Miasta Konina w dniu 30
sierpnia 2017 r. zapytania i wnioski informuję, że w
celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej terenów
położonych w Koninie, w rejonie stanowiska
pośredniego kanału Warta – Gopło (kanału
Ślesińskiego) oraz w celu realizacji zadań ustawowych
w zakresie ochrony przed powodzią, 12 lipca 2013 r.
podpisano Porozumienie Nr 17/WZ-2013-1474 z
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w
Poznaniu w sprawie współfinansowania pompowni
odwrotnej przy śluzie Morzysław. Każdego roku
podpisywane są aneksy do Porozumienia, wynikające z
partycypacji w kosztach zużytej energii elektrycznej,
związanej z użytkowaniem i utrzymaniem sprawności
technicznej (ciągłości ruchowej) pompowni oraz jej
eksploatacji, konserwacji oraz ewentualnych napraw.
Zgodnie z § 6 ust. 1 Porozumienia oraz § 1 ust. 3
Aneksu nr 5 z dnia 23 stycznia 2017 r., w dniu 6 lipca
2017 r. została podjęta przez miasto Konin decyzja o
zwiększeniu środków finansowych na energię
elektryczną o kwotę 15 tysięcy. Informuję również, że
grunt wzdłuż Kanału stanowi własność Skarbu
Państwa w użytkowaniu Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w
Koninie pozostaje w stałym kontakcie z ZRGW.
Wszystkie sygnały o ewentualnych zagrożeniach
(połamane drzewa, szkody wyrządzane przez bobry
itp.) przekazywane są niezwłocznie do Zarządu w celu
podjęcia interwencji.

Termin
załatwienia
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wpływu
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621.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

MAJDZIŃSKI
JAN

Nr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Wniosek o usunięcie pousychanych topoli wzdłuż
kanału Warta Gopło do mostu kolejowego.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana Radnego
15.09.2017 r.
podczas XL sesji Rady Miasta Konina w dniu 30
sierpnia 2017 r. zapytania i wnioski informuję, że w
celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej terenów
położonych w Koninie, w rejonie stanowiska
pośredniego kanału Warta – Gopło (kanału
Ślesińskiego) oraz w celu realizacji zadań ustawowych
w zakresie ochrony przed powodzią, 12 lipca 2013 r.
podpisano Porozumienie Nr 17/WZ-2013-1474 z
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w
Poznaniu w sprawie współfinansowania pompowni
odwrotnej przy śluzie Morzysław. Każdego roku
podpisywane są aneksy do Porozumienia, wynikające z
partycypacji w kosztach zużytej energii elektrycznej,
związanej z użytkowaniem i utrzymaniem sprawności
technicznej (ciągłości ruchowej) pompowni oraz jej
eksploatacji, konserwacji oraz ewentualnych napraw.
Zgodnie z § 6 ust. 1 Porozumienia oraz § 1 ust. 3
Aneksu nr 5 z dnia 23 stycznia 2017 r., w dniu 6 lipca
2017 r. została podjęta przez miasto Konin decyzja o
zwiększeniu środków finansowych na energię
elektryczną o kwotę 15 tysięcy. Informuję również, że
grunt wzdłuż Kanału stanowi własność Skarbu
Państwa w użytkowaniu Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w
Koninie pozostaje w stałym kontakcie z ZRGW.
Wszystkie sygnały o ewentualnych zagrożeniach
(połamane drzewa, szkody wyrządzane przez bobry
itp.) przekazywane są niezwłocznie do Zarządu w celu
podjęcia interwencji.

622.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

SIDOR
JAROSŁAW

Zapytanie - czy ktoś prowadzi w urzędzie ewidencję
stawianych garaży (zdjęcia w załączeniu).

Teren, na którym zlokalizowane są garaże blaszane
(wg zaprezentowanych zdjęć) nie jest w zasobie
nieruchomości Miasta lub Skarbu Państwa.
Przedmiotowe działki gruntu stanowią własność osób
fizycznych.

15.09.2017 r.

Termin
załatwienia

Nr
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wpływu
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623.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

SIDOR
JAROSŁAW

Zapytanie w sprawie kortów znajdujących się przy
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

624.XL Sesja RMK
30.08.2017 r.

SIDOR
JAROSŁAW

Zapytanie dotyczące Uchwały Nr 337 z 29.06.2016 r. w Utrzymanie zieleni, która znajduje się w pasie
sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowym należy do Zarządu Dróg Miejskich w
drogowego.
Koninie.

625.01.09.2017 r.
SIDOR
Zapytanie w
JAROSŁAW
okresie
międzysesyjnym

Skrzyżowanie Przemysłowa i Okólna

Z rozmowy z dziekanem Wydziału Kultury Fizycznej i 15.09.2017 r.
Ochrony Zdrowia PWSZ Januszem Kwiecińskim
wynika, że PWSZ planuje remont i modernizację
wymienionych w zapytaniu Pana Radnego obiektów
wiosną 2018 roku. Modernizacja boisk przyczyni się
do zwiększenia możliwości wykorzystania przez
mieszkańców miasta terenów przyległych do PWSZ,
na zasadach ogólnodostępności, w określonych przez
uczelnię godzinach.

Odpowiedzi udzielił Prezydent

15.09.2017 r.
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626.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

RADNA/
RADNY
Korytkowski
Piotr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Interpelacja dotycząca
źródeł geotermalnych.
Proszę o odpowiedź na
następujące pytania: 1. Kto
jest odpowiedzialny za to
uchybienie i czy
wyciągnięto z tego tytułu
jakieś wnioski, czy też
konsekwencje personalne?
2. Czy mamy opracowany
plan dotyczący pozyskaniem
funduszy na budowę
drugiego odwiertu? 3. Czy
miasto ma konkretną, realną
strategię związaną z
wykorzystaniem wód
geotermalnych? 4. Proszę o
informację dotyczącą
działalności spółki
Geotermia Konin Sp. z o.o.
Czym zajmowała się przez
ostatnie dwa lata? Czym
zajmować się będzie w
najbliższym czasie?

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W związku z występowaniem na obszarze Wyspy Pociejewo wód geotermalnych 12.10.2017 r.
o wysokich parametrach, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o
w Koninie, przeprowadziło szereg działań, które stały się podstawą opracowania
koncepcji ich wykorzystania - budowy ciepłowni geotermalnej na potrzeby
produkcji ciepła dla miasta. Działania te wymagały czasu, który wykorzystano na
przygotowanie inwestycji. MPEC posiada między innymi: 1. Decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na
wykonaniu odwiertu badawczo – eksploatacyjnego Konin GT-2 wraz z
rurociągiem łączącym go z otworem Konin GT-1. 2. Decyzję Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie zwolnienia od zakazów
wykonywania robót oraz czynności utrudniających zarządzanie ryzykiem
powodziowym, ochronę przed powodzią lub zwiększających ryzyko powodziowe,
jak również zakazów lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. 3.
„Wariantową ekspertyzę optymalnego wykorzystania źródła geotermalnego w
Koninie do celów energetycznych”, 4. „Koncepcję i studium wykonalności
budowy źródła wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej na bazie źródła
geotermalnego w Koninie”. 1 grudnia 2016 r. NFOŚiGW poinformował o
uruchomieniu z dniem 31 grudnia 2016 r. konkursu projektów w ramach Osi
priorytetowej I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” współfinansowanej ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020, Działanie 1.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Poddziałanie 1.1.1.Wspieranie
inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z
podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej - Konkurs nr
POIS/1.1.1/1/2016. Termin nadsyłania ofert określono na 1 marca 2017 r. Udział
w tym konkursie dawał szansę na uzyskanie wsparcia ze środków unijnych na
planowaną inwestycję. Dodatkowo podjęto starania o niskooprocentowaną
pożyczkę z krajowych środków NFOŚiGW z programu wspierania inwestycji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponieważ MPEC był w
posiadaniu decyzji wymienionych w pkt. 1 i 2 należało sądzić, że są to warunki
wystarczające dla spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych konkursu. 7
kwietnia 2017 roku do MPEC wpłynęło pismo z NFOŚiGW, że ocena formalna
wniosku uzyskała opinię pozytywną.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Aplikacja konkursowa została oceniona pod względem formalnym i
merytorycznym I i II stopnia, uzyskując wysokie oceny. Jedynym i decydującym
powodem odrzucenia aplikacji było uznanie, że posiadane decyzje środowiskowe
przedstawione komisji konkursowej nie wypełniają warunku regulaminu posiadania
decyzji środowiskowej na całość inwestycji (nie tylko na wykonanie drugiego
odwiertu). Równolegle, w oparciu o opracowania wymienione w pkt. 3 i 4 MPEC
ogłosił przetarg publiczny na opracowanie projektu ciepłowni geotermalnej i w dniu
22.02.2017 r. zawarł umowę z Energoprojekt Warszawa S.A. (dalej: EPW). Zakres
umowy obejmuje dodatkowo uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W ramach realizacji umowy EPW
złożył w dniu 26.05.2017 r. wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu (dalej: RDOŚ) o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ciepłowni geotermalnej
wraz z infrastrukturą”. Warunkiem wydania tej decyzji jest m.in. zgodność
przedsięwzięcia z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (dalej:
MPZP). Na dzień składania wniosku do RDOŚ nie było zgodności z nowym
planem. Mimo tego, by nie tracić czasu wniosek został złożony. Po wejściu w życie
nowego MPZP (20.06.2017r.) został on przesłany do RDOŚ jako uzupełnienie do
złożonego wniosku. W odpowiedzi RDOŚ poinformował, że wyznacza nowy
termin załatwienia sprawy do 28.11.2017 r. Zaznaczyć należy, że planowane do
realizacji przedsięwzięcie znajduje się na obszarach „Natura 2000”, w strefie ujęcia
wód dla miasta Konina, a jego część w strefie zalewowej. To dodatkowo
komplikuje sprawę wydania decyzji i wymaga przedłożenia dodatkowych
dokumentów i opracowań. Aby pozyskać środki na budowę ciepłowni geotermalnej
MPEC będzie wnioskował o: · Dotację ze środków unijnych poprzez udział w
konkursie NFOŚiGW działającym jako instytucja wdrażająca: Osi priorytetowej I
Zmniejszenie emisyjności gospodarki; współfinansowanej ze środków Funduszu
Spójności w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, projektów w
ramach: Działania 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 1.1.1. „Wspieranie inwestycji dotyczących
wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do
sieci dystrybucyjnej/przesyłowej”; Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-003/17,
Składanie wniosków w terminie od 30.10.2017 r. do 29.12.2017 r. · Pożyczkę ze
środków krajowych NFOŚiGW w ramach: Programów 2015 – 2020 pn. „Wsparcie
przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, Część 2)
Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
w ramach I osi priorytetowej; Nabór wniosków do 20 grudnia 2018 roku. Ponadto
Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel środki własne. MPEC przewiduje że po
opracowaniu dokumentacji wszystkich branż i uzyskaniu pozwolenia na budowę
oraz wsparcia finansowego, a także po przeprowadzeniu przetargu na wybór
wykonawcy, budowa ciepłowni geotermalnej realizowana będzie w latach
2018/2019. Informacje dotyczące Spółki Geotermia Konin: Miasto Konin, aby
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Kapitał założycielski to 200 000. zł, obecnie kapitał wzrósł do 9 100 000 zł, a
udziałowcami zostały kolejne cztery spółki miejskie: PGKiM, PWiK, PKS oraz
MTBS. Zasadniczym celem firmy jest zagospodarowanie wód termalnych
występujących na Wyspie Pociejewo do celów energetycznych, rekreacyjnych i
balneologicznych. Geotermia Konin uzyskała 50% dotację na wykonanie pierwszego
odwiertu. Opracowała także Projekt Robót Geologicznych, który został zatwierdzony
przez Marszałka Województwa. W roku 2014 nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa
Zarządu. Nowy Zarząd, po konsultacjach z ekspertami, zaproponował korekty w
istniejącym Projekcie Odwiertu Konin GT-1, które zostały ujęte w Projekcie Robót
Geologicznych nr 2, po czym przeprowadził przetargi na wyłonienie wykonawcy
odwiertu oraz firmy sprawującej nadzór i dozór geologiczny. W lutym 2015 roku
zakończono prace wiertnicze na głębokości 2660 m, docierając do drugiej warstwy
wodonośnej. Parametry wody okazały się najwyższe w Polsce. Na początku
października przeprowadzono pompowania próbne. Początkowo przy pomocy
kompresorów, a następnie docelowej pompy głębinowej, zainstalowanej na głębokości
350 m. Z powodu braku jednoznacznego określenia wydajności złoża, Spółka zleciła
firmie GEOKRAK Sp. z o.o. w Krakowie (autorowi dokumentacji geologicznej)
wykonanie analizy zgodności z projektem wszystkich prac wykonanych na odwiercie
Konin GT-1, w tym analizę przebiegu pompowań próbnych i oczyszczających. W
listopadzie, do Zarządu Spółki wpłynęła od firmy GEOKRAK Sp. z o.o., autora
„Projektu robót geologicznych…”, „Opinia hydrogeologiczna”, dotycząca warunków
dopływu wód termalnych w udostępnionym do badań profilu piaskowców jury dolnej
w otworze Konin GT-1”, w której zawarte zostały wnioski i zalecenia. Analiza
wykazała, że wyniki otworu Konin GT-1 są satysfakcjonujące: temperatura wody na
wypływie 95 C, a przewidywana wydajność 140 m /h. W końcowym etapie prac
przedstawiono Marszałkowi Województwa „Dokumentację hydrogeologiczną
Odwiertu Konin GT-1”, która została bez zastrzeżeń zatwierdzona. Dokonano
rozliczenia dotacji oraz sporządzono sprawozdania z osiągniętego efektu rzeczowego i
ekologicznego, przesyłając je do NFOŚiGW. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania
przebiegu prac geologicznych, po zatwierdzeniu przez Narodowe Archiwum
Geologiczne w Warszawie spisów zdawczo-odbiorczych, dostarczono do Centralnego
Archiwum Prób Geologicznych w Leszczach 176 skrzynek rdzeni wiertniczych oraz
376 prób okruchowych. Działania Zarządu zostały pozytywnie ocenione podczas
kontroli, przeprowadzonej przez pracowników Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z silnym zasoleniem konińskiego źródła
termalnego, warunkiem przystąpienia do jego eksploatacji jest budowa odwiertu
zatłaczającego i związanego z nim rurociągu łączącego odwierty. Przeprowadzono
konsultacje dotyczące lokalizacji drugiego odwiertu i przebiegu rurociągu.
Najkorzystniejszym miejscem dla odwiertu zatłaczającego okazał się zbieg rzeki
Warty i Kanału Ulgi w zachodniej części Wyspy Pociejewo. Dla uniknięcia
prowadzenia trudnych negocjacji z kilkunastoma właścicielami działek, przez które
miał przebiegać rurociąg, zdecydowano się na poprowadzenie go po wewnętrznej
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Odrębnym zagadnieniem było otrzymanie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania
robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających
zagrożenie powodziowe, a także zakazów lokalizowania nowych przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko na obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią, co wynika bezpośrednio z Ustawy Prawo Wodne. Kolejne zakazy wynikały
z Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie ustanowienia strefy pośredniej ochrony ujęć wody pitnej dla miasta Konina.
Planowana inwestycja znajduje się na obszarze tej strefy i dla jej przeprowadzenia
również wymagane było uzyskanie decyzji zwalniającej. W trakcie procesu
uzyskiwania decyzji środowiskowej i decyzji zwalniających opracowano wiele
dokumentów, w tym Kartę informacyjną przedsięwzięcia, Raport oddziaływania na
środowisko i jego wielokrotne uzupełnienia o łącznej objętości blisko 100 stron,
Dokumentację hydrogeologiczną terenu, szereg dokumentacji wycinkowych i szkiców.
Przeprowadzono uzgodnienia z wieloma instytucjami i firmami. Proces ten trwał 15
miesięcy i obejmował łącznie 47 dokumentów. Efektem tych prac było zatwierdzenie
przez Marszałka Województwa dokumentacji projektowych odwiertu zatłaczającego,
decyzja środowiskowa i decyzje zwalniające z zakazów. Równocześnie podejmowano
działania dla ustanowienia krajowych programów wsparcia dla budowy ciepłowni
geotermalnych i nowych odwiertów. W tym celu Geotermia przygotowała dwa
wystąpienia do Ministra Środowiska oraz Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zainicjowano także dyskusje na ten temat w ramach
Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego oraz na konferencjach naukowych. Z
interpelacją poselską na forum Sejmu wystąpił Poseł Tomasz Nowak. Z inicjatywy
Spółki odbyło się spotkanie z Głównym Geologiem Kraju, Sekretarzem Stanu w
Ministerstwie Środowiska Mariuszem Orion Jędryskiem. Niestety w programach
wsparcia, które ogłoszone zostały w 2016 roku przez NFOŚiGW nie przewidziano
odrębnych dotacji dla odwiertów zatłaczających. Wsparcie obejmuje natomiast
budowę ciepłowni geotermalnych wraz z odwiertem zatłaczającym, rurociągiem
łączącym odwierty i przyłączem do sieci ciepłowniczej, jako jedno zadanie. W tej
sytuacji zadanie to wraz z dokumentacją przekazano do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej, które jako inwestor ciepłowni wystąpiło z wnioskiem o dotację.
Najważniejszym zadaniem stojącym przed Spółką Geotermia Konin jest pozyskanie
inwestorów dla kompleksowego zagospodarowania Wyspy Pociejewo. W tym celu
podjęto następujące działania: - opublikowano ogłoszenia prasowe w wielu gazetach:
Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, opracowano folder reklamowy pod nazwą „Projekt geotermalny Konin”, który
rozesłany został do wiodących sieci hotelowych, właścicieli Aquaparków, obiektów
uzdrowiskowych itp. wraz z indywidualną ofertą, - odbyto szereg spotkań z
potencjalnymi inwestorami, w tym w ramach PPP /terminy kolejnych są już
uzgodnione/, - zlecono firmie Antemio z Krakowa wykonanie studium
przedprojektowego, dotyczącego planowanych obiektów hotelowo-konferencyjnych,
rekreacyjnych i balneologicznych wraz z określeniem ich wielkości i rodzaju oraz
analizą liczby potencjalnych klientów, - nawiązano bliską współpracę z
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Reasumując, użyte przez Pana określenie „Konin poniósł porażkę” nie oddaje
faktycznego stanu sprawy. Konin ani z nikim nie przegrał, ani też z nikim się nie ściga.
Jak przytoczyłem w niniejszym piśmie NFOŚiGW ogłosił właśnie kolejny nabór
projektów, w którym wystartujemy z kompletną już dokumentacją. Nie pokonał nas
więc Toruń, Koło czy inne miasta, bowiem środków jest wystarczająco dużo dla
wszystkich aplikujących. Jestem przekonany, że przedstawione wyjaśnienia uzna Pan
za wyczerpujące.
627.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

NOWAK
WITOLD

Wniosek dotyczący powalonego drzewa na ul.
Dworcowej.

628.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

ZAWILSKI
JANUSZ

Zapytanie dotyczące
wyłonienia podmiotu do
ogrzewania miasta.

W odpowiedzi na zgłoszony przez Pana Radnego
podczas XLI sesji Rady Miasta Konina w dniu 27
września 2017 r. wniosek informuję, że karpa po
przewróconym drzewie przy ulicy Dworcowej została
usunięta.

16.10.2017 r.

W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana Radnego podczas XLI sesji Rady Miasta
16.10.2017 r.
Konina w dniu 27 września 2017 r. zapytanie informuję, że prowadzone jest
postępowanie na „Sprzedaż ciepła na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej – Konin Sp. z o.o. dla zaopatrzenia w energię cieplną Miasta Konina”. W
dialogu technicznym rozpoznano, którzy potencjalni wykonawcy i dostawcy mogą
zabezpieczyć dostarczanie ciepła po 1 lipca 2020 roku. W dialogu, zakończonym w
styczniu 2017 r., uczestniczyło 6 podmiotów krajowych i zagranicznych. Uchwałą
Nr 4/2017 z dnia 24.01.2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
powierzono Spółce dokonanie zakupu energii cieplnej na potrzeby mieszkańców
miasta, wyrażając zgodę na przeprowadzenie postępowania o zawarcie umowy na
dostawę ciepła. Dodatkowo wpłynęły wnioski od zainteresowanych o umożliwienie
skorygowania złożonej oferty wstępnej i wyznaczenie dodatkowego terminu na
składanie ofert wstępnych. Spółka w celu zwiększenia konkurencyjności ofert taki
termin wyznaczyła na 21 sierpnia. W sumie oferty złożyły trzy podmioty: - Zespół
Elektrowni PAK, zastrzegając tajemnicę i poufność w zakresie podawania
informacji, - Getec Heat & Power z Magdeburga, realizująca projekt w Turku, - E
energija Polska z Gdańska, której właścicielem jest firma z Litwy, posiadająca duże
doświadczenie w budowie tego typu przedsięwzięć na Litwie, opartych w głównej
mierze o paliwa biomasowe.
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629.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Wniosek dotyczący utworzenia drugiej furtki przy
Parku im. F. Chopina

Przyjęty do realizacji w 2017 roku wniosek nr 30 w
ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego pod
nazwą „Rewitalizacja stawu i okolicy w Parku
Miejskim im. F. Chopina” przewiduje, zgodnie z
dokumentacją projektowo-kosztorysową, odnowienie
ogrodzenia wewnętrznego, schronień dla zwierząt,
zabezpieczenie brzegu stawu oraz jego oczyszczenie i
odmulenie, a także wykonanie bramy wjazdowej w
istniejącym ogrodzeniu wewnętrznym. Na ten cel
zabezpieczono kwotę 99.999,00 zł. Przedmiot zadania
nie obejmuje natomiast ingerencji w ogrodzenie
zewnętrzne parku. Wobec powyższego, w ramach
realizowanego zadania KBO, nie ma podstaw
formalno-prawnych ani finansowych do wykonania
furtki od strony parkingów.

16.10.2017 r.

630.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Pytał, czego dotyczyła rozmowa z wójtem gminy na
temat terenów inwestycyjnych.

Rozmowa z Panem Ryszardem Nawrockim dotyczyła
roku 2019, kiedy zacznie obowiązywać ostateczna
decyzja o zmianie granic gmin. Ponadto
rozmawialiśmy o wspólnej ofercie dotyczącej terenów
inwestycyjnych.

16.10.2017 r.

631.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Pytanie dotyczące wymiany monitoringu Straży
Miejskiej.

W skład monitoringu miejskiego wchodzi 18 kamer
obrotowych oraz 25 kamer stacjonarnych. Kamery
obrotowe zainstalowane są na głównych ciągach
komunikacji pieszych oraz skrzyżowaniach dróg w
centrum miasta. Swym zasięgiem obejmują znaczny
rejon i służą przede wszystkim zapewnieniu
bezpieczeństwa mieszkańcom. Obecnie realizowany
jest projekt zabezpieczenia dróg wyjazdowych, na
których w 11 punktach zostaną zainstalowane kamery
stacjonarne. W roku bieżącym będą zabezpieczone 3
punkty. Pozostałe planuje się instalować w kolejnych
latach, w zależności od możliwości budżetowych.

16.10.2017 r.

Termin
załatwienia

Nr
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wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

632.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

Majewski
Krystian

Pytał, na jakim etapie jest powstawanie grupy
inicjatywnej. Czy jest zarządca tej grupy, kto wchodzi
w skład grupy inicjatywnej i jakie prace będzie ona
podejmowała?

Grupa inicjatywna, która będzie zajmować się
16.10.2017 r.
organizacją uroczystości Święta Niepodległości.
Kalendarz imprez. Dodatkowe środki na organizację
imprez związanych z „rokiem niepodległości”. 5
października odbyło się spotkanie dotyczące
organizacji w Koninie obchodów 100-lecia odzyskania
Niepodległości. Podczas spotkania powołano komitet
organizacyjny, w skład którego wchodzą: 1) Sławomir
Lorek – Zastępca Prezydenta - przewodniczący 2)
Krystian Majewski – Radny Miasta Konina 3)
Mirosław Bartkowiak – Radny Miasta Konina 4)
Zenona Sroczyńska – Kierownik Wydziału Kultury
UM w Koninie 5) Elżbieta Miętkiewska-Markiewicz –
Dyrektor KDK 6) Lucyna Lenard-Woźniak – Dyrektor
MDK w Koninie 7) Henryk Janasek – Dyrektor MBP
w Koninie 8) Tomasz Sękowski – Kierownik Wydziału
Sportu i Turystyki UM w Koninie 9) Andrzej Łącki –
Wydział Sportu i Turystyki UM w Koninie 10) Urszula
Miłosz – Michalkiewicz – Kierownik Wydziału
Oświaty UM w Koninie 11) Czesław Botor –
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich UM w
Koninie 12) Adam Krysiak – Wydział Spraw
Obywatelskich UM w Koninie.

633.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

Majewski
Krystian

Zapytanie o kalendarz imprez.

Ustalono, że do 15 października, członkowie komitetu 16.10.2017 r.
zgłoszą propozycje cyklu całorocznych imprez „Konin
dla Niepodległej”.

634.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

Majewski
Krystian

Wniosek o przekazanie organizacjom pozarządowym
dodatkowych środków finansowych na organizację
imprez związanych z rokiem niepodległości.

Zadeklarowana przeze mnie podczas sesji kwota
16.10.2017 r.
100.000 zł na organizację imprez związanych z rokiem
niepodległości, została ujęta w projekcie planu budżetu
Wydziału Kultury UM w Koninie na rok 2018.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

635.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

Majewski
Krystian

Prośba, aby na styczniowej sesji upamiętnić Ojca
Tarejwo jako honorowego mieszkańca miasta Konina.

Zgodnie z przepisem kompetencyjnym art. 18 ust. 2
pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym, nadawanie
honorowego obywatelstwa należy do wyłącznej
właściwości rady gminy. Zachęcam więc Pana
Radnego do przygotowania i złożenia stosownego
projektu uchwały w sprawie nadania honorowego
obywatelstwa Miasta Konina Ojcu Tarejwo wraz z
uzasadnieniem. Przewodniczący Rady Miasta
wprowadzi projekt uchwały do porządku obrad
planowanej w styczniu 2018 roku sesji. Ponadto Pan
Przewodniczący deklaruje gotowość pomocy w
przygotowaniu projektu. Sesja w styczniu planowana
jest tradycyjnie w środę, w terminie 24 lub 31 stycznia
2018 roku.

16.10.2017 r.

636.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

SIDOR
JAROSŁAW

Pytanie - czy w przypadku wad konstrukcyjnych Miasto Obecnie wykonywana jest ekspertyza, która określi
16.10.2017 r.
będzie dochodziło roszczeń od wykonawcy przeprawy zakres uszkodzenia oraz sposób naprawy. Dopiero po
przez rzekę Wartę?
jej wykonaniu podejmowane będą dalsze decyzje w tej
sprawie.

637.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

SIDOR
JAROSŁAW

Wniosek o usunięcie drzew przy i na terenie Cmentarzu
Komunalnego przy ulicy Staromorzysławskiej oraz
sfrezowanie korzeni od strony wschodniej jak również
od strony południowej (ogródków działkowych).

Teren, na którym znajduje się cmentarz komunalny
16.10.2017 r.
oraz parking (działka nr 101/1 obręb Morzysław)
zgodnie z umową nr GK.7093-0005/2004 z dnia 18
listopada 2004 roku, jest w zarządzie Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w
Koninie. W związku z tym Wydział Gospodarki
Komunalnej UM w Koninie zwrócił się do
przedsiębiorstwa z prośbą o złożenie wniosku na
wycinkę topoli, znajdujących się na terenie cmentarza
komunalnego oraz parkingu.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

638.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

RADNA/
RADNY
SIDOR
JAROSŁAW

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Prośba o wykaz wyjazdów do miasta partnerskiego
Herne (Niemcy) w ciągu ostatnich 6 lat. Radny prosił o
przedstawienie terminów wyjazdów, kto w nich
uczestniczył oraz podstawowy powód i cele wyjazdu
oraz ich skutki (np. sukcesy z podpisania umów i czego
dotyczyły, ściągnięcie inwestorów jeśli tak, to jakich
itd., czy też były to typowo wyjazdy turystyczne) dla
miasta Konina. Chodzi o wyjazdy finansowane i
współfinansowane z budżetu miasta Konina.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

04-08.08.2011 rok (Dni Herne): Marek Waszkowiak,
16.10.2017 r.
Irena Baranowska, Marcin Szubert, Piotr Korytkowski.
02-05.08.2012 rok (Dni Herne): Marek Zawidzki,
Marcin Szubert, Maria Radoch, Barbara Dusza. 0104.08.2013 rok (Dni Herne): Józef Nowicki,
Aleksandra Kamińska, Janusz Zawilski. 04-07.08.2016
rok (Dni Herne): Sebastian Łukaszewski, Lilia
Bąkowska-Rybak – nauczycielka z I Liceum
Ogólnokształcącego w Koninie, Anna Kurzawa, 0811.09.2016 rok - spotkanie przedsiębiorców: Józef
Nowicki, Stanisław Jarecki – prezes MPEC, Roman
Byczyk – prezes Konińskiej Izby Gospodarczej,
Roman Jankowski – kierownik Wydziału Działalności
Gospodarczej i Rozwoju, Józef Woźniak –
współwłaściciel Hydrostalu Spółka z o.o w Koninie."

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

639.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

RADNA/
RADNY
SIDOR
JAROSŁAW

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Pytanie - w jaki sposób i kto kontroluje sprzątanie
chodników, placów, ścieżek rowerowych, parkingów,
opróżnianie i dezynfekcję koszy itd. oraz pozostałych
czynności zawartych w umowie z PGKiM w Koninie?
Dlaczego mimo, iż jest to zawarte w umowie nie ma w
praktyce grupy interwencyjnej, która powinna być
według zawartej umowy? Dlaczego nie jest
uruchomiony dostępny numer telefonu, gdzie sytuacje o
wypadkach i konieczności sprzątnięcia ulicy czy też
chodników i ścieżek rowerowych itd. w wypadkach
awaryjnych, mógłby zgłosić bezpośrednio każdy
mieszkaniec?

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Wykonawcą umów nr 35.GK.2017 – 14001 – rejon I
16.10.2017 r.
oraz 36.GK.2017 – 14006– rejon II z dnia 28.04.2017
r., zawartych w wyniku przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na oczyszczanie miasta, jest
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o w Koninie. Spółka była
jedynym podmiotem, który przystąpił do przetargu. Ze
strony zamawiającego kontrolę nad prawidłowością
realizacji umów wykonują Irena Kulejewska i Anna
Kaszkowiak-Sypniewska. Umowy określają między
innymi sposób prowadzenia kontroli – nie rzadziej niż
raz na dwa tygodnie, po uzgodnieniu telefonicznym
lub mailowym, objazd terenów – miejsc objętych
zamówieniem. Kontrole zgodnie z zapisem umowy są
prowadzone regularnie. Numery telefonów
alarmowych są ogólnie dostępne dla każdego, a służby
je obsługujące przekazują informacje do PGKiM. W
załączniku do przywołanej wcześniej umowy, PGKiM
określiło osoby biorące udział w grupie interwencyjnej,
która cały czas istnieje i prowadzi działania.
Mieszkańcy mogą także zgłaszać swoje uwagi
dotyczące porządku w mieście Straży Miejskiej.
Odnośnie opróżniania koszy informuję, że są one
obsługiwane systematycznie i zgodnie z
harmonogramem. PGKiM ma obowiązek opróżnia
przed godz.7.00 koszy przy przystankach
komunikacyjnych, co jest wykonywane - ekipa pracuje
od godz.5.00. Przypomnę, że bieżący rok obfitował w
ekstremalne warunki pogodowe, tj. częste silne
wichury oraz obfite i ciągłe opady deszczu,
powodujące liczne zniszczenia oraz bardzo obfitą
wegetację roślin. Stosowane trzykrotnie częściej, niż
zazwyczaj środki chemiczne niestety nie wszędzie
przyniosły oczekiwany efekt.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

640.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

SIDOR
JAROSŁAW

Zapytanie - dlaczego nie wycięto topól rosnących
wzdłuż ulicy Staromorzysławskiej (od cmentarza
parafialnego do cmentarza komunalnego - przystanku
MZK) mimo wniosku z grudnia 2012 roku? Wniosek
złożony został na 9 miesięcy przed rozpoczęciem prac
wykonywanych przy budowie nowego chodnika do
cmentarza komunalnego. Po 4 latach od oddania
inwestycji do użytku na ścieżce rowerowej występują
już pęknięcia i podnosi się powierzchnia asfaltu na
ścieżce rowerowej. Topole, które nie zostały wycięte są
prawdopodobną przyczyną uszkodzenia chodnika.
Radny prosił o odpowiedź, czy jeszcze obowiązuje
gwarancja na to zadanie wykonane w 2013 roku i czy
wszystko zostało odpowiednio wykonane tzn.
korytowanie w celu likwidacji korzeni. Powierzchnia
nowego chodnika została wywyższona w stosunku do
wysokości chodnika przed przebudową i mogło to być
wykonane bez korytowania, co również może być
przyczyną tego, o czym radny mówił. Jest to do
sprawdzenia. Radny prosił o kontrolę i wyciągnięcie
konsekwencji.

Topole, które kolidowały z przebudową chodnika
zostały usunięte zgodnie z uzyskaną decyzją o
zezwoleniu na wycinkę. Zarząd Dróg Miejskich złoży
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o
zezwolenie na wycinkę pozostałych topoli. Dodam, że
rosnące w zatoce autobusowej przy ulicy
Staromorzysławskiej drzewa (dwie lipy) planowane są
także do usunięcia.

16.10.2017 r.

641.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

SIDOR
JAROSŁAW

Prośba o aktualną liczbę osób zatrudnionych w
Urzędzie Miejskim (na dzień 30.09.2017) jak również w
Zarządzie Dróg Miejskich oraz Centrum Organizacji
Pozarządowych.

Urząd Miejski w Koninie - 386 osób, w tym 10 osób
16.10.2017 r.
po stażu na okres od 21 września do 22 grudnia 2017 r.
Centrum Organizacji Pozarządowych - 6 osób, w tym 1
osoba na zastępstwo i 1 osoba na czas określony do
31grudnia 2017 r. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie –
33 osoby.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

642.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

WANJAS
WIESŁAW

Radny poparł wniosek radnego Jarosława Sidora
dotyczący wycinki topoli w ciągu ul.
Staromorzysławskiej.

W odpowiedzi na zgłoszony przez Pana Radnego
podczas XLI sesji Rady Miasta Konina w dniu 27
września 2017 r. wniosek informuję, że topole, które
kolidowały z przebudową chodnika zostały usunięte
zgodnie z uzyskaną decyzją o zezwoleniu na wycinkę.
Zarząd Dróg Miejskich złoży wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu o zezwolenie na
wycinkę pozostałych topoli. Dodam, że rosnące w
zatoce autobusowej przy ulicy Staromorzysławskiej
drzewa (dwie lipy) planowane są także do usunięcia.

16.10.2017 r.

643.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

SKOCZYLAS
KAROL

Zapytanie – do kogo należy oświetlenie przy byłym
markecie Tesco?

Oświetlenie terenów w rejonie Chopina 14A/B (dawna 16.10.2017 r.
Sonata - strona południowo-wschodnia) oraz przejścia
przez tereny PKP wymaga wykonania budowy
oświetlenia wraz z przyłączem energetycznym, które
powinno obejmować przedmiotową ścieżkę, plac
zabaw oraz parking buforowy dla SPP. Obecnie
sytuacja oświetlenia w tym rejonie pogorszyła się w
związku z zamknięciem sklepu Tesco, co w
konsekwencji spowodowało wyłączenie oświetlenia na
parkingu, który częściowo oświetlał ścieżkę między
budynkiem Chopina 14 B a terenami PKP. W związku
z zamknięciem sklepu nie ma możliwości
wyegzekwowania załączenia oświetlenia w tym
rejonie. Oświetlenie, które zostało wyłączone nie jest
własnością Miasta Konina.

Termin
załatwienia

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

644.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

SKOCZYLAS
KAROL

Pytanie – jaki podatek płaci miasto Konin PKP za
użytkowanie działki nr 285/3? Jest to działka na której
mieszczą się garaże za Wiaduktem Brańskim.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
16.10.2017 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 poz. 201 ze zm.,
podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne,
przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne
na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub
gminy, wynikające z ustawy podatkowej. W dalszej
części ustawy, w art. 13, ustawodawca zwarł katalog
podmiotów, którym nadał przymiot organu
podatkowego czyli podmiotu, który podatki pobiera. W
katalogu tym wskazani między innymi zostali:
naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnoskarbowego, wójt, burmistrz (prezydent miasta),
starosta albo marszałek województwa. W związku z
powyższym miasto Konin nie może i nie płaci na rzecz
PKP żadnej daniny publicznej w formie podatku.

645.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

Nowak Tomasz

Wniosek o zasypanie wysepki przy pomoście na
Bulwarze Nadwarciańskim.

W odpowiedzi na zgłoszony przez Pana Radnego
16.10.2017 r.
podczas XLI sesji Rady Miasta Konina w dniu 27
września 2017 r. wniosek informuję, że wysepka przy
Bulwarze powstała w wyniku naturalnych ruchów
rzeki oraz oddziaływania urządzeń wodnych. Należy
więc wnioskować, że po jej zasypaniu powstanie nowa.
Tak więc zasypanie istniejącej wysepki jest
niezasadne.

Nr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Nr
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646.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

RADNA/
RADNY
Korytkowski
Piotr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Pytanie o osobę odpowiedzialną za zieleń w mieście i
konserwację zieleni.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Sugerując się wcześniejszym wnioskiem Pana
16.10.2017 r.
Radnego o fachowy nadzór nad zielenią miejską , od
roku 2015 (zgodnie z uchwałą nr 189 Rady Miasta
Konina z dnia 30 września 2015 roku)
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o w Koninie zostało
powierzone zadanie w zakresie urządzania, pielęgnacji
i porządkowania terenów zieleni w parkach miejskich,
lesie komunalnym i na Bulwarze Nadwarciańskim.
Należy podkreślić, że PGKiM zatrudnia osoby
posiadające niezbędne kwalifikacje w przedmiotowym
zakresie. Pozostałe tereny zieleni miejskiej, zgodnie z
przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu
nieograniczonego obsługiwane są przez dwie firmy, tj;
- EKO – FLORA Współczesne Tereny Zieleni Mateusz
Hańczewski Golina Kolno 35, - Zakład UsługowoHandlowy „AGROMAX’ Konin Wola Podłężna,
ul.Sosnowa 13. Warunkiem wymaganym od
wykonawców jest zapewnienie jednej osoby do
nadzorowania wykonywanych prac, legitymującej się
co najmniej średnim wykształceniem i przeszkoleniem
w zakresie dotyczącym konserwacji i utrzymania
zieleni, a także co najmniej 3 letnim doświadczeniem
w kierowaniu pracami dotyczącymi utrzymania,
pielęgnacji i porządkowania zieleni miejskiej.
Informuję również, że w 2015 r. został powołany
zespół do oceny drzewostanu w mieście, który dokonał
oceny stanu zdrowotnego wszystkich drzew na terenie
miasta Konina i wytypował do wycinki niezbędne
drzewa. Sukcesywnie drzewa te, po otrzymaniu
wymaganego prawem zezwolenia, były usuwane.
Opracowanie „Ocena drzewostanu w mieście Koninie”
dostępne jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM
w Koninie. Dodam, że podczas każdej
przeprowadzanej kontroli w terenie, pracownicy
Wydziału Ochrony Środowiska dokonują wstępnej
oceny zagrożenia bezpieczeństwa powodowanego
przez drzewa. Potrzebę wycięcia drzewa zgłasza
zawsze właściciel terenu. Ostateczna decyzja czy
wycinka jest konieczna zapada po ocenie stanu drzew
przez organy ochrony środowiska. Obecnie zezwolenia
na usunięcia drzew i krzewów rosnących na terenach
będących własnością Miasta Konina wydaje Marszałek

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

647.XLI Sesja RMK
27.09.2017 r.

Korytkowski
Piotr

Wniosek o podcięcie
drzew w ciągu ul.
Staszica, Wyzwolenia.

Drzewa w pasie drogowym wzdłuż ulicy Staszica i Wyzwolenia zostaną przycięte na
przełomie roku 2017/2018.

648.19.10.2017 r.

Sebastian
Górecki

Interpelacja radnego S.
Góreckiego w sprawie
przetargów działek i
gruntów miejskich - m.
Konina za ostatnie 5 lat
aż do roku bieżącego.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego dotyczącą przetargów na działki i grunty
miasta Konina informuję: 1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta,
8.11.2017 r.
przeznaczonych do sprzedaży w latach 2012-2017 w załączeniu. 2 i 3.
Nieruchomości, stanowiące własność Miasta, nie były przedmiotem procesu
reprywatyzacji. 4. Radni Miasta Konina nie dokonywali zakupu nieruchomości
stanowiących własność Miasta w trybie przetargowym lub bezprzetargowym.

649.19.10.2017 r.

Sebastian
Górecki

Interpelacja radnego S.
Góreckiego - przyznanie
lokalu na potrzeby
działalności Fundacji
Bądź Zaradny.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego dotyczącą lokalu dla Fundacji Bądź
8.11.2017 r.
Zaradny informuję, że od dnia 14 listopada 2016 roku Fundacja posiada umowę
użyczenia pomieszczeń Centrum Organizacji Pozarządowych w celu prowadzenia
zajęć. Procedurę użyczania lokali należących do miasta, obowiązującą w Urzędzie
Miejskim w Koninie przedstawia infografika załączona pod linkiem
www.konin.pl/index.php/lokale-dla-ngo.html. Obecnie miasto nie dysponuje lokalem
na Osiedlu Zatorze, który mógłby zostać użyczony Fundacji.

650.19.10.2017 r.

Sebastian
Górecki

Interpelacja radnego S.
Odpowiedź w formie tabeli
Góreckiego - usługi
nagłośnienia
imprez/uroczystości
organizowanych na
terenie miasta Konina w
przeciągu ostatnich 5 lat.

651.XLII Sesja RMK Wiesław Wanjas
25.10.2017 r.

Wniosek o
poprowadzenie ścieżki
rowerowej za
przystankiem
znajdującym się na ul.
Warszawskiej.

16.10.2017 r.

8.11.2017 r.

W odpowiedzi na zgłoszony przez Pana Radnego podczas XLII sesji Rady Miasta
13.11.2017 r.
Konina w dniu 25 października 2017 r. wniosek informuję, że opracowywana obecnie
dokumentacja projektowa pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska –
Wojska Polskiego w Koninie”, obejmuje także budowę ścieżki rowerowej,
usytuowanej za przystankiem. Sytuacje, o których mówił Pan Radny podczas sesji
występują także w innych miejscach, np. przy ulicy Spółdzielców i Chopina.
Wynikają one z braku miejsca w pasie drogowym, aby można było usytuować ścieżkę
za przystankiem.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

652.XLII Sesja RMK Kotlarski Michał
25.10.2017 r.

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Prośba o oświetlenie
tymczasowego przejścia
przez tory niedaleko
budynku Sonaty.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W odpowiedzi na zgłoszony przez Pana Radnego podczas XLII sesji Rady Miasta
13.11.2017 r.
Konina w dniu 25 października 2017 r. wniosek informuję, że oświetlenie terenów w
rejonie Chopina 14A/B (dawna Sonata - strona południowo-wschodnia) oraz przejścia
przez tereny PKP wymaga wykonania budowy oświetlenia wraz z przyłączem
energetycznym, które powinno obejmować ścieżkę, plac zabaw oraz parking
buforowy dla SPP. Jakość oświetlenia w tym rejonie pogorszyła się w związku z
zamknięciem sklepu Tesco, co w konsekwencji spowodowało wyłączenie oświetlenia
na parkingu, który częściowo doświetlał ścieżkę między budynkiem Chopina 14 B a
terenami PKP. Oświetlenie, które zostało wyłączone nie jest własnością Miasta
Konina. Montaż naświetlacza na budynku dawnej Sonaty nie przyniósłby
zadowalających efektów, ze względu na zbyt dużą odległość budynku od
tymczasowego przejścia przez tory.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

653.XLII Sesja RMK Lachowicz
25.10.2017 r.
Sławomir

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Pytał o tereny inwestycyjne.
Ile Miasto posiada w ofercie
działek, ile zostało
sprzedanych, ilu jest
chętnych potencjalnych
inwestorów. Jakie starania
poczyniono, aby zachęcić
potencjalnych inwestorów
do zakupu gruntów na
terenach inwestycyjnych.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana Radnego podczas XLII sesji Rady Miasta Konina w dniu 25
października 2017 r. zapytanie informuję, że Miasto posiada 54 działki z przeznaczeniem pod
inwestycje, o łącznej powierzchni ponad 84 ha. W rejonie Międzylesia wydzielono geodezyjnie 16
działek gruntu, z czego pięć sprzedano. By zainteresować potencjalnych inwestorów ofertą terenów
inwestycyjnych, prowadzone są wszechstronne działania przez wszystkie wydziały urzędu, powiązane
z gospodarką inwestycyjną. Wiodącą rolę odgrywa Wydział Obsługi Inwestora. Od momentu jego
utworzenia, przygotowano oferty na 24 oficjalne zapytania. Można określić, że kontakt ze strony
potencjalnych inwestorów następuje kilka razy w miesiącu, jednak nie każdy kontakt kończy się
możliwością przygotowania oferty. Część potencjalnych inwestorów uznaje, że uzyskała
satysfakcjonujące informacje podczas spotkania lub rozmowy telefonicznej. W każdym jednak
przypadku pracownicy Wydziału OI ponawiają później kontakt z potencjalnym inwestorem, by
podtrzymać zainteresowanie przedstawioną ofertą. Jednym z najważniejszych zadań Wydziału Obsługi
Inwestora jest właściwe przygotowanie terenów inwestycyjnych pod oczekiwania inwestorów. W
okresie od lipca do października 2017 roku zrealizowano rozbiórkę budynków i uprzątnięto tereny przy
ulicy Janowskiej (o łącznej powierzchni ponad 12ha). Podobne działanie zostało wykonane w okresie
kwiecień – maj 2017 roku na terenach inwestycyjnych przy ulicy Nadrzecznej. Dodatkowo, został tutaj
zainicjowany podział nieruchomości, poprzedzony rozmowami z zainteresowanymi inwestorami, by
odzwierciedlał oczekiwania rynkowe. W uzgodnieniu z PWiK zostały oszacowane koszty przyłączy
wodno-kanalizacyjnych oraz przeprowadzono rozmowy z Energa-Operator, by przyspieszyć proces
realizacji przyłączy elektroenergetycznych. Uzbrojenie terenu, jeśli zgodę wyrazi Rada Miasta,
zrealizowane zostanie ze środków uzyskanych ze sprzedaży działek. Kolejne działania to działania
promocyjne. Uruchomiono nową, atrakcyjną wizualnie i funkcjonalną stronę internetową –
gospodarka.konin.pl . Znajdują się na niej najbardziej aktualne informacje na temat terenów
inwestycyjnych oraz aktualności. Strona jest w procesie ciągłego ulepszania i będzie dostosowywana
do tworzonych przez Polska Agencję Inwestycji i Handlu wytycznych i standardów obsługi
inwestorów, w zakresie dotyczącym strony internetowej gminy. Co więcej, Wydział przygotowuje
nowy katalog ofert inwestycyjnych, opracowany według obecnych standardów, z wykorzystaniem
zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych wykonanych z drona. Takie fotografie pozwalają na
pokazanie terenu w całości, łącznie z podglądem okolicy. Katalog będzie wykorzystany do
prezentowania na targach, eventach i dla potencjalnych inwestorów. Planowane zakończenie prac to
koniec 2017 roku. Wydział zorganizował również kampanię promocji terenów inwestycyjnych na
billboardach, ustawionych przy drogach krajowych, prowadzących do miasta. Ma to na celu nie tylko
poinformowanie potencjalnych inwestorów o dostępnych ofertach, ale również zwiększenie
świadomości wśród mieszkańców Konina i okolic. Kampania będzie trwać od listopada 2017 do lutego
2018. W planach natomiast na przyszły rok, jest lepsze oznakowanie dojazdu do terenów i
ogólnopolska kampania promocyjna. Nietypowym elementem promocyjnym są wizyty pracowników
Wydziału OI w siedzibach konińskich przedsiębiorców. Jest to element badania ankietowego
przedsiębiorców, jak i doskonała okazja, by bezpośrednio usłyszeć o potrzebach, pomysłach i
propozycjach. Badanie będzie trwało do końca pierwszego kwartału 2018 roku. Pracownicy Wydziału,
uczestnicząc w konferencjach, próbują nawiązać współpracę z innymi podmiotami, w celu zwiększenia
zasięgu oddziaływania naszej oferty inwestycyjnej lub bezpośrednio znaleźć inwestora. Nawiązano
kontakt z przedstawicielami m.in.: Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji
Europejskiej, Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego JETRO, Deloitte czy Dr Irena Eris.
Wydział rozpoczął także działania, zmierzające do powiększenia powierzchni terenów inwestycyjnych
Miasta, poprzez współpracę z właścicielami gruntów prywatnych na terenie Konina, na których MPZP
zakładają lokalizację nowych inwestycji. Proces ten potrwa sukcesywnie przynajmniej do połowy 2018
roku, ale pozwoli na zwiększenie oferty gruntów pod inwestycje. Różnorodność oferowanych terenów
może mieć duży wpływ na przyciągnięcie nowych inwestorów. Nie bez znaczenia jest również krótszy
czas i sposób nabycia gruntów prywatnych, w stosunku do gruntów miejskich, na których obowiązują
procedury przetargowe. Każdorazowo inwestor wyrażający zainteresowanie gruntami na terenach
inwestycyjnych jest obsługiwany na najwyższym poziomie, otrzymując sprofilowaną ofertę oraz
profesjonalną obsługę w przypadku wizyty. By ustandaryzować ten proces przygotowywany jest
dokument - „Standardy Obsługi Inwestora”, który po odpowiednich uzgodnieniach zostanie

13.11.2017 r.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

654.XLII Sesja RMK Skoczylas Karol
25.10.2017 r.

Pytał, w jakiej wysokości Zgodnie z art. 293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa
13.11.2017 r.
podatek od PKP wpływa (Dz. U. z 2017 poz. 201 ze zm.) - indywidualne dane, zawarte w deklaracji oraz
do miasta.
innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte
są tajemnicą skarbową. Tajemnicą skarbową objęte są także dane zawarte m.in. w
aktach dokumentujących czynności sprawdzające, czy dokumentacji rachunkowej
organu podatkowego (art. 293 § 2 pkt 2 i 4 Ordynacji podatkowej). Z kolei art. 294 §
1 pkt 2 cytowanej ustawy jednoznacznie określa, iż do przestrzegania tajemnicy
skarbowej obowiązani są: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek
województwa oraz pracownicy urzędów ich obsługujących. W związku z powyższym
nie mogę udzielić Panu Radnemu odpowiedzi na zadane pytanie.

655.XLII Sesja RMK Skoczylas Karol
25.10.2017 r.

Prośba o sprawdzenie
stanu sanitarnego w
budynku po byłej pralni
na Placu Górnika.

Z przeprowadzonej w czerwcu 2017 r. okresowej pięcioletniej kontroli obiektu
13.11.2017 r.
budowlanego przy ulicy Plac Górnika 4 w Koninie wynika, że stan techniczny piwnic
obiektu jest zły i należy podjąć czynności naprawcze. Wskazano na potrzebę
wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej na dwóch odcinkach w piwnicy oraz
zabezpieczenie dostępu do piwnic i wypompowanie z nich wody. Według opinii
komisji przeprowadzającej badanie okresowe budynku, należy opracować projekt
naprawy stanu technicznego piwnic. Działania te wymagają znacznych nakładów
finansowych. Zadanie to zostanie ujęte przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami
UM w Koninie w projekcie planu budżetu na 2018 rok.

656.XLII Sesja RMK Nowak Tomasz
25.10.2017 r.

Wniosek o zasypanie
wysepki powstałej przy
pomoście na Bulwarze
Nadwarciańskim.

W odpowiedzi na zgłoszony przez Pana Radnego podczas XLII sesji Rady Miasta
13.11.2017 r.
Konina w dniu 25 października 2017 r. wniosek informuję, że w sprawie wysepki
przy pomoście Bulwaru Nadwarciańskiego, uzyskano informację (telefoniczną) od
administratora rzeki Warty-Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wysepka jest efektem procesów fluwialnych, związanych z naturalną działalnością
wód płynących, do których należy m.in. działalność transportowa rzek. Budowa
pomostu mogła również wpłynąć na osadzanie się materiału naniesionego przez rzekę
i powstanie w tym miejscu wysepki. Zasypanie obszaru pomiędzy brzegiem a
wysepką, wymaga uzyskania uzgodnień/decyzji, wynikających z ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.), tj.: - decyzji
Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zwalniającej z zakazów
określonych w art. 40 ust. 3 oraz 88l ww. ustawy - na wykonywanie prac na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, - pozwolenia wodnoprawnego na
wykonywanie robót na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. Ponadto
informuję, że wysepka znajduje się na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Warty
PLB300002. W związku z powyższym Miasto nie planuje likwidacji wysepki.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Termin
załatwienia

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

657.XLII Sesja RMK Sidor Jarosław
25.10.2017 r.

Ponowna prośba o
rozbiórkę starej instalacji
c.o. pomiędzy ul.
Pogodną a Leopolda
Staffa.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie prowadzi korespondencję z Agencją
Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Poznaniu ul. A. Fredry 12, 61-701
Poznań, mającą na celu usunięcie nieczynnej sieci ciepłowniczej. O jej efektach
zostanie Pan Radny poinformowany przez Dyrektora ZDM odrębnym pismem, w
terminie późniejszym.

13.11.2017 r.

658.XLII Sesja RMK Sidor Jarosław
25.10.2017 r.

Po zapoznaniu się z
odpowiedzią na wniosek
z poprzedniej sesji prosi
o informację, kiedy
odbyło się ostatnie
sprzątanie na ul.
Przemysłowej. Zdjęcia
wykonano 15.10.2017 r.

Zgodnie z zawartymi umowami, sprzątanie miasta odbywa się 2 razy w tygodniu
(odcinek wskazany przez Pana Radnego w poniedziałki i czwartki). Widoczne na
zdjęciach śmieci w pasie zieleni przy ulicy Przemysłowej zostały zgłoszone
wykonawcy do posprzątania. Zlecono również do wykoszenia trawę przy ogrodzeniu
na wiadukcie.

13.11.2017 r.

659.XLII Sesja RMK Nowak Witold
25.10.2017 r.

Prośba o naprawę
W odpowiedzi na zgłoszony przez Pana Radnego podczas XLII sesji Rady Miasta
pęknięć poprzecznych na Konina w dniu 25 października 2017 r. wniosek informuję, że na ulicy
ul. Paderewskiego.
Paderewskiego, w roku bieżącym, zostaną wykonane remonty nawierzchni w
miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Natomiast remonty
poprawiające stan nawierzchni, zostaną wpisane do planu na 2018 r.

13.11.2017 r.

660.XLII Sesja RMK Majdziński Jan
25.10.2017 r.

Wniosek o zakup i
ustawienie wiaty
przystanku MZK na ul.
Jana Pawła II przy
Centrum Ogrodniczym
Laskówiec.

W odpowiedzi na zgłoszony przez Pana Radnego podczas XLII sesji Rady Miasta
Konina w dniu 25 października 2017 r. wniosek informuję, że zostanie rozważona
możliwość zamontowania we wskazanej przez Pana Radnego lokalizacji
wyremontowanej, używanej wiaty przystankowej. Konieczne będzie sprawdzenie,
czy wymiary wiaty będą odpowiednie do wyznaczonej na jej ewentualny montaż
powierzchni.

13.11.2017 r.

661. XLIII Sesja
RMK
29.11.2017 r.

STREKERDEMBIŃSKA
ELŻBIETA

Wniosek o zaklejenie
dziur na ul.
Przemysłowej na
odcinku od Niesłusza do
Malińca.

Prace remontowe na wskazanym przez Panią Radną odcinku Zarząd Dróg Miejskich
planował wykonać w listopadzie. Jednak z powodu niesprzyjających warunków
atmosferycznych prace zostały rozpoczęte w dniu 11.12.2017. Większość ubytków w
nawierzchni zostanie uzupełniona do Świąt Bożego Narodzenia.

15.12.2017 r.

662. XLIII Sesja
RMK
29.11.2017 r.

STREKERDEMBIŃSKA
ELŻBIETA

Wniosek o zaklejenie
dziury na ul. Gajowej.

Prace remontowe na ulicy zostaną wykonane łącznie z remontem ulicy Przemysłowej.

15.12.2017 r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

663. XLIII Sesja
RMK
29.11.2017 r.

STREKERDEMBIŃSKA
ELŻBIETA

664. XLIII Sesja
RMK
29.11.2017 r.

WANJAS
WIESŁAW

665.XLIII Sesja
RMK
29.11.2017 r.

NOWAK
WITOLD

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Wniosek o usunięcie
starego zardzewiałego
ciepłociągu na ul.
Sulańskiej na wysokości
firmy Flortech.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Zarząd Dróg Miejskich podjął działania zmierzające do ustalenia właściciela
rurociągu. W dalszej kolejności ZDM zwróci się o jego likwidację. Sprawę
komplikuje kabel firmy Orange, który jest „podpięty” do rurociągu. Ewentualne
negocjacje w celu usunięcia kabla mogą przedłużyć załatwienie sprawy.

Termin
załatwienia

15.12.2017 r.

Wniosek o wykonanie
W odpowiedzi na zgłoszony przez Pana Radnego podczas XLIII sesji Rady Miasta
parkingu przy ul. Aleje 1 Konina w dniu 29 listopada 2017 r. wniosek informuję, że zadanie wykonania
Maja 8.
parkingu przy ulicy Aleje 1 Maja 8 nie zostało ujęte w planie remontów bieżących,
ani inwestycji na rok 2018. Ewentualna realizacja takiego zadania zostanie
poprzedzona zbadaniem możliwości formalno-prawnych.

15.12.2017 r.

Zapytanie, czy Miasto
Konin zamierza starać się
o środki z programu
Senior+.

15.12.2017 r.

Miasto Konin zamierza skorzystać z dofinansowania dostępnego w ramach Programu
Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020. Planujemy ubiegać się o dotację na
utworzenie Klubu „Senior+” oraz na jego wyposażenie w maksymalnej wyznaczonej
kwocie (125 tys. zł na wydatki inwestycyjne i 25 tys. zł jednorazowej dotacji na
wyposażenie). Nie zdążymy jednak złożyć oferty w edycji 2018 r., ponieważ konkurs
ogłoszono 28 listopada, a termin składania ofert upływa 22 grudnia. Ponadto, w
budynku przedszkola Pinokio przy ulicy Powstańców Wielkopolskich (planowana
lokalizacja Klubu Seniora) trzeba wykonać niezbędne prace dla zapewnienia
minimalnego standardu dla tego typu placówki – co jest warunkiem spełnienia
wymogów formalnych i zakwalifikowania oferty do konkursu. Te prace to przede
wszystkim wyposażenie istniejącej łazienki w dwie toalety (jest tylko jedna) i
adaptacja jednego z pomieszczeń na kuchnię. Technicznie jest to możliwe do
wykonania, jednak nie w tak krótkim czasie. Dlatego będziemy starać się o dotację w
przyszłorocznej edycji. Z pewnością warto zainwestować w to miejsce, które jest ·w
bardzo dobrej lokalizacji. Ponadto budynek jest parterowy i dostępny dla osób
starszych o różnym stopniu sprawności fizycznej. Nie bez znaczenia jest także fakt,
że część budynku, jest już wykorzystywana przez grupę mieszkańców, skupionych w
Strefie Seniora, prowadzonej przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej Razem.
Bezsprzecznym jest, że Klub Seniora - otwarty codziennie i oferujący rozmaite formy
aktywności i spędzania czasu poza domem - jest w mieście bardzo potrzebny.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Budowa drogi jest realizowana na podstawie umowy z dnia 02.11.2017 r. przez
SIDROG Sp. z o.o. z Błaszek. Nadzór prowadzi Zachodnie Centrum Konsultingowe
„EURO INVEST” Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. na podstawie umowy z dnia
06.11.2017 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 14.11.2017 r. Wykonawca po
podpisaniu umowy przygotował harmonogram rzeczowo-finansowy, Plan
Zapewnienia Jakości oraz informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
które zostały sprawdzone i zweryfikowane przez inspektora nadzoru. Zostało również
przygotowane zaplecze dla obsługi inwestycji. Po zamontowaniu tablic
informacyjnych w dniu 05.12.2017 r. wykonawca, zgodnie z wytycznymi, mógł
przystąpić do wykonywania robót. Obecnie nie ma problemów z wykonawcą.

Termin
załatwienia

666.XLIII Sesja
RMK
29.11.2017 r.

NOWAK
WITOLD

Zapytanie dotyczące
budowy łącznika między
ul. Kleczewską a
Przemysłową, czy
ruszyła już budowa i czy
jest problem z
wykonawcą.

667.XLIII Sesja
RMK
29.11.2017 r.

NOWAK
WITOLD

Wniosek o naprawę słupa Właścicielem słupa jest Firma Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu. Z
na rondzie WOŚP.
uzyskanych od firmy informacji wynika, że słup zostanie wymieniony wraz z
czterema innymi na terenie Miasta Konina, w ramach jednego zlecenia, na które
została już podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji - 12.01.2018 r.

15.12.2017 r.

668.XLIII Sesja
RMK
29.11.2017 r.

NOWAK
WITOLD

Zapytanie, jak miasto
radzi sobie z problemem
zakrywania przestrzeni
publicznej reklamami
(reklamoza).

15.12.2017 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury UM w Koninie nadal prowadzi inwentaryzację
reklam na terenie miasta Konina. Wykonywana jest dokumentacja fotograficzna.
Następnie zdjęcia w postaci cyfrowej katalogowane są w programie typu GIS.

15.12.2017 r.

Nr

Data
wpływu

669.XLIII Sesja
RMK
29.11.2017 r.

RADNA/
RADNY
SKOCZYLAS
KAROL

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Zapytanie na temat
awarii systemu
informacji przestrzennej.
Radny pytał, czy nie
można wdrożyć nowego
systemu i jaki byłby
ewentualny koszt.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Obecnie trwają pracę nad wdrożeniem nowego sytemu informatycznego, w ramach
zadania pod nazwą „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i
harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych.” –
projekt współfinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020. Głównym celem nowego systemu jest rozwój innowacyjnej
gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Konina poprzez
umożliwienie korzystania z elektronicznych usług publicznych, będących w
kompetencji Miasta Konina. Projekt obejmuje stworzenie i poprawę jakości usług
publicznych oraz udostępnianie baz danych i metadanych zawierających zbiory
informacji przestrzennej. Planowany jest także rozwój geograficznego systemu
informacji przestrzennej GIS (KoSIT). Dodatkowo projekt zapewni rozwój
elektronicznych systemów obsługi interesantów oraz systemów wspomagających
funkcjonowanie administracji publicznej. W załączeniu, przekazuję krótką
prezentację dotyczącą realizowanego projektu. Stan realizacji projektu: Obecnie
zostały wykonane: ortofotomapa wraz ze zdjęciami ukośnymi, umożliwiającymi
oglądanie dowolnych fragmentów miasta z lotu ptaku, z kilku perspektyw (góra,
północ, południe, wschód, zachód). Zdjęcia te zostaną udostępnione poprzez link na
stronie miasta na serwerze wykonawcy. Wykonany został również numeryczny model
terenu. W ramach zawartych umów zakładane są aktualnie bazy GESUT (geodezyjna
ewidencja sieci uzbrojenia terenu) i BDOT500 (baza danych obiektów
topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych
opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000). Przewidywany termin
realizacji prac wynikający z umów to 30.04.2018 r. W dalszej kolejności wyłoniony
zostanie dostawca sprzętu i specjalistycznego oprogramowania GIS, stanowiącego
system zarządzania KoSIT. Zostanie również utworzony i uruchomiony Portal eusług. Zadanie obejmuje także cyfryzację miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz innych wybranych rejestrów prowadzonych w Urzędzie, ich
migrację i zainicjowanie w systemie zarządzania KoSIT.

Termin
załatwienia

15.12.2017 r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

670.XLIII Sesja
RMK
29.11.2017 r.

SKOCZYLAS
KAROL

Zapytanie - jakie oferty
Potwierdzam, że do Spółki GEOTERMIA wpłynęły oferty od spółek ASA SA z
inwestorskie wpłynęły do Warszawy i NDI SA z Sopotu. Jednakże na obecnym etapie należy traktować je jak
spółki Geotermia Konin. deklaracje wzięcia udziału w przedsięwzięciu. Początkiem bowiem wyłonienia
partnera prywatnego będzie ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w
dalszej kolejności dialog konkurencyjny i dialog techniczny z firmami poproszonymi
o złożenie oferty. Całość prac koordynowana będzie przez specjalny zespół,
powołany Zarządzeniem Nr 187 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 ·grudnia w
sprawie powołania zespołu ds. realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termy
Konin” w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. GEOTERMIA Konin Sp. z o.o.
przygotowała i wydała natomiast specjalny folder informacyjny, który został
rozesłany do firm, potencjalnie zainteresowanych tym przedsięwzięciem - w
szczególności do sieci hotelowych, właścicieli aquaparków, inwestorów finansowych
itp. Ponadto opublikowano szereg ogłoszeń w pismach biznesowych, min. w
„Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”. O planach
Konina, dotyczących zagospodarowania wód termalnych, każdorazowo informowano
także podczas wszelkich branżowych sympozjów, konferencji i spotkań oraz w
ramach działań Polskiego Związku Geotermicznego, którego Geotermia Konin jest
członkiem.

15.12.2017 r.

671.XLIII Sesja
RMK
29.11.2017 r.

SKOCZYLAS
KAROL

Zapytanie o stare kino
„Górnik”.

Nieruchomość ta jest własnością osób prywatnych.

15.12.2017 r.

672.XLIII Sesja
RMK
29.11.2017 r.

SIDOR
JAROSŁAW

W związku z budową
kanalizacji sanitarnej w
ul. Działkowej, radny
wnioskował o naprawę
tej drogi na całej
szerokości od strony ul.
Staromorzysławskiej.

Zgodnie z projektem, wykonawca robót kanalizacyjnych jest zobowiązany do
odtworzenia nawierzchni na pełnej szerokości ulicy Działkowej.

15.12.2017 r.

673.XLIII Sesja
RMK
29.11.2017 r.

MAJDZIŃSKI
JAN

Wniosek o usunięcie
wystającej z chodnika
rury w miejscu zjazdu z
ul. Jana Pawła II w ul.
Skrótową.

Rura wystająca z chodnika jest elementem infrastruktury telekomunikacyjnej
należącej do ORANGE Polska S.A. Zarząd Dróg Miejskich wystąpił do Spółki z
wnioskiem o jej przesunięcie.

15.12.2017 r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

674.XLIII Sesja
RMK
29.11.2017 r.

MAJDZIŃSKI
JAN

Wniosek o wycinkę
krzewów znajdujących
się w pasie drogowym
przy ul. Grójeckiej, a
także ustawienie znaku
drogowego
ostrzegającego przed
dzikimi zwierzętami.

Prace związane z wycinką krzewów przy ulicy Grójeckiej zostaną wykonane na
przełomie stycznia i lutego 2018 r. Znak A-18b „dzikie zwierzęta” stosuje się do
oznaczenia miejsc (odcinków dróg), na których zwierzęta dziko żyjące często
przekraczają drogę, np. przy wjeździe do lasu o dużej ilości zwierzyny lub miejscach
przecięcia przez drogę dojścia do wodopoju. Miejsca takie ustala się na podstawie
informacji o szlakach wędrówek zwierząt, uzyskanych od służb leśnych. Jak dotąd nie
wpłynęły żadne informacje od Polskiego Związku Łowieckiego – Zarząd Okręgowy o
migracji dzikiej zwierzyny w tym rejonie i związanych z tym zagrożeniem
bezpieczeństwa ruchu. W związku z tym, Zarząd Dróg Miejskich w Koninie nie widzi
konieczności znakowania wskazanego przez Pana Radnego odcinka ulicy Grójeckiej.

15.12.2017 r.

675.XLIII Sesja
RMK
29.11.2017 r.

MAJDZIŃSKI
JAN

Radny poruszył problem
zapadających się
studzienek
kanalizacyjnych.

Przy obecnym dużym natężeniu ruchu drogowego, na niektórych ulicach miasta
Konina, występują problemy nierównego osiadania jezdni, przyległej do studzienek
rewizyjnych. Jednym z rozwiązań jest lokalizacja kanalizacji poza pasem jezdni - w
pasach zieleni, pod chodnikami lub ścieżkami rowerowymi. Takie rozwiązania
stosuje się przy projektowaniu kanalizacji. Wymaga to jednak pasów drogowych o
znacznej szerokości. W celu wyeliminowania uciążliwości, związanych z osiadaniem
gruntu - jezdni przy studniach kanalizacyjnych, PWiK Spółka z o.o, w ramach robót
eksploatacyjnych oraz przy modernizacji ulic, dokonuje przebudowy studni poprzez
ich adaptację na tzw. studnie ślepe – podziemne, np. w ulicy Przemysłowej. Zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi projektowymi w PWiK Sp. z o.o, projektanci
zobowiązani są do projektowania włączeń przykanalików sanitarnych z
nieruchomości, do kanałów ulicznych również za pomocą trójników.
Przedsiębiorstwo w latach 2016 – 2017 testowało elastomerowe pierścienie
dystansowe, montowane pomiędzy korpusem włazu a konstrukcją studni. Ich
skuteczność i zasadność stosowania została potwierdzona w jezdniach o dużym
obciążeniu. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące kanalizacji sanitarnej, w tym
konieczność regulacji włazów studni, usuwane są w trybie interwencyjnym przez
służby eksploatacyjne PWiK. W latach 2016 – 2017 przedsiębiorstwo dokonało 120
regulacji studni wraz z wymianą włazów. Dodam również, że prace konserwacyjne
związane z regulacją wysokościową studzienek prowadzone są na bieżąco na terenie
całego miasta, przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik. Wszelkie
nieprawidłowości w omawianym zakresie należy zgłaszać do Zarządu Dróg
Miejskich lub PWiK Sp z o.o w Koninie.

15.12.2017 r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

676.XLIII Sesja
RMK
29.11.2017 r.

Majewski
Krystian

Pytał, jak wygląda
sytuacja finansowa i
gruntowa Gminnej
Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Samopomoc Chłopska”.

Wpłynęło do mnie pismo od Pani Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska”, dotyczące uwzględnienia sytuacji finansowej i gospodarczej tego
podmiotu. Z uwagi jednak na to, że indywidualne dane składane przez podatników,
płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, nie mogę udzielić Panu
Radnemu żadnych dodatkowych informacji na ten temat. Natomiast grunty, o które
pytał Pan Radny są własnością Miasta, oddane w użytkowanie wieczyste GS
„Samopomoc Chłopska” w Koninie.

15.12.2017 r.

677.XLIII Sesja
RMK
29.11.2017 r.

Nowak Tomasz

Wniosek o naprawę
wewnętrznego pasa
drogowego ronda św.
Ducha przy kościele
ewangelickim.

Zarząd Dróg Miejski rozpocznie naprawę nawierzchni na rondzie w przyszłym
tygodniu

15.12.2017 r.

678.XLIII Sesja
RMK
29.11.2017 r.

Nowak Tomasz

Wniosek o naprawę
We wskazanym przez Pana Radnego miejscu układana jest aktualnie nawierzchnia z
nawierzchni bocznej
elementów ażurowych.
uliczki dojazdowej na ul.
Podgórną.

15.12.2017 r.

679.XLIII Sesja
RMK
29.11.2017 r.

Nowak Tomasz

Wniosek o przedłużenie
ul. Gimnastycznej.

Komisja Infrastruktury Rady Miasta Konina omawiała na swoim posiedzeniu
wniosek do projektu budżetu pod nazwą „Budowa nowej nawierzchni, chodnika i
oświetlenia ulicy Gimnastycznej wraz z dokumentacją techniczną” (300.000 zł). Na
najbliższej sesji Rady Miasta Konina zaproponuję realizację tego zadania, w zakresie
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kwotę 35.000 zł, co
zostanie zgłoszone w autopoprawkach do projektu budżetu na 2018 rok. Z powodu
braku środków żadne inne prace, w tym przedłużenie, nie są w przypadku tej ulicy
możliwe do wykonania.

15.12.2017 r.

680.XLIII Sesja
RMK
29.11.2017 r.

CHOJNACKI
ZENON

Wniosek o postawienie
masztu z flagą Polski na
obchody setnej rocznicy
odzyskania
niepodległości.

Harmonogram całorocznych imprez „Konin dla Niepodległej" jest w trakcie
opracowywania przez powołany komitet organizacyjny. Propozycja Pana Radnego maszt z flagą jest jednym z tych przedsięwzięć, które zostały w ten harmonogram
wpisane. Innym, podobnym projektem, jest ustawienie w Koninie kamiennej
kolumny, zwieńczonej orłem w koronie, w ramach rządowego programu MON.
Ostateczna decyzja o tym, jakie projekty będą realizowane, zapadnie w styczniu
2018, podczas kolejnego spotkania komitetu.

15.12.2017 r.

Nr

Data
wpływu

681.22.11.2017 r.

RADNA/
RADNY
Nowak Tomasz

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Proszę o ustalenie danych
właścicieli i określenie
możliwości dostępu do nich.
Nawiązanie kontaktu jest
niezbędne, w celu ustaleń
mieszkańców i właścicieli
działek, co do ostatecznego
przebiegu nowej drogi i ich
zgody na udostępnienie
części gruntów pod jej
budowę (ok. 6 metrów).

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Zgodnie z treścią art. 24 ust 5 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r.
poz.2101) Prezydent Miasta Konina, jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków może udostępnić dane
osobowe figurujących w operacie ewidencyjnym właścicieli/władających nieruchomościami następującym
podmiotom: a) właścicielom lub władającym daną nieruchomością b) organom administracji publicznej lub innym
podmiotom, realizującym na skutek powierzenia lub zlecenia zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub
lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; c) operatorom sieci, tj przedsiębiorcom
telekomunikacyjnym lub podmiotom wykonującym zadania z zakresu użyteczności publicznej, W pozostałych
przypadkach, dla otrzymania takich informacji niezbędne jest wskazanie przez wnioskodawcę interesu prawnego, czyli
oparcie swojego żądania na konkretnym przepisie prawa materialnego. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym
udostępnia się w formie: 1) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu; 2) wyrysów z mapy ewidencyjnej;
3) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego; 4) plików komputerowych
sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych; 5) usług, o których mowa w
art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Podstawową formą udzielania
pisemnych informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków, w zakresie obejmującym zarówno dane przedmiotowe
i podmiotowe, jest wypis z rejestru gruntów. Wypis z operatu ewidencyjnego jest zaświadczeniem w rozumieniu
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, stąd mają tutaj zastosowanie zasady dotyczące wydawania
zaświadczeń. Zgodnie zaś z przepisami art. 217 par. 2 kpa, zaświadczenie wydaje się, jeśli urzędowego potwierdzenia
określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa oraz gdy osoba ubiega się o nie ze względu na swój
interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Wydanie wypisu z rejestru
gruntów następuje w trybie powołanej powyżej ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne i
zgodnie z załącznikiem do ww. aktu prawnego jest odpłatne. W przypadku wypisów uproszczonych, sporządzonych
dla działek wskazanych przez Pana Radnego w załączniku do wniosku, łączny koszt takiej usługi wyniósłby 201 zł.
Ponieważ sprawa dotyczy potencjalnej inwestycji, rozwiązaniem alternatywnym, nie wymagającym wskazania interesu
prawnego, byłoby złożenie wniosku o udostępnienie danych przez Radę Miasta Konina, działającą jako organ
administracji publicznej. Artykuł 24 ust 5 pkt 2 wskazuje bowiem, że „starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i
budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu
ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących
organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji
publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór
danych lub wypis”. Niezbędnym jednak byłoby tu wskazanie konkretnego zadania publicznego realizowanego przez
Miasto Konin. Sam zamiar realizacji zadania nie stanowi bowiem wystarczającej przesłanki do udostępnienia danych.
Podkreślić należy, że wniosek Rady Miasta Konina również podlegałby wymienionej powyżej opłacie, gdyż (art. 40b
ust. 2 pkt 4 ustawy pgik) nieodpłatnie wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządza się i wydaje organom
administracji rządowej oraz organom jednostek samorządu terytorialnego, jedynie w związku z ich działaniami
mającymi na celu: a) ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w
księdze wieczystej, b) przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu
terytorialnego, c) przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.
Przypomnę również, że wniosek Pani Żabińskiej rozpatrywany był na posiedzeniu Komisji Infrastruktury w dniu 11
października 2017 r., a odpowiedź na ten wniosek została udzielona wnioskodawcy przez Przewodniczącego Rady
Miasta. W związku z tym, że na obszarze obejmującym działki wymienione przez Pana Radnego w załączniku do
wniosku, nie są w najbliższych latach zaplanowane żadne inwestycje, nie ma przesłanek, by występować do właścicieli
nieruchomości o zgodę na udostępnienie ich danych osobowych.

Termin
załatwienia

5.12.2017 r.

Nr

Data
wpływu

682.19.12.2017 r.

RADNA/
RADNY
NOWAK
WITOLD

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Interpelacja dot. reklam Wydział Urbanistyki i Architektury UM w Koninie prowadzi systematyczne prace związane z
w przestrzeni publicznej. inwentaryzacją reklam na terenie miasta Konina. Czynności te polegają na przeprowadzaniu wizji w

terenie, w trakcie których wykonywana jest dokumentacja fotograficzna. W zgromadzonym dotychczas
spisie reklam znajdują się zarówno reklamy wolnostojące, jak również bilboardy, pylony reklamowe,
szyldy, słupy ogłoszeniowo-reklamowe, potykacze oraz inne formy reklamy. Inwentaryzacja nie
uwzględnia własności gruntu, na którym dany nośnik reklamowy się znajduje, a wyłączenie identyfikuje jej
lokalizację z numerem geodezyjnym nieruchomości.
Sposób prowadzenia wizji w terenie oraz listę wprowadzanych reklam oparto o obowiązujące na terenie
miasta obręby geodezyjne (19 obrębów). Dokumentacja fotograficzna w głównej mierze wykonywana jest
z terenu dróg publicznych. Następnie zdjęcia w postaci cyfrowej katalogowane są w programie typu GIS.
W wykorzystywanym do pracy programie QGIS, każdemu zdjęciu przyporządkowany jest punkt na mapie
z określonymi współrzędnymi, do którego przypisana jest tabela atrybutów. W tabeli znajdują się takie
dane jak: adres, rodzaj reklamy, treść, data wykonania zdjęcia oraz odnośnik do fotografii. Dotychczas
zinwentaryzowano i wprowadzono do ewidencji reklamy z następujących obrębów:
–
Nowy Dwór
292 nośniki,
–
Chorzeń
715 nośników,
–
Morzysław
232 nośniki,
–
Czarków
873 nośniki,
–
Glinka
245 nośników,
–
Przydziałki
213 nośników,
–
Starówka
504 nośniki.
Dotychczasowe wyniki prac inwentaryzacyjnych dostępne są do wglądu w Wydziale Urbanistyki i
Architektury.
Z niespełna dwóch i pół tysiąca gmin w Polsce, zaledwie w dziesięciu podjęto uchwały reklamowe (stan na
19 październik 2017 r.), z czego 3 uchwały unieważniono w całości, a kolejne trzy w części. W 2018 roku
rozpoczną się czynności związane z przygotowaniem
projektów uchwał, zmierzających do uporządkowania przestrzeni publicznej naszego miasta. Dodam, że
planuje się również przeprowadzenie konsultacji społecznych, co do zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
Wydział Urbanistyki i Architektury nadal będzie prowadził prace inwentaryzacyjne w pozostałych
obrębach ewidencyjnych w celu stworzenia bazy informacyjnej obrazującej faktyczny stan przestrzeni
publicznej. Jej przygotowanie jest niezbędne do podjęcia prac nad uchwałą krajobrazową dla Miasta
Konina

5.01.2018 r.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

683.XLV Sesja RMK Korytkowski
20.12.2017 r.
Piotr

Zapytanie dotyczące
poszerzenia granic
Miasta Konina.

W 2016 roku zostały podjęte prace zmierzające do regulacji granic miasta Konina z
gminą Stare Miasto, w celu usprawnienia zarządzania miastem. Konsekwencją tego
działania jest zmiana granicy miasta Konina i gminy Stare Miasto, zatwierdzona
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic
niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany
nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Dz.U. z 2017 r., poz. 1427).
Zmiany objęte tym rozporządzeniem wchodzą w życie w dwóch etapach, tj.: 1) 1
stycznia 2018 r. – zmiana polega na włączeniu nieruchomości oznaczonych w
ewidencji gruntów i budynków: - obręb Przydziałki, gmina Konin - numerami
działek: 85/29, 85/32, 563/2 i 564/4 do obrębu Rumin, gmina Stare Miasto; - obręb
Pawłówek, gmina Konin - numerami działek: 308/1, 328/4, 328/5, 329/4, 329/5,
330/5, 333/11, 333/13 i 519/1 do obrębu Stare Miasto, gmina Stare Miasto; 2) 1
5.01.2018 r.
stycznia 2019 r. – zmiana polega na włączeniu do Miasta Konina części terytorium
gminy Stare Miasto, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: - obręb Rumin numerami działek: 3/1, 4/2, 744/1, 744/2, 744/3, 3/10, 3/13, 3/15, 809/3, 809/4, 809/5,
808/1, 799, 3/11, 3/12, 3/14, 798/1, 807/1, 807/2, 807/3 i 967/3 o łącznej powierzchni
14,5571 ha do obrębu Przydziałki; - obręb Żychlin – część działki 435/1 o
powierzchni 0,12 ha do obrębu Wilków. Ponadto informuję, że zmiany w
dotychczasowym przebiegu granic zasadniczego trójstopniowego podziału
terytorialnego kraju, wynikające z przywołanego wyżej rozporządzenia, wchodzące w
życie od 1 stycznia 2018 r., zostały już uwidocznione w operacie ewidencyjnym,
prowadzonym dla miasta Konina, o czym poinformowano właścicieli nieruchomości
oraz odpowiednie instytucje.

684.XLV Sesja RMK Majewski
20.12.2017 r.
Krystian

Wniosek o nadanie
honorowego
obywatelstwa ojcu
Tarejwo.

Odpowiadając na złożony wniosek w tej sprawie w październiku (sesja RM z dnia
27.09.2017 r.) zaproponowałem, by Pan Radny przygotował stosowny projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem, żeby można było poddać go pod obrady na
5.01.2018 r.
styczniowej sesji Rady Miasta. Ponawiam propozycję i przypominam, że
Przewodniczący Rady Miasta deklaruje gotowość pomocy w przygotowaniu projektu.

685.XLV Sesja RMK Majewski
20.12.2017 r.
Krystian

Zapytanie dotyczące
Pałacu Reymonda.

Nieruchomość ta jest własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym osób
fizycznych. Obiekt wymaga gruntownego remontu, którego szacunkowy koszt może
wynieść nawet kilka milionów złotych. Nabycie przez miasto tej nieruchomości
uzależnione jest od pozyskania zewnętrznych źródeł sfinansowania remontu. W
uzgodnieniu z użytkownikami wieczystymi, miasto zgłosiło Pałacyk Reymonda do
programu rewitalizacji. Obecnie trwają rozmowy na temat nabycia prawa
użytkowania wieczystego Pałacyku, w drodze zamiany za inną nieruchomość
miejską.

5.01.2018 r.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

686.XLV Sesja RMK LACHOWICZ
20.12.2017 r.
SŁAWOMIR

Zapytanie dotyczące
mostu – „kiedy on może
być uruchomiony? Czy
będzie nas to kosztowało,
czy firma zrobi to w
własnym zakresie?"

Wykonawca przystąpił do usunięcia awarii estakady wschodniej E5 w dniu 5.12.2017
r. Prace trwają. Trudno jednak dziś określić, kiedy naprawa się zakończy i obiekt
zostanie przywrócony do użytkowania. Wykonawca naprawia estakadę na własny
5.01.2018 r.
koszt.

687.XLV Sesja RMK NOWAK
20.12.2017 r.
WITOLD

Radny wnioskował o to,
żeby w
długoterminowych
planach remontowych
lub inwestycyjnych
przewidzieć ul.
Paderewskiego jako
ważny łącznik między
ulicami Kleczewską i
Przemysłową. A także
należałoby pomyśleć o
złożeniu wniosku w
sprawie ulicy
Paderewskiego do
Narodowego Programu
Przebudowy Dróg
Lokalnych.

Sprawa przebudowy ulicy Paderewskiego jest tematem otwartym. Priorytetem jednak
w tej chwili jest połączenie ulic Paderewskiego i Wyzwolenia z nowo budowanym
wiaduktem. Oczywiście, po opracowaniu dokumentacji projektowej możliwe byłoby
wystąpienie o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
(dawniej tzw. „schetynówki”). Należy jednak przewidzieć odpowiednią nośność
nawierzchni, adekwatną do wzrastającego natężenia i rodzaju ruchu, czyli ruchu
ciężkiego. To oznacza kategorię ruchu minimum KR4, co najprawdopodobniej będzie
wymagało całkowitej rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni i wykonania nowej jej
konstrukcji. Trzeba też zwrócić uwagę, że dofinansowanie z NPPDL nie może
5.01.2018 r.
przekroczyć 3 mln złotych, a koszty przebudowy ulicy Paderewskiego, na
dwujezdniowym odcinku długości 1400 m, mogą wynieść około 12 mln złotych

688.XLV Sesja RMK
20.12.2017 r.

Budynek sądu znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej, lecz nie jest
obiektem wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla omawianego obszaru (uchwała Nr 504 Rady
Miasta Konina z dnia 31 maja 2017r.) wprowadzone zostały nast.
Zapytanie dotyczące
ępujące ustalenia: - zachowanie istniejącego rozplanowania, - zachowanie
ewentualnego remontu
historycznej linii zabudowy, - zachowanie zabytkowej zieleni, - zharmonizowanie
budynku po byłym sądzie
5.01.2018 r.
nowych obiektów z zabytkowym otoczeniem w zakresie lokalizacji i formy
rejonowym – na ul.
architektonicznej, - zharmonizowanie nawierzchni ulic, placów i chodników z
Wojska
zabytkowym otoczeniem, - zharmonizowanie usytuowania, skali i formy wyposażenia
ulic z historycznymi elementami. Przedłożony do zatwierdzenia projekt przebudowy
budynku nie zakładał natomiast przywrócenia dawnej fasady budynku konińskiej filii
syndykatu rolniczego.

Nowak Tomasz

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

689.2.01.2018 r.

SIDOR Jarosław

Interpelacja radnego J.
Sidora - kontrola
bezodpływowych
zbiorników (szamb) na
terenie miasta Konina i
egzekwowania
podłączenia się do
zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego w sprawie kontroli bezodpływowych zbiorników (szamb) na
terenie miasta Konina i egzekwowania podłączenia się do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej informuję:
Ad. 1 Na terenie miasta Konina (według danych Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Koninie)
znajduje się około 720 zbiorników bezodpływowych. Ad.2-5 Przy badaniu szczelności zbiorników
bezodpływowych należy posiłkować się Polską Normą PN-B-10702 „Wodociągi i kanalizacja - Zbiorniki Wymagania i badania". Prace muszą być prowadzone z zastosowaniem niezbędnych środków techniczno organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy. Przeprowadzenie próby szczelności
zbiornika bezodpływowego należy poprzedzić niżej wymienionymi czynnościami: 1. Zbiornik należy
opróżnić i wstępnie oczyścić przez przemycie, przedmuchanie parą lub powietrzem. Przedmuchanie
zbiornika tlenem jest niedopuszczalne. 2. Bezpośrednio przed oględzinami wnętrza zbiornika, powietrze w
zbiorniku należy zbadać na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji toksycznych i palnych np.
siarkowodór, metan. 3. Dokonać oględzin ścian i dna zbiornika. 4. W zależności od wyniku oględzin: jeżeli stwierdzono infiltrację wód gruntowych przez nieszczelności ścian, dna zbiornika należy
przeprowadzić próbę szczelności zbiornika na infiltrację posiłkując się normą PN-B_10702 - w przypadku
poziomu wód gruntowych poniżej dna zbiornika bezodpływowego (brak widocznego przenikania wód
gruntowych do zbiornika) należy przeprowadzić próbę szczelności zbiornika na eksfiltrację (przenikanie
ścieków ze zbiornika do gruntu) posiłkując się normą PN-B-10702. PINB dla miasta Konina aktualnie nie
przeprowadza kontroli szczelności zbiorników bezodpływowych, ze względu na wysokie koszty ekspertyz,
którymi byliby obciążeni właściciele nieruchomości. Ad.6 Kontrole w zakresie zawierania umów oraz
posiadania rachunków za odbiór nieczystości ciekłych przeprowadza Straż Miejska. W latach 2016-2017
odbyło się: - 230 samodzielnych kontroli przydomowych zbiorników bezodpływowych i podłączeń do sieci
kanalizacyjnej oraz posiadania rachunków na wywóz nieczystości płynnych, dokonanych przez strażników
dzielnicowych w podległych rejonach. - 20 kontroli przeprowadzonych z pracownikami Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. - 377 kontroli dokonanych z pracownikami Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Pouczono 78 sprawców wykroczeń. Ukarano mandatami karnymi ogółem 21
sprawców na łączną kwotę 2.150 ,- zł. Skierowano jeden wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w
Koninie. Ad. 7-9 Ponieważ porównanie ilości sprzedanej wody z wywozem nieczystości płynnych z danej
posesji nie może być podstawą do podejmowania decyzji administracyjnych, statystyki takie nie są
prowadzone. Ad. 10-12 Obecnie 137 posesji ma możliwość podłączenia grawitacyjnego do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej. 41 posesji posiada wyprowadzenie przyłącza kanalizacji sanitarnej z pasa drogowego
do granicy nieruchomości. Wobec właścicieli tych posesji zostały podjęte kroki, wynikające z Zarządzenia
nr 160/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 października 2017 roku w sprawie przyjęcia procedury
wydawania decyzji nakazujących przyłączenie nieruchomości do istniejącej lub nowo wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Konina. Wobec właścicieli 96 posesji procedura zostanie wszczęta
w najbliższym czasie. Przypomnę, że od roku 2012 miasto realizuje system dotacji na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z
budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Dzięki
wsparciu zlikwidowanych zostało około 50 % szamb – do sieci miejskiej przyłączono blisko 800
nieruchomości. Na rok bieżący w budżecie miasta zabezpieczono na ten cel kwotę 300.000 zł. Dodam
także, że w wyniku zadań inwestycyjnych aktualnie realizowanych przez PWiK, około 200 nieruchomości
będzie miało możliwość podłączenia do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Na dziś, 95 właścicieli
zobowiązało się do przyłączenia nieruchomości do nowo wybudowanej sieci.

15.01.2018 r.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

690.16.01.2018 r.

SIDOR Jarosław

Interpelacja radnego J.
Sidora - dot. budowy
wiaduktu nad linią
kolejową E20 i
połączenia wschódzachód pomiędzy ul.
Paderewskiego a
Wyzwolenia

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, dotyczącą budowy wiaduktu nad linią kolejową E20 i
połączenia wschód-zachód, pomiędzy ulicami Paderewskiego a Wyzwolenia informuję:
Ad. 1 Całkowity koszt zadania to kwota około 21,24 mln zł brutto, natomiast wkład miasta, zgodnie z
porozumieniem (zawartym pomiędzy PKP PLK S.A. a Miastem Konin, zaakceptowanym przez Radę
Miasta Konina Uchwałą nr 72 z dnia 25.03.2015 r.) to 13,12 mln zł brutto, co stanowi ok. 61,8% kosztów
inwestycji.
Ad. 2 Projekt budowy wiaduktu został uzgodniony przez Miasto Konin w 2014 roku, przed uzyskaniem
przez PKP PLK S.A. pozwolenia na budowę.
Ad. 3 Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich w Koninie są w stałym kontakcie z PKP PLK S.A. oraz
Wykonawcą robót, a także biorą udział w spotkaniach dotyczących budowy wiaduktu.
Ad. 4,5,6 Zamawiającym budowę wiaduktu są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Spółka zleciła, w
procedurze przetargowej, wykonanie robót oraz nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji. Prawo
budowlane nie przewiduje możliwości sprawowania nadzoru przez dwie grupy inspektorów nadzoru
inwestorskiego. Warto w tym miejscu podkreślić, że obowiązki i odpowiedzialność nadzoru inwestorskiego
za jakość wykonanych robót wynikają wprost z Prawa Budowlanego (art.25 ust.2) i nie są zależne od
podmiotu zlecającego nadzór.
Ad. 7 Wybudowany obiekt posiadać będzie 36-miesieczną gwarancję od wykonawcy robót.
Ad. 8 Koszty utrzymania obiektu, po jego przekazaniu i ujawnieniu w ewidencji miasta, ponosić będzie
zgodnie z Porozumieniem Miasto Konin.
Ad.9,12,13 Budowa wiaduktu obejmuje wykonanie dwóch oddzielnych obiektów inżynierskich, na których
znajdować się będą po trzy pasy ruchu, co zminimalizuje utrudnienia w przypadku awarii/wypadku na
jednym z obiektów. W celu zapobiegania utrudnieniom komunikacyjnym na terenie miasta realizowana
będzie budowa połączeń alternatywnych, tj: łącznika od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej,
rozbudowa ulicy Kleczewskiej oraz ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy J. Matejki do Malińca.
Konieczna będzie także przebudowa ulicy Przemysłowej, na odcinku od Ronda Solidarności do ulicy
Paderewskiego.
Ad.10 Miasto Konin (Zarząd Dróg Miejskich w Koninie) posiada ubezpieczenie od czynności, związanych
z wykonywaniem zadań zarządcy dróg.
Ad. 11 Obecnie trwają analizy programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej z
ulicą J. Matejki, mające na celu zwiększenie przepustowości w ciągu ulicy Przemysłowej, kosztem mniej
obciążonych ruchem relacji skrętnych z ulicy J. Matejki.
Ad. 14 Od 10.01.2017 roku funkcjonuje w mieście system SISMS „BLISKO”, za pomocą którego
mieszkańcy informowani są o różnego rodzaju zagrożeniach, w tym komunikaty
o utrudnieniach w ruchu drogowym na terenie miasta. Aplikację BLISKO można bezpłatnie pobrać ze
strony internetowej miasta : www.konin.pl.
Ad. 15 W przypadku rozpoczęcia zadania inwestycyjnego - przebudowy ulicy Przemysłowej na odcinku od
Ronda Solidarności do ul. ul. I. Paderewskiego - sposób zabezpieczenia przed nadmiernym hałasem oraz
zanieczyszczeniem powietrza będzie wskazywała decyzja środowiskowa.

2.02.2018 r.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

691.22.01.2018 r.

SIDOR Jarosław

Interpelacja radnego
Jarosława Sidora dot.
przedłużenia umowy na
dostawę ciepła z ZE
PAK

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, dotyczącą „przedłużenia umowy o kolejne dwa
lata na dostawę ciepła z ZE PAK, jak również zaawansowaniem prac nad nowym dostawcą
ciepła, ewentualnie zawarcie długoletniej umowy na dostawę ciepła po czerwcu 2022 roku dla
odbiorców w Koninie z ZE PAK.” informuję:
Ad. 1 ZE PAK uzależnia złożenie wiążącej oferty na długoletnią sprzedaż ciepła dla miasta
Konina od przyszłych regulacji prawnych dotyczących wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej z biomasy i form wsparcia dla tego typu odnawialnych źródeł energii (OZE).
Ad. 2 W § 2 Zarządzenia Nr 130/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 września 2016 roku
w sprawie powołania zespołu roboczego do wypracowania koncepcji budowy nowego źródła
ciepła dla miasta Konina, został określony zakres działania „Zespołu roboczego”. Zakres ten
jest realizowany.
Ad. 3 Spółka MPEC-Konin prowadzi aktualnie postępowanie, dotyczące „sprzedaży ciepła na
rzecz MPEC – Konin Sp. z o.o. dla zaopatrzenia w ciepło Miasta Konina”. Postępowanie nie
jest prowadzone na wybór wykonawcy źródła ciepła, lecz na wybór dostawcy ciepła. Sposób
dostawy i rozwiązania techniczne (koncepcja) pozostaną w gestii dostawcy, o ile zostaną
spełnione warunki wymagane przez Spółkę. MPEC-Konin Sp. z o.o. zawrze umowę sprzedaży
ciepła z dostawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz jeżeli jej projekt
zostanie pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, a następnie zaakceptowany przez
Zgromadzenie Wspólników.
Ad. 4 Obecnie trwa procedura wyboru dostawcy ciepła dla miasta Konina. Jest ona w 2.02.2018 r.
przedostatniej fazie, a mianowicie jest po etapie składania ofert wstępnych i przeprowadzonych
negocjacjach. W trakcie jest modyfikacja Istotnych Warunków Postępowania do składania ofert
ostatecznych. Do dalszego etapu postępowania zostały dopuszczone: Getec Heat & Power z
Magdeburga oraz E energija Polska z Gdańska, której właścicielem jest firma z Litwy, które są
zainteresowane dalszym etapem postępowania i dostawą ciepła na rzecz Spółki dla miasta
Konina.
Ad. 5 Prace Zespołu są kontynuowane przez Spółkę, zgodnie z Uchwałą nr 04/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPEC-Konin z dnia 24.01.2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o zawarcie umowy na dostawę ciepła
zgodnie z odpowiedzią w pkt. 3.
Ad. 6 Spółka prowadzi obecnie postępowanie na wybór dostawcy ciepła. Jeżeli zostaną
spełnione warunki postawione przez Spółkę w postępowaniu, a wybrana oferta zostanie
pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą, a następnie zaakceptowana przez
Zgromadzenie Wspólników, to Spółka zawrze umowę sprzedaży ciepła z dostawcą, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Informuję również Pana Radnego, że nie jesteśmy uzależnieni od jednego dostawcy ciepła – na
tę chwilę, oprócz głównego dostawcy - ZE PAK, ciepło do odbiorców dostarczane jest także z
ZTUOK (Spalarni MZGOK Sp. z o.o.) w Koninie, a w najbliższych latach planuje się budowę
ciepłowni geotermalnej.
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SIDOR
JAROSŁAW

Wniosek o naprawienie
krawężnika po
wewnętrznej stronie
Wykonawca został zobowiązany do naprawy, w ramach gwarancji. Do tego czasu
ronda na ul.
miejsce to zostanie oznakowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
Spółdzielców przy Leroy
Merlin.

CIEŚLAK
MAREK

Wydział Gospodarki Komunalnej coraz częściej otrzymuje zgłoszenia o
pojawiających się w mieście lisach. Rozrastające się miasto powoduje, że człowiek
narusza tereny, na których żyją dzikie zwierzęta. W związku z tym coraz częściej
dochodzi do nietypowych spotkań. Drapieżniki, do których należą lisy, szybko się
Radny poinformował, że
uczą, że łatwiej jest znaleźć jedzenie w śmietniku osiedlowym, niż upolować coś
na osiedlu w
samemu. Dlatego też, by pozbyć się lisów z podmiejskich osiedli, musimy przede
Gosławicach pojawiły się
wszystkim zadbać o odpowiednie zabezpieczenie wyrzucanych przez nas odpadów.
lisy. Wnosił o
Należy więc zaapelować do mieszkańców Konina o zamykanie kontenerów na śmieci 15.02.2018 r.
interwencję, bądź
oraz zaprzestanie dokarmiania zwierząt i ptaków, w sposób polegający na wykładaniu
wskazanie instytucji,
resztek jedzenia na trawnikach i innych miejscach wokół budynków. Ponadto,
która tym problemem się
częstotliwość pojawiania się lisów na terenach miejskich związana jest z ich okresem
zajmie.
godowym, który przypada od stycznia do marca. Zaleca się, żeby lisów nie dotykać i
nie próbować się z nimi zaprzyjaźniać. W sytuacji, kiedy ich pojawianie się na
terenach siedlisk ludzkich staje się nagminne, należy zwrócić się do Straży Miejskiej,
która bezpłatnie użyczy klatki - pułapki służącej do ich odłowu.
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Realizacja wymaga opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zarząd Dróg Miejskich, mając na uwadze zgłoszenia mieszkańców ulicy, jak i problemy
dotyczące odwodnienia tych terenów, na przełomie stycznia oraz lutego bieżącego roku
wykonał interwencyjne prace konserwacyjne rowów przydrożnych odprowadzających wody
opadowe z ulicy Międzylesie. Aktualnie, być może efekt wykonanych prac nie jest w stu
procentach zadowalający, natomiast sytuacja ta spowodowana jest złym stanem technicznym
głównego rowu melioracyjnego, stanowiącego swoisty odbiornik wód opadowych z rowów
przydrożnych, jak i ułożeniem przepustów prowadzących wody w kierunku odbiornika. ZDM,
w bieżącym miesiącu, będzie próbował rozwiązać problem przepustów, poprzez czyszczenie
ich wysokociśnieniowym sprzętem do czyszczenia hydrodynamicznego. Rozpoczęto także
procedurę wyłonienia wykonawcy usługi konserwacji rowu melioracyjnego, zlokalizowanego
przy ulicy Międzylesie o dł. 250 mb. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, co nastąpi 15
lutego br. i sporządzeniu umowy, wykonawca usługi niezwłocznie przystąpi do prac
melioracyjnych. Ostateczny termin zakończenia robót - 15 marca 2018 r. Inwestycja drogowa budowa ulic wraz z chodnikami i ciągami rowerowymi oraz oświetleniem i odwodnieniem Radny w imieniu
zostanie ujęta w planach budżetowych na kolejne lata, po przebudowie ulicy Kleczewskiej. Do
mieszkańców
tego czasu będą wykonywane wszelkie niezbędne remonty cząstkowe. Ponadto Zarząd Dróg
wnioskował o
Miejskich oznakuje ulicę Międzylesie, zgodnie z jej przebiegiem (ewidencja sieci drogowej),
kompleksową naprawę
według standardów Systemu Informacji Miejskiej, co poprawi orientację wszystkich
ul. Międzylesia, w tym
zainteresowanych w terenie. Ulica Międzylesie, rejon osiedla Międzylesie – Zachód, objęty jest
wykonanie odwodnienia, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w części
modernizacji rowów
dotyczącej rejonu Międzylesie – Zachód – przyjętego Uchwałą nr 314 Rady Miasta Konina z
15.02.2018 r.
dnia 30 czerwca 2004 r. Na dziś ulica zasilana jest w wodę z sieci wodociągowej DN 100.
melioracyjnych,
Dostarczana
do
odbiorców
woda
spełnia
wszystkie
określone
w
przepisach
wymagania.
PWiK
wymianę starych rur
Sp. z o.o prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody, w ramach monitoringu kontrolnego.
kanalizacyjnych,
Nadzór sprawuje także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Przyczyną zmiany koloru
wykonanie chodnika,
wody (rdzawy) może być stan techniczny instalacji wewnętrznej budynku, za który odpowiada
oświetlenia i zmianę
jego właściciel. Na terenach objętych ustaleniami planu miejscowego, infrastrukturę
oznakowania dojazdów
wodociągową i kanalizacyjną należy lokalizować wzdłuż publicznych ulic lokalnych i
do posesji.
dojazdowych oraz ciągów pieszo-jezdnych. Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej wymaga wydzielenia pasów drogowych i ich wykupu, zgodnie z planem.
Ścieki sanitarne z terenów osiedla Międzylesie Zachód będą odprowadzane poprzez układy
grawitacyjno – ciśnieniowe, do istniejącego kolektora sanitarnego DN 800 w ulicy Zakładowej.
Zakres budowy kanalizacji sanitarnej : 1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 200 – ok.13,0
km 2) Przepompownie sieciowe ścieków sanitarnych – 4 szt. 3) Rurociągi ciśnieniowe – ok.1,8
km Szacunkowy koszt budowy – 14 000 000,00 zł. Zasilanie osiedla w wodę planowane jest z
przebudowywanej, w ramach modernizacji ulicy Kleczewskiej, sieci wodociągowej DN 200
oraz istniejącej sieci wodociągowej DN 300 w ulicy Zakładowej. Zakres budowy sieci
wodociągowej 1) Sieć wodociągowa DN 150 – ok..2,3 km, 2) Sieć wodociągowa DN 100 –
ok.7,0 km 3) Sieć wodociągowa DN 80 - ok.3,5 km Szacunkowy koszt budowy wodociągu -8
950 000,00 zł. „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z
o.o., na lata 2018 -2023” zakłada rozpoczęcie budowy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na
osiedlu Międzylesie w roku 2022, co uwarunkowane jest wykupem gruntów pod pasy drogowe.
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LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Pytał, czy ustalono, kto
jest właścicielem
nieruchomości
znajdującej się na ul.
Zofii Urbanowskiej –
naprzeciwko Urzędu
Stanu Cywilnego?

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Zgodnie z art. 61 ustawy - Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu
budowlanego jest obowiązany: 1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z
zasadami, o których mowa w art.5 ust.2; 2) zapewnić, dochowując należytej
staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników
zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub siły
Zapytanie o stan
natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry,
nieruchomości Pani Esse intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i
15.02.2018 r.
na ul. Staszica z
morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których
informacją PINB.
następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednio zagrożenie takim
uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Właściciel posesji przedłożył Powiatowemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina opinię, wykonaną przez
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba sporządzająca opinię
oświadczyła, że obiekt jest odpowiednio zabezpieczony.

Nowak Tomasz

Zapytanie dotyczące
firmy odpowiadającej
między innymi za
odśnieżanie placów,
chodników.
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Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków dla miasta Konina, nieruchomość
stanowiąca działkę o nr 139 w obrębie Starówka posiada nieuregulowany stan
prawny. Aktualnie prawo własności nieruchomości ustalane jest przez pełnomocnika
spadkobierców zmarłej Tekli Saper.

Odśnieżanie na terenie Miasta Konina w standardzie 1 (który obejmuje także plac
Wolności) wykonuje firma Julmat. 16 i 17 stycznia wystąpiły silne opady śniegu i
oblodzenia, które po posypaniu solą nie ustępowały w sposób zadowalający. Dlatego
na wezwanie Zarządu Dróg Miejskich Plac był posypywany kilka razy. Wykonawcy
zwrócono również uwagę, by jego działania były w przyszłości szybsze i
skuteczniejsze.

15.02.2018 r.

15.02.2018 r.
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Korytkowski Piotr

Wnioskował o skorygowanie
granic okręgów wyborczych.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i
kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), wszystkie rady
gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach
do rady gminy, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 1
kwietnia 2018 r. Z kolei zgodnie z art. 13 ust. 1 niniejszej ustawy, w ciągu miesiąca
od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze, rady gmin mają obowiązek dokonania
podziału gmin na obwody głosowania. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że
zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. cyt. „Jeżeli
w gminach dotychczasowy podział na okręgi wyborcze spełnia wymogi Kodeksu
wyborczego, rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi
wyborcze określającą takie same granice okręgów wyborczych jak obowiązujące
dotychczas”. W Koninie podział na obecnie obowiązujące okręgi wyborcze istnieje
już od 2002 r. Przy ustalaniu liczby mandatów w poszczególnych okręgach
podzielono liczbę mieszkańców Konina przez liczbę radnych, co dało normę
przedstawicielską. Według tej normy w poszczególnych okręgach wybierano do tej
pory: I – 5 radnych, II – 7 radnych, III - 5 radnych, IV - 6 radnych. Zgodnie z art.12
ust.2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. przy ustalaniu podziału gminy na okręgi
wyborcze obecnie należy przyjąć liczbę mieszkańców „ujętych w stałym rejestrze
15.02.2018 r.
wyborców”, a nie jak dotychczas, wszystkich mieszkańców. Uwzględniając tę zmianę
i dzieląc liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców (60.585 osób)
przez liczbę mandatów (23) otrzymujemy normę przedstawicielską 2634 wyborców i
uzyskujemy odpowiednio następującą liczbę mandatów w okręgach: I - 5,13, II 6,92, III - 4,97, IV - 5,95. Widać z tego, że potencjał poszczególnych mandatów jest
bardzo zbliżony. Proponowane przez Pana Radnego zmiany, polegające na podziale
okręgów według naturalnych granic (linia kolejowa, rzeka) mogą być trudne do
przeprowadzenia. Natomiast możliwe są korekty w okręgach, poprzez przeniesienie
między nimi obwodów głosowania. Spowoduje to jednak zmianę liczby mandatów w
poszczególnych okręgach. Zmiany są możliwe przy zachowaniu jednolitej normy
przedstawicielstwa. Mimo, że rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi
wyborcze wyłącznie na wniosek właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
to podział zawarty we wniosku nie jest wiążący dla rady. Taka jest opinia Państwowej
Komisji Wyborczej. Jednocześnie PKW zaleca, aby przed wniesieniem projektu
uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze pod obrady rady gminy, wójt
(burmistrz, prezydent miasta) przedstawił Komisarzowi Wyborczemu, w trybie
konsultacji, opracowany projekt. Uwzględniając powyższe wymogi, Prezydent Miasta
Konina zamierza wystąpić do Rady Miasta Konina o wcześniejsze (wstępne)
wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze.
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Majewski
Krystian

Prosił o dostęp do
ekspertyzy profesora
Madaja dotyczącej awarii
kabla sprężającego na
moście Unii
Europejskiej.

Sporządzona przez profesora Arkadiusza Madaja ekspertyza jest jawna i w każdej
chwili ma Pan Radny możliwość zapoznania się z jej treścią w gabinecie Prezydenta
Miasta. W momencie, gdy otrzymamy wersję elektroniczną ekspertyzy, zostanie ona
Państwu Radnym udostępniona również w tej formie.

15.02.2018 r.

Majewski
Krystian

Prosił o naprawę
niedziałających lamp i
dodatkowe doświetlenie
skateparku na osiedlu
Zatorze.

Lampy zostały sprawdzone, a punkty świetlne, które nie działały - naprawione.
Dodatkowo, jedna z lamp została skierowana na budynek administracji i skatepark.

15.02.2018 r.

NOWAK
WITOLD

Pytał, na jakim etapie jest Naprawa kabla trwa. Ponieważ wykonawca nie może w całości zdemontować kabla
naprawa kabla na moście sprężającego na dwóch dewiatorach podpór, obecnie przygotowywany jest projekt w 15.02.2018 r.
Unii Europejskiej?
zakresie doprężenia nowym zewnętrznym kablem, zakotwionym na nowych blokach.

NOWAK
WITOLD

Pytał, kiedy rozpocznie
się budowa nowego
dworca kolejowego?

Budowa nowego dworca kolejowego rozpocznie się w maju. Przewiduje się roczny
cykl powstania tego obiektu.

15.02.2018 r.
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Radny za radnym M.
Kotlarskim wnioskował
za modernizacją ul.
Międzylesie.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Realizacja zgłoszonego wniosku wymaga opracowania kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej. Zarząd Dróg Miejskich, mając na uwadze zgłoszenia mieszkańców ulicy, jak i problemy
dotyczące odwodnienia tych terenów, na przełomie stycznia oraz lutego bieżącego roku wykonał
interwencyjne prace konserwacyjne rowów przydrożnych odprowadzających wody opadowe z ulicy
Międzylesie. Aktualnie, być może efekt wykonanych prac nie jest w stu procentach zadowalający,
natomiast sytuacja ta spowodowana jest złym stanem technicznym głównego rowu melioracyjnego,
stanowiącego swoisty odbiornik wód opadowych z rowów przydrożnych, jak i ułożeniem przepustów
prowadzących wody w kierunku odbiornika. ZDM, w bieżącym miesiącu, będzie próbował rozwiązać
problem przepustów, poprzez czyszczenie ich wysokociśnieniowym sprzętem do czyszczenia
hydrodynamicznego. Rozpoczęto także procedurę wyłonienia wykonawcy usługi konserwacji rowu
melioracyjnego, zlokalizowanego przy ulicy Międzylesie o dł. 250 mb. Po wyłonieniu najkorzystniejszej
oferty, co nastąpi 15 lutego br. i sporządzeniu umowy, wykonawca usługi niezwłocznie przystąpi do prac
melioracyjnych. Ostateczny termin zakończenia robót - 15 marca 2018 r. Inwestycja drogowa - budowa
ulic wraz z chodnikami i ciągami rowerowymi oraz oświetleniem i odwodnieniem - zostanie ujęta w
planach budżetowych na kolejne lata, po przebudowie ulicy Kleczewskiej. Do tego czasu będą
wykonywane wszelkie niezbędne remonty cząstkowe. Ponadto Zarząd Dróg Miejskich oznakuje ulicę
Międzylesie, zgodnie z jej przebiegiem (ewidencja sieci drogowej), według standardów Systemu
Informacji Miejskiej, co poprawi orientację wszystkich zainteresowanych w terenie. Ulica Międzylesie,
rejon osiedla Międzylesie – Zachód, objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Konina, w części dotyczącej rejonu Międzylesie – Zachód – przyjętego Uchwałą nr
314 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2004 r. Na dziś ulica zasilana jest w wodę z sieci
wodociągowej DN 100. Dostarczana do odbiorców woda spełnia wszystkie określone w przepisach
wymagania. PWiK Sp. z o.o prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody, w ramach monitoringu
kontrolnego. Nadzór sprawuje także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Przyczyną zmiany koloru
wody (rdzawy) może być stan techniczny instalacji wewnętrznej budynku, za który odpowiada jego
właściciel. Na terenach objętych ustaleniami planu miejscowego, infrastrukturę wodociągową i
kanalizacyjną należy lokalizować wzdłuż publicznych ulic lokalnych i dojazdowych oraz ciągów pieszojezdnych. Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wymaga wydzielenia pasów
drogowych i ich wykupu, zgodnie z planem. Ścieki sanitarne z terenów osiedla Międzylesie Zachód będą
odprowadzane poprzez układy grawitacyjno – ciśnieniowe, do istniejącego kolektora sanitarnego DN 800
w ulicy Zakładowej. Zakres budowy kanalizacji sanitarnej : 1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 200
– ok.13,0 km 2) Przepompownie sieciowe ścieków sanitarnych – 4 szt. 3) Rurociągi ciśnieniowe – ok.1,8
km Szacunkowy koszt budowy – 14 000 000,00 zł. Zasilanie osiedla w wodę planowane jest z
przebudowywanej, w ramach modernizacji ulicy Kleczewskiej, sieci wodociągowej DN 200 oraz
istniejącej sieci wodociągowej DN 300 w ulicy Zakładowej. Zakres budowy sieci wodociągowej 1) Sieć
wodociągowa DN 150 – ok..2,3 km, 2) Sieć wodociągowa DN 100 – ok.7,0 km 3) Sieć wodociągowa DN
80 - ok.3,5 km Szacunkowy koszt budowy wodociągu -8 950 000,00 zł. „Wieloletni plan rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., na lata 2018 -2023” zakłada rozpoczęcie
budowy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na osiedlu Międzylesie w roku 2022, co uwarunkowane jest
wykupem gruntów pod pasy drogowe.

15.02.2018 r.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

704.12.02.2018 r.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Interpelacja radnego S.
Lachowicza dot.
podtopień ul.
Objazdowej.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego informuję, że lokalne podtopienia w
rejonie ulicy Objazdowej spowodowane są głównie wyjątkowo obfitymi opadami
deszczu, jakie miały miejsce w ubiegłym roku. Na niekorzystny stan wód gruntowych
ma również wpływ rodzaj gruntów, jakie na tym obszarze występują. Spoiste formy
tego terenu stwarzają dodatkowe problemy z przenikaniem wód opadowych w głąb
powierzchni ziemi. Ponadto wzmożony proces industrializacji tej okolicy, jak i
rozrastająca się zabudowa domków jednorodzinnych, powodują uszczelnianie się
powierzchni, wcześniej naturalnie chłonnych. W zawiązku z powyższym podjęte
5.03.2018r.
zostały działania, zmierzające do zabezpieczenia w budżecie miasta środków
finansowych z przeznaczeniem na odwodnienie gruntów. W najbliższym czasie
zostanie opracowana koncepcja tymczasowego odprowadzenia wód z tego terenu w
kierunku południowym. Docelowym rozwiązaniem dla zaistniałej sytuacji jest
budowa kanalizacji deszczowej, która zazwyczaj wykonywana jest wraz z
przebudową dróg. Zadanie takie zostanie zgłoszone przez Zarząd Dróg Miejskich w
Koninie do propozycji planu budżetu na rok 2019.

WANJAS
WIESŁAW

Wniosek o
przygotowanie
aktualnego stanu
budynków oświatowych i
sporządzenie
harmonogramu
wykonywania napraw.

W załączeniu przesyłam zestawienie – zapotrzebowanie na dodatkowe środki
finansowe na wykonanie remontów i napraw w placówkach oświatowych,
sporządzone na podstawie zgłoszeń dyrektorów. We wtorek 13 marca odbyło się
spotkanie z dyrektorami szkół, podczas którego zostali oni zobowiązani do ponownej
19.03.2018 r.
analizy swoich budżetów, ponieważ niektóre remonty mogą zostać wykonane 0w
ramach własnych środków. Ustalono termin następnego spotkania na początek
kwietnia. Wówczas dokładnie będzie wiadomo, jakie środki finansowe na remonty i
naprawy są niezbędne.

WANJAS
WIESŁAW

Sprawa ul. Rudzickiej –
sprawdzenie przez
Zarząd Dróg Miejskich
stanu położonej
nawierzchni chodnika od
ul. Jana Pawła II do
końca tego chodnika oraz
sukcesywne
wykonywanie podjazdów
we wszystkich wjazdach.

Wraz z poprawą warunków pogodowych, wykonawca przystąpił do poprawy ułożenia
nawierzchni chodnika przy ulicy Rudzickiej. Pobocza oraz wjazdy do posesji będą
19.03.2018 r.
sukcesywnie utwardzane, w ramach środków bieżących Zarządu Dróg Miejskich w
Koninie, w porozumieniu z mieszkańcami ulicy.

705.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.

706.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

707.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.

708.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.

709.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.

710.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

WANJAS
WIESŁAW

Wniosek o obcięcie
gałęzi drzew rosnących
przy ogrodzeniu
dzielącym plac PWSZ w Gałęzie zostaną przycięte do końca kwietnia.
Koninie od parkingu przy
bloku ul. Wyszyńskiego
9.

CHOJNACKI
Zenon

Radny wnioskował o
naprawę dachu
Gimnazjum nr 6 w
Koninie.

Remont dachu budynku byłego Gimnazjum nr 6 został ujęty w zestawieniu –
zapotrzebowaniu na dodatkowe środki finansowe na wykonanie remontów i napraw
w placówkach oświatowych, sporządzonym na podstawie zgłoszeń dyrektorów.
Remont dachu planowany jest w okresie wakacyjnym, o ile uda się zabezpieczyć na
ten cel środki finansowe w budżecie miasta.

19.03.2018 r.

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Prośba o interwencję i
wycinkę gałęzi akacji
rosnących przy skarpie ul. Kolska, wjazd w ul.
Świętojańską po prawej
stronie.

Przycinka drzew we wskazanym przez Pana Radnego miejscu zostanie wykonana w
ramach wiosennej pielęgnacji drzew. ZDM dokona również oceny stanu drzew i
podejmie decyzję o ich ewentualnym usunięciu.

19.03.2018 r.

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Koszty ekspertyzy
mostu.

Ekspertyza estakady wschodniej E5 kosztowała 92 250 zł brutto. Obecnie innych
kosztów, związanych z naprawą estakady E5, Miasto nie ponosi. Wykonawca
naprawia obiekt na swój koszt (wizje lokalne, projekty naprawy i roboty naprawcze).

19.03.2018 r.

Zapytanie o powołanie i
działanie zespołu
weryfikującego Gminną
Ewidencję Zabytków.

Zarządzeniem Nr 36/2018 z dnia 15 marca 2018 został powołany zespół roboczy w
następującym składzie: 1. Tomasz Sękowski – przewodniczący zespołu – Kierownik
Wydziału Sportu i Turystyki 2. Andrzej Łącki – z-ca przewodniczącego - Wydział
Sportu i Turystyki 3. Andrzej Tomasz Nowak – Radny Rady Miasta Konina 4. Piotr
Korytkowski – Radny Rady Miasta Konina 5. Piotr Rybczyński – Kierownik
Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie Do zadań zespołu należeć
będzie analiza i zgłaszanie propozycji w zakresie aktualizacji gminnej ewidencji
zabytków dla miasta Konina.

19.03.2018 r.

711.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.
Nowak Tomasz

19.03.2018 r.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

712.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Kotlarski Michał

Utrzymaniem zieleni i naprawą małej architektury na Bulwarze Nadwarciańskim
zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji, jako administrator, nadzoruje te działania. Na bieżąco
Wniosek o przegląd
monitorowany jest stan zieleni oraz nawierzchni. Ubytki i uszkodzenia kostki
zieleni i stanu
uzupełniane są, jeśli tylko pozwala na to stan wody i warunki atmosferyczne. Do
technicznego
19.03.2018 r.
naprawienia są dwie uszkodzone płyty granitowe (m.in. w okolicach CIM-u). Jednak
nawierzchni na Bulwarze
ich wymiana (ze względu na okres oczekiwania na przygotowanie przez kamieniarza)
nadwarciańskim.
nastąpi w terminie późniejszym. Na przełomie marca i kwietnia zostaną dosadzone
nowe krzewy, a w maju byliny. W niektórych miejscach zostały już posadzone
krzewy płożące, które stabilizują skarpę.

Kotlarski Michał

Prośba o rozważenie
pomysłu przeznaczenia w
okresie letnim – od maja
do końca wakacji –
kwoty np. 1000 zł dla
każdej organizacji
pozarządowej, która
organizowałaby na
bulwarze małe
wydarzenie kulturalne.

Kotlarski Michał

Zgłoszenie otwartych drzwiczek rewizji słupa przy ulicy Wyzwolenia zostało
przekazane do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu. Spółka ta, z własnych
Prośba o
środków inwestycyjnych, każdego roku dokonuje wymiany słupów betonowych (o
przeprowadzenie
najgorszym stanie technicznym) na stalowe. ZDM wraz z wyznaczonym
przeglądu miejskich
pracownikiem OUiD, zgodnie z zawartą umową, dokonuje kontroli oświetlenia po
instalacji energetycznych
godzinach załączenia - raz na kwartał. Ponadto, wyznaczeni pracownicy ZDM
i naprawę istniejących
dokonują systematycznie kontroli oświetlenia (w dzień i po godzinach załączenia),
uszkodzeń.
należącego zarówno do Miasta jak i OUiD w Kaliszu, a wszystkie zauważone
nieprawidłowości zgłaszane są według właściwości.

713.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.

714.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.

Miasto oraz podległe jednostki organizacyjne (Koniński Dom Kultury, Młodzieżowy
Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)
przygotowują program wydarzeń na Bulwarze Nadwarciańskim. W planie jest ponad
20 imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, które będą odbywać się w
okresie od maja do września bieżącego roku. Bogata oferta imprez z pewnością
zachęci mieszkańców do uczestnictwa. Informuję również, że w miesiącu grudniu
19.03.2018 r.
2017 r. Miasto ogłosiło dwa konkursy na organizację imprez kulturalnych dla
mieszkańców Konina (na rok 2018 i na lata 2018 -2020). Żadna z organizacji
pozarządowych nie przygotowała oferty na realizację wydarzenia kulturalnego na
Bulwarze Nadwarciańskim. Aktualnie Miasto nie dysponuje środkami, które mogłoby
przeznaczyć na zorganizowanie kolejnych konkursów.

19.03.2018 r.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

715.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.

716.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.

717.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

NOWAK
WITOLD

Usterki, które powstały na nawierzchni chodnika, między innymi poluzowanie
nawierzchni z kostki brukowej oraz wychylenie się obrzeży w kierunku skarpy,
Pytanie, czy będą podjęte
zostaną usunięte przez wykonawcę w ramach gwarancji, przy sprzyjających
jakieś prace dotyczące
warunkach atmosferycznych. Dodam, że prace przy budowie chodnika prowadzone
nowego chodnika wokół
były pod nadzorem kadry technicznej, posiadającej wymagane kwalifikacje oraz
jeziorka Zatorze. Radny
zostały wykonane zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz zawartą z
zgłaszał wątpliwości co
wykonawcą umową. W trakcie realizacji zadania nie wystąpiły żadne istotne
do jakości wykonania
wydarzenia, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość wykonywanych prac.
chodnika.
Inwestycja jest systematycznie obserwowana przez inspektora nadzoru, a wszelkie
usterki zgłaszane są do usunięcia wykonawcy, w ramach gwarancji.

19.03.2018 r.

NOWAK
WITOLD

Prośba o interwencję w
sprawie stłuczonej lampy
przy schodach przy
jeziorku Zatorze.

Zlecenie uzupełnienia klosza zostało przekazane do konserwatora oświetlenia. Ze
względu na okres oczekiwania na materiały eksploatacyjne, naprawa lampy nastąpi
do dnia 30.03.2018 r. Gałęzie drzewa rosnącego w pobliżu lampy zostaną przycięte
przez Firmę EKO-Flora w ciągu kilku najbliższych dni.

19.03.2018 r.

NOWAK
WITOLD

Sprawa odwodnienia
Osiedla Międzylesie.

Zarząd Dróg Miejskich, mając na uwadze zgłoszenia mieszkańców ulicy, jak i
problemy dotyczące odwodnienia tych terenów, na przełomie stycznia oraz lutego
bieżącego roku wykonał interwencyjne prace konserwacyjne rowów przydrożnych,
odprowadzających wody opadowe z ulicy. Wyłoniony został również wykonawca
usługi konserwacji rowu melioracyjnego, zlokalizowanego przy ulicy Międzylesie o
dł. 250 mb. Prace te są w trakcie realizacji.

19.03.2018 r.

SIDOR
JAROSŁAW

W związku z
odpowiedzią z 12.03
2014 roku w sprawie
brakującego chodnika
wzdłuż ulicy
Kleczewskiej od strony
Zatorza (po lewej stronie
w kierunku północnym)
czy opracowany został
już „wariant rozwiązania
problemu”?

Do budynków mieszkalnych można dojść schodami technicznymi, które zostały
udostępnione dla pieszych. Z prowadzonych przez ZDM obserwacji wynika, że ta
droga jest wykorzystywana. Warto również zaznaczyć, że do Zarządu Dróg Miejskich
nie wpływają żadne uwagi na temat tego rozwiązania komunikacyjnego. Dodam, że
19.03.2018 r.
budowa chodnika wiąże się z koniecznością wykupu gruntów, opracowaniem
dokumentacji projektowej, wykonaniem chodnika na skarpach. Taki zakres prac
wymaga zabezpieczenia znacznych środków finansowych.

718.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

719.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.

RADNA/
RADNY

SIDOR
JAROSŁAW

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Prace naprawcze na
rondzie zostaną
wykonane do końca
kwietnia bieżącego roku.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W związku z sytuacją, która ma już miejsce ponad 4 lata, a związana jest z
uszkodzonymi i „położonymi” krawężnikami na łuku przy wjeździe na pierwsze
rondo (Zatorze) od strony wiaduktu nad torami kolejowymi wzdłuż ulicy
Kleczewskiej, ZDM ma na celu to naprawić, czy też chce przebudować wszystkie
wloty i wyloty z ronda na proste odcinki drogi, łagodząc łuki, co nie doprowadziłoby
do kolejnych uszkodzeń i napraw.

19.03.2018 r.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

720.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.

SIDOR
JAROSŁAW

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Dlaczego do chwili
obecnej nie zostały
wykupione wszystkie
grunty wzdłuż ulicy
Witkiewicza w Niesłuszu
w związku z inwestycją
PWiK, gdzie obecnie
uzbrajany jest teren w
sieć kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej? Temat
poruszany był
wielokrotnie przez moją
osobę jak również mego
ojca Jana Sidora, radnego
miasta Konina kilku
kadencji, a który również
o te sprawy wnioskował,
związane z wykupem
gruntów w tym rejonie.
Jakie są ustalenia z
właścicielami działki 385
w sprawie połączenia
drogowego
Wyspiańskiego - Matejki
– Witkiewicza – Gajowa
(temat łącznika
drogowego od
Wyspiańskiego do
Gajowej)? Proszę o
przedstawienie graficzne
jak również o
udostępnienie zawartego
porozumienia.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Z uwagi na ograniczone środki finansowe, Miasto dokonuje wykupów gruntów w
zakresie niezbędnym do realizacji zaplanowanych inwestycji drogowych lub
infrastrukturalnych. W przypadku ulicy Witkiewicza, zakres wykupów gruntów był
uzgodniony z PWiK i został ograniczony do nieruchomości potrzebnych do realizacji 19.03.2018 r.
inwestycji, zaplanowanej na rok 2018. Pozostałe grunty, znajdujące się w pasie
planowanej ulicy Witkiewicza, zostaną wykupione po otrzymaniu informacji z PWiK
o gotowości do realizacji kolejnego etapu inwestycji.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

721.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

SIDOR
JAROSŁAW

Czy miasto Konin ma
zamiar wprowadzić
zbiorowy system
ubezpieczeń w związku z
budynkami placówek
oświatowych i nie tyko?
Wprowadzenie i objęcie
wszystkich placówek z
pewnością w znacznym
stopniu ograniczyłoby
koszty ubezpieczenia,
patrząc na całość, jako
miasto i budżet miasta
Konina. Obecnie każda
placówka ubezpiecza się
we własnym zakresie.
(Przykład - zbiorowy
zakup energii).

Obecnie każda placówka oświatowa ubezpiecza się we własnym zakresie. Dotyczy to
zarówno ubezpieczenia majątkowego, jak i ubezpieczenia uczniów od następstw
nieszczęśliwych wypadków. O wyborze ubezpieczyciela decyduje Rada Rodziców
(ubezpieczenie uczniów) oraz dyrektorzy (ubezpieczenie majątkowe). Dotychczas
kwestie ubezpieczeń majątkowych nie były poruszane przez dyrektorów. Natomiast
19.03.2018 r.
organ prowadzący, z własnej inicjatywy, dokonuje bieżącej analizy zakresu i wartości
zawieranych polis, w tym polis od odpowiedzialności cywilnej dyrektorów placówek.
Analizy te będą punktem wyjścia do dyskusji w zakresie ubezpieczeń majątkowych
na kolejne okresy ubezpieczeniowe.

SIDOR
JAROSŁAW

Prośba o zdecydowane
działania i odpowiedź w
związku z pozostałością
po rurach centralnego
ogrzewania w
Gosławicach wzdłuż
ulicy Staffa i tematu
definitywnej likwidacji w
dużej większości
wiszącego złomu
zagrażającego życiu i
bezpieczeństwu
mieszkańców. Kiedy
temat zostanie
definitywnie rozwiązany
i zakończony.

Sprawa nieczynnego ciepłociągu została przekazana do właściciela infrastruktury, tj.
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Poznaniu. Z ostatnio
otrzymanej korespondencji wynika, iż właściciel sieci prowadzi szczegółową
inwentaryzację i po ustaleniu stanu faktycznego podjęte zostaną dalsze czynności, o
czym Miasto zostanie niezwłocznie poinformowane.

722.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.

19.03.2018 r.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

723.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.

SIDOR
JAROSŁAW

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Temat dotyczy uchwały
Rady Miasta Konina z
dnia 29 czerwca 2016
roku w sprawie opłat za
zajęcie pasa drogowego (
2 grosze za 1m
kwadratowy/dziennie)
oraz spotkania w ratuszu
z radnymi z Komisji
Finansów i Komisji
Infrastruktury z Panem
Andrzejem Chmieleckim
z ulicy - Leśna 55. Spraw
dotyczy wyroku
Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w
Poznaniu z dnia 9
listopada 2017 roku Sygn. Akt III SA/Po
571/17 z 24 listopada
2017 roku. Temat w
ZDM w Koninie.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Wyrok WSA w Poznaniu dotyczy sprawy indywidualnej i odnosi się wyłącznie do
decyzji administracyjnej wydanej w przypadku wymienionego przez Pana
mieszkańca. Nie ma potrzeby zmiany uchwały Nr 337 Rady Miasta Konina z dnia 29
czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz.
Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2016 r., pozycja 4647), ponieważ zgodnie
z powyższym wyrokiem, stosując przepis art. 38 ust. 1 u.d.p. „Istniejące w pasie
drogowym obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub
obsługą ruchu, które nie powodują zagrożeń i utrudnień ruchu drogowego i nie
zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi mogą pozostać w dotychczasowym
stanie”. Ponieważ Uchwała Nr 337 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 r.
odnosi się do art. 40 ust. 1, 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), dlatego nie planuje się jej zmiany.
Odnosząc się natomiast do interpelacji Pana Radnego w sprawie dostaw ciepła
informuję, że wszystkie informacje na ten temat, które mogłem Panu Radnemu
przekazać, zostały zawarte w pisemnej odpowiedzi na interpelację oraz uzupełnione
podczas ostatniej sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego.

19.03.2018 r.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

724.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

SIDOR
JAROSŁAW

Wyrok WSA w Poznaniu dotyczy sprawy indywidualnej i odnosi się wyłącznie do
decyzji administracyjnej wydanej w przypadku wymienionego przez Pana
mieszkańca. Nie ma potrzeby zmiany uchwały Nr 337 Rady Miasta Konina z dnia 29
Jakie jest stanowisko
czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz.
władz miasta w świetle
Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2016 r., pozycja 4647), ponieważ zgodnie
w/w orzeczenia WSA i w z powyższym wyrokiem, stosując przepis art. 38 ust. 1 u.d.p. „Istniejące w pasie
świetle propozycji
drogowym obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub
zawartych w złożonym
obsługą ruchu, które nie powodują zagrożeń i utrudnień ruchu drogowego i nie
na moje ręce wniosku
zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi mogą pozostać w dotychczasowym
przez zainteresowanego, stanie”. Ponieważ Uchwała Nr 337 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 r.
a który to wniosek
odnosi się do art. 40 ust. 1, 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
przekazałem Panu
publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), dlatego nie planuje się jej zmiany.
Prezydentowi?
Odnosząc się natomiast do interpelacji Pana Radnego w sprawie dostaw ciepła
informuję, że wszystkie informacje na ten temat, które mogłem Panu Radnemu
przekazać, zostały zawarte w pisemnej odpowiedzi na interpelację oraz uzupełnione
podczas ostatniej sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego.

19.03.2018 r.

SIDOR
JAROSŁAW

Wyrok WSA w Poznaniu dotyczy sprawy indywidualnej i odnosi się wyłącznie do
decyzji administracyjnej wydanej w przypadku wymienionego przez Pana
Czy i kiedy miasto Konin mieszkańca. Nie ma potrzeby zmiany uchwały Nr 337 Rady Miasta Konina z dnia 29
zmieni w/w uchwałę z
czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz.
29.06.2016 roku w
Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2016 r., pozycja 4647), ponieważ zgodnie
związku z wyrokiem
z powyższym wyrokiem, stosując przepis art. 38 ust. 1 u.d.p. „Istniejące w pasie
sądu w zakresie
drogowym obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub
dotyczącym wysokości
obsługą ruchu, które nie powodują zagrożeń i utrudnień ruchu drogowego i nie
opłat za zajętość pasa
zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi mogą pozostać w dotychczasowym
drogowego w tych
stanie”. Ponieważ Uchwała Nr 337 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 r.
sytuacjach, które miały
odnosi się do art. 40 ust. 1, 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
miejsce przed dniem
publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), dlatego nie planuje się jej zmiany.
obowiązywania ustawy o Odnosząc się natomiast do interpelacji Pana Radnego w sprawie dostaw ciepła
drogownictwie?
informuję, że wszystkie informacje na ten temat, które mogłem Panu Radnemu
przekazać, zostały zawarte w pisemnej odpowiedzi na interpelację oraz uzupełnione
podczas ostatniej sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego.

19.03.2018 r.

725.XLVII Sesja
RMK
28.02..2018 r.

Termin
załatwienia

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

726.28.02.2018 r.

Krystian
Majewski

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 stycznia
2017r. stwierdza nieważność zarządzenia w/w ze względu na istotne
naruszenie prawa. W toku postępowania nadzorczego organu nadzorującego
Wojewoda Wielkopolski stwierdził, że w przedstawionej sprawie doszło do
naruszenia przepisu art. 36a ust.5 Ustawy o Systemie Oświaty z 07 września
1991r., poprzez powierzenie stanowiska dyrektora szkoły osobie
nieuprawnionej.
Pytania dotyczące zatrudnienia:
1. Kto i kiedy zatrudnił p. Marcina Sypniewskiego oraz na jakiej podstawie
prawnej w Gimnazjum nr 6 w Koninie?
2. Kto i kiedy oraz na jakiej podstawie prawnej rozwiązał stosunek pracy z p.
Marcinem Sypniewskim w Gimnazjum nr 3 w Koninie
3. Kto i kiedy oraz na jakiej podstawie prawnej odwołał p. Marcina
Sypniewskiego z funkcji zastępcy dyrektora w Gimnazjum nr 3 w Koninie
4. Kto i kiedy oraz na jakiej podstawie prawnej ponownie zatrudnił p.
Marcina Sypniewskiego w Gimnazjum nr 3 w Koninie?
5. Na jakie stanowisko p. Marcin Sypniewski został ponownie zatrudniony w
Gimnazjum nr 3?
6. Jaka przesłanka prawna i faktyczna spowodowała, że Prezydent Miasta
Konina zarządzeniem nr 36/2017 z dnia 01 marca 2017r. odwołał p. Marcina
Sypniewskiego ze stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 6 w Koninie; kiedy
zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego p. Marcin Sypniewski był
osobą nieuprawnioną do pełnienia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 6 w
Koninie?
Pytania o aspekt finansowy i organizacyjny:
1. Na jakiej przesłance faktycznej i podstawie prawnej p. Marcin Sypniewski
dokonał zmian w arkuszu organizacyjnym Gimnazjum nr 6 w Koninie od 14
listopada 2016r.?
2. Kto imiennie zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego
uwzględniający zmiany organizacyjne wynikające ze stanu faktycznego od
dnia 14 listopada 2016r.?
3. Jakie skutki finansowe wynikały z zatwierdzenia aneksu do arkusza
organizacyjnego od dnia 14 listopada 2016r. do dnia 01. marca 2017r.?
4. Na jakiej przesłance faktycznej i podstawie prawnej dyrektor Gimnazjum
nr 3 w Koninie dokonała zamian w arkuszu organizacyjnym z dniem 14
listopada 2016r.?
5. Kto imiennie zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego w Gimnazjum
nr 3 w Koninie?
6. Jakie skutki finansowe wyniknęły z zatwierdzenia aneksu do arkusza
organizacyjnego od 14 listopada 2016r. do 01. marca 2017r. dla budżetu
Gimnazjum nr 3 w Koninie?
Uzasadnienie:
Istnieje duże prawdopodobieństwo naruszenia interesu publicznego przez
pracowników samorządowych na których ustawa o pracownikach
samorządowych nakłada szczególny obowiązek przestrzegania prawa, zasad
oraz rzetelnego wykonywania zadań

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 28.02.2018 r. informuję:
Ad.1 Pismem WO.2123.19.6 z dnia 14.11.2016 r. Pan Marcin Sypniewski –
nauczyciel Gimnazjum Nr 3 w Koninie, został przeniesiony na stanowisko
nauczyciela w Gimnazjum Nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Koninie.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
nauczyciela (Dz.U z 2016 r., poz. 1379.).
Ad. 2 Z Panem Marcinem Sypniewskim nie został rozwiązany stosunek pracy
w Gimnazjum Nr 3, ponieważ został on przeniesiony na okres nie dłuższy niż 3
lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko, co było zgodne z
art. 19 ust. 1 Karty nauczyciela.
Ad.3 Pan Marcin Sypniewski nigdy nie został odwołany z funkcji zastępcy
dyrektora w Gimnazjum nr 3, co gwarantował art.19 ust.1 Karta nauczyciela.
Ad. 4 Pan Marcin Sypniewski nie musiał być ponownie zatrudniany, ponieważ
nie został z nim rozwiązany stosunek pracy.
Ad. 5 Zgodnie z art.19 ust.1 Kartą nauczyciela, Pan Marcin Sypniewski wrócił
na stanowisko wicedyrektora Gimnazjum nr 3.
Ad. 6 Zarządzeniem nr 36/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 marca
2017 r. Pan Marcin Sypniewski został odwołany ze stanowiska dyrektora
Gimnazjum nr 6 na własną prośbę, wyrażoną w piśmie z dnia 27 lutego 2017 r.
oraz po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
w dniu 1 marca 2017 r. (DKo.544.4.1.2017).
Pismem z dnia 10 lutego 2017 r. została złożona skarga do WSA na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 stycznia 2017
r. stwierdzające nieważność zarządzenia nr 155/2016 Prezydenta Miasta
Konina z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Gimnazjum nr 6 imienia Janusza Kusocińskiego.
Natomiast 29 marca 2017 r. zostało skierowane pismo do WSA w Poznaniu z
prośbą o wycofanie skargi wraz z wnioskiem o umorzenie postępowania.
Rezygnacja ze stanowiska dyrektora przez Pana Marcina Sypniewskiego była
przesłanką do cofnięcia skargi, a dalsze rozważania w tej sytuacji stały się
bezprzedmiotowe.
1. Pan Marcin Sypniewski obejmując stanowisko dyrektora, automatycznie
korzystał z przysługujących uprawnień, wynikających z art.39 Ustawy o
systemie oświaty (obecnie art.68 Prawo oświatowe), w tym sporządzania
arkusza i aneksu organizacji pracy szkoły.
2. Upoważnienie do zatwierdzania arkusza organizacji i aneksu pracy szkoły
posiada kierownik Wydziału Oświaty.
3. Skutkiem finansowym w okresie 14.11.2016-01.03.2017 było zwiększenie
dodatku funkcyjnego i motywacyjnego Panu Marcinowi Sypniewskiemu o
3242,58 zł, przy jednoczesnym obniżeniu dodatku funkcyjnego pani Ludmile
Woźniak o 2331,75 zł, co dało koszt 910,83 zł.
4. Dyrektor Gimnazjum nr 3 dokonała zmiany w arkuszu organizacyjnym
swojej szkoły w oparciu o art. 39 Ustawy o systemie oświaty, który daje takie
prawo dyrektorowi.
5. Aneks do arkusza organizacyjnego Gimnazjum nr 3 zatwierdził kierownik
Wydziału Oświaty.
6. W Gimnazjum nr 3 nie odnotowano skutków finansowych, ponieważ środki
na wynagrodzenie Pana Marcina Sypniewskiego pozostały zamrożone do
momentu jego powrotu.

Termin
załatwienia

15.03.2018 r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

727.16.03.2018 r.

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

SIDOR
JAROSŁAW

Według wydruków systemowych z Wydziału Podatków i Opłat
UM w Koninie, na dzień 08.03.2018 r. opłaty z tytułu
posiadania psów wniesione zostały przez 347 osób, na kwotę
15.812,50 zł. Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2017
r. poz. 1785) oraz § 4 Uchwały Nr 577 Rady Miasta Konina z
dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia
Od kilku lat poruszam na komisjach i sesjach temat ilości
opłaty od posiadania psów, zwolnione z opłaty są: • osoby
psów w mieście Koninie. Podobnie było ostatnio na komisji i
powyżej 65 roku życia ( 268 osób posiadających 270 psów); •
na sesji Rady Miasta. Niestety, od kilku lat nikt nie potrafi
osoby, które adoptowały psa ze schroniska (32 osoby
udzielić konkretnej i rzeczowej odpowiedzi. Proszę Pana o
posiadające 34 psy); • osoby o znacznym stopniu
przesłanie informacji o ilości psów na terenie miasta Konina
niepełnosprawności ( 129 osób posiadających 130 psów); •
według deklaracji podatkowych w zabudowie jednorodzinnej
podatnicy podatku rolnego powyżej hektara (57 osób
jak również w zabudowie wielorodzinnej. Ostatnio usłyszałem
posiadających 68 psów). Przedstawione liczby nie obejmują
29.03.2018 r.
od kierownika Sławomira Matysiaka, iż jest to robione
psów zwolnionych z opłaty dzięki wszczepionym czipom w
szacunkowo i jest to 20% aktualnej liczby mieszkańców
roku bieżącym. Obecnie ustawa o ochronie zwierząt nie
miasta. W związku z tą odpowiedzią nasuwa się kolejne
nakłada na właścicieli psów obowiązku ich rejestrowania, a
pytanie w sprawie liczby mieszkańców, gdyż tak jak to było
także znakowania poprzez wszczepianie elektronicznych
wielokrotnie mówione liczba mieszkańców jest różna od 75
identyfikatorów. Natomiast obowiązek wnoszenia opłaty od
tysięcy do 63 tysięcy według deklarcji śmieciowych. Proszę o
posiadania psów wprowadza przywołana Uchwała Nr 577
informacje w powyższym temacie.
Rady Miasta Konina. Wydział Podatków i Opłat od roku 2003
prowadzi bazę osób, które w przeszłości wnosiły opłatę za
posiadanie psa. Baza ta jest aktualizowana o informacje ze
Straży Miejskiej, która przy okazji corocznej akcji „Posesja”,
dokonuje także kontroli wnoszenia opłat. Dodam, że w roku
2017 wezwania do uregulowania opłaty zostały wysłane do
dwustu dziewiętnastu osób.

CHOJNACKI
Zenon

Wniosek o naprawę zapadającej się studzienki na ul.
Reformackiej 23.

728.28.03.2018 r.
Zarząd Dróg Miejskich podjął kroki zmierzające do naprawy
uszkodzonej nawierzchni drogowej przy ulicy Reformackiej.
Planowany termin naprawy - 13.04.2018 r.

17.04.2018 r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

729.28.03.2018 r.

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Majewski
Krystian

Trwają wstępne prace nad projektami uchwał w sprawie
wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu na
Bulwarze Nadwarciańskim oraz ewentualnego ograniczenia
Wniosek o eksperymentalne pozwolenie spożywania alkoholu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Projekty uchwał
17.04.2018 r.
na Bulwarze Nadwarciańskim oraz stworzenie miejsca, gdzie będą konsultowane z policją, strażą miejską, Komisją
mieszkańcy mogliby grillować.
Praworządności oraz Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Po zebraniu opinii i przeprowadzeniu analiz
zostaną wypracowane propozycje uchwał, które następnie będą
przedłożone Radzie Miasta.

MAJDZIŃSKI
JAN

Wniosek o naprawę marmurowych płyt wokół pomnika
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dniu 12.04.2018 r. podjąłem decyzję kwoty 8.880 zł., na
naprawę pomnika. Wydział Gospodarki Komunalnej
niezwłocznie rozpocznie procedurę, prowadzącą do wykonania
niezbędnych prac.

MAJDZIŃSKI
JAN

Ponowił wniosek o ustawienie wiaty przystankowej na
Laskówcu.

Zdemontowana wiata, którą planowaliśmy ustawić we
wskazanym przez Pana Radnego miejscu, ze względu na zły
stan techniczny, nie nadaje się do ponownego wykorzystania.
Konieczny byłby więc zakup nowej wiaty, co będzie możliwe,
jeśli uda się wygospodarować dodatkowe środki finansowe na
ten cel.

MAJDZIŃSKI
JAN

Przejście dla pieszych znajduje się w obrębie skrzyżowania.
Zgodnie z warunkami technicznymi dla lokalizacji takich
miejsc w ciągu drogi, na tym przejściu istnieje oznakowanie
pionowe i poziome o dobrej widoczności. Jednak żeby
dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo w tym rejonie,
Na prośbę mieszkańców wnioskował o oznakowanie przejścia konieczna byłaby przebudowa geometrii skrzyżowania.
17.04.2018 r.
dla pieszych w obrębie skrzyżowania w ciągu ulicy Jana
Zadanie pod nazwą „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Jana
Pawła II i rozjazd na ul. Rudzicką i Grójecką.
Pawła II, Grójeckiej, Rudzickiej w Koninie” znajduje się w
WPI na lata 2018-2023. Doraźnym środkiem poprawy
bezpieczeństwa byłoby zamontowanie przejść aktywnych w
postaci żółtego, migającego sygnału ostrzegawczego. Niestety
w tegorocznym budżecie ZDM nie ma na ten cel
zabezpieczonych środków.

730.28.03.2018 r.

731.28.03.2018 r.

732.28.03.2018 r.

17.04.2018 r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

733.28.03.2018 r.
NOWAK
WITOLD

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Prace porządkowe na ulicach, chodnikach i ścieżkach
rowerowych w mieście rozpoczęły się 3, a zakończą 30
Wnioskował o oczyszczenie chodników i ścieżek rowerowych
17.04.2018 r.
kwietnia. Zadanie to, zgodnie z umową 1/GK/2018-39061 z
z piachu.
dnia 29.12.2017 r. realizowane jest przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

734.28.03.2018 r.

NOWAK
WITOLD

Prosił o informację, ile
nowych drzew zostaje
nasadzonych za każde
wycięte drzewo.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Każdy wnioskodawca, przedkładając wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, musi do
niego dołączyć projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub
krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż
powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa
lub krzewy w rozumieniu art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
środowiska, zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.). Organ, nakładając w decyzji obowiązek wykonania
nasadzeń zastępczych, kieruje się ilością usuwanych drzew, ich gatunkiem oraz obwodem pnia
drzewa mierzonego na wysokości 130 cm. Dla drzew starszych stosuje się średnio przelicznik dwa
drzewa do nasadzenia za jedno usunięte. W przypadku młodszych drzew przelicznik wynosi 1:1.
Obowiązek ten zawsze musi być wykonalny. Jeżeli planowana jest inwestycja na terenie, na
którym rośnie dużo drzew, z góry wiadomo, że wnioskodawca nie nasadzi tyle drzew, ile chce
wyciąć, nawet w przeliczniku 1:1. W takiej sytuacji organ proponuje wnioskodawcy poszukanie
innego terenu (znajdującego się w naszym mieście), gdzie będzie mógł wykonać nałożone decyzją
nasadzenia. Osoba/podmiot przyjmująca na swoim terenie nowe nasadzenia, pisemnie
zobowiązuje się do ich przyjęcia i pielęgnacji (są to np. osoby prywatne, placówki oświatowe). W
17.04.2018 r.
innym przypadku nasadzenia dokonywane są najczęściej na terenach miejskich, gdzie za
pielęgnację odpowiada miasto. W orzeczeniu decyzji, organ nakładając obowiązek wykonania
nasadzeń zastępczych, określa warunki techniczne ich wykonywania oraz pielęgnacji. Dodatkowo
zobowiązuje do nasadzenia drzew rodzimych, które są dobrze dostosowane do warunków
klimatycznych panujących na naszym obszarze oraz redukują zagrożenie, związane z
wprowadzaniem do ekosystemu gatunków inwazyjnych. Gatunkami zalecanymi do nasadzeń są
np. buk zwyczajny, jesion wyniosły, lipa drobnolistna/szerokolistna, klon zwyczajny/polny/jawor,
dąb szypułkowy/bezszypułkowy, świerk pospolity/srebrny, jodła pospolita, sosna zwyczajna. W
decyzjach zezwalających na usunięcie drzew wnioskodawca zostaje zobowiązany, by w ciągu 7
dni od dnia wykonania zobowiązania o nasadzeniach, pisemnie poinformować organ, o terminie,
miejscu, liczbie oraz gatunku lub odmianie nasadzonych drzew. W przypadku naliczenia przez
organ opłaty za usunięcie drzew, obowiązkową kontrolę nasadzeń przeprowadza się po 3 latach od
ustalonej w decyzji daty nasadzenia drzew. W przypadkach, gdy opłata nie jest naliczana, Wydział
Ochrony Środowiska w okresie wiosenno - jesiennym przeprowadza kontrolę wybranych
podmiotów w zakresie wykonania zobowiązania dotyczącego nasadzeń drzew, w zakresie miejsca
ich nasadzenia, gatunku, liczby oraz obwodu pnia drzewa na wysokości 100 cm, a także
stwierdzenia ich żywotności.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

735.28.03.2018 r.

NOWAK
WITOLD

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Od 1 stycznia 2018 do 9 kwietnia 2018 r. Straż Miejska, w ramach posiadanych uprawnień do
kontroli wydanych przez Prezydenta Miasta Konina na podstawie art. 379 Ustawy Prawo Ochrony
Prosił, aby Straż Miejska
Środowiska, przeprowadziła 37 kontroli kotłowni i palenisk na terenie miasta Konina. Kontrole
do końca kwietnia
dotyczyły zastanego stanu faktycznego i prowadzone były w związku ze zgłoszeniami
przygotowała informację z mieszkańców. W 35 przypadkach stwierdzono, że materiałem opałowym był węgiel, drewno oraz
17.04.2018 r.
kontroli dotyczącej tego,
miał węglowy. Na jednej posesji ujawniono spalanie materiałów niedozwolonych: ulotki oraz
gdzie, na jakich osiedlach i płyty meblowe – sprawcę ukarano mandatem karnym w wysokości 100,-zł. Na innej posesji
czym palą mieszkańcy
stwierdzono używanie do spalania drewna nasączonego zużytym olejem opałowym – sprawcę
miasta.
ukarano mandatem karnym w wysokości 200,-zł. Kontrole zostały przeprowadzone na
następujących osiedlach: Osiedle I - 1, Gosławice - 1, Zatorze - 2, Pawłówek - 5, Laskówiec - 7,
Starówka - 10, Wików - 3, Czarków - 4, Osiedle Sikorskiego - 1, Chorzeń - 2, Niesłusz - 1.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

736.28.03.2018 r.

NOWAK
WITOLD

Pytał, czy na ul.
Przemysłowej po byłej
brykietowni planowana
jest jakaś inwestycja?
Czy jakiś inwestor złożył
wniosek o budowę lub o
wycinkę drzew?

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, do dnia dzisiejszego, nie wpłynął wniosek o
udzielenie pozwolenia na budowę na nieruchomości po byłej brykietowni. Na terenach po byłej brykietowni z dwoma
wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew wystąpił Domator Sp. z o.o. ul. Spółdzielców 5, 62-510 Konin.
1) W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.11.2016 r., decyzją znak OŚ.6131.400.2016 z dnia 29.09.2017 r.: - zezwolono
na usunięcie 128 drzew gatunku topola późna, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa, klon pospolity, - nie
zezwolono na usunięcie 111 drzew gatunku topola późna, dąb szypułkowy, robinia akacjowa, klon pospolity, umorzono postępowanie administracyjne na usunięcie 18 drzew gatunku topola późna, robinia akacjowa, rosnących na
działkach nr 568/13 obręb Niesłusz i nr 305/2 obręb Maliniec przy ulicy Przemysłowej w Koninie. Jako przyczynę
usunięcia drzew wskazano zagrożenie bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub
funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego, zagrożenie bezpieczeństwu ruchu
drogowego i kolejowego oraz zły stan zdrowotny drzew, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z
przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. W decyzji zobowiązano wnioskodawcę do nasadzenia na
działce nr 568/13 obręb Niesłuszw Koninie co najmniej 128 drzew gatunku (do wyboru) klon zwyczajny/polny/jawor,
lipa drobnolistna/szerokolistna, dąb szypułkowy/bezszypułkowy i/lub jesion wyniosły o obwodzie pnia drzewa na
wysokości 100 cm wynoszącego minimum 10 cm, w terminie do dnia 31.11.2018 r. Przed wydaniem decyzji zlecono
wykonanie opinii dendrologicznej rzeczoznawcy leśnictwa i drzewnictwa w zakresie stanu zdrowotno-technicznego
drzew rosnących na działkach nr 568/13 obręb Niesłusz i nr 305/2 obręb Maliniec przy ulicy Przemysłowej w
17.04.2018 r.
Koninie. 2) W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.11.2017 r., decyzją znak OŚ.6131.235.2018 z dnia 16.03.2018 r.: zezwolono na usunięcie 230 drzew gatunku topola późna, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa, klon zwyczajny,
lipa drobnolistna, - nie zezwolono na usunięcie 19 drzew gatunku brzoza brodawkowata, robinia akacjowa, klon
zwyczajny, - umorzono postępowanie administracyjne na usunięcie 12 drzew gatunku grusza pospolita, robinia
akacjowa, topola późna, śliwa ałycza, rosnących na działce nr 568/13 obręb Niesłusz przy ul. Przemysłowej w
Koninie. Jako przyczynę usunięcia drzew wskazano zagrożenie bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących
obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego, zagrożenie
bezpieczeństwu ruchu drogowego i kolejowego, zły stan zdrowotny drzew, które obumarły lub nie rokują szansy na
przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości oraz kolizję z planowaną inwestycją (utwardzenie
terenu, poprzez utworzenie struktury placów manewrowych oraz sieci dróg dojazdowych, komunikacyjnych, a także
dróg pożarowych w związku z likwidacją drogi dojazdowej do posesji, zamknięciem przejazdu kolejowego od strony
zachodniej). W decyzji ustalono opłatę z tytułu usunięcia drzew oraz zobowiązano wnioskodawcę do nasadzenia na
działkach nr 305/2 obręb Maliniec i 568/13 obręb Niesłusz w Koninie co najmniej 250 drzew gatunku (do wyboru):
klon zwyczajny/jawor, buk zwyczajny, grab pospolity, lipa drobnolistna/szerokolistna, dąb
szypułkowy/bezszypułkowy i/lub brzoza brodawkowata o obwodzie pnia na wysokości 100 cm wynoszącym
minimum 10 cm, w terminie do dnia 15.05.2019 r. Przed wydaniem decyzji zlecono wykonanie opinii dendrologicznej
rzeczoznawcy leśnictwa i drzewnictwa w zakresie stanu zdrowotno-technicznego drzew rosnących na działkach nr
568/13 obręb Niesłusz przy ulicy Przemysłowej w Koninie.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

737.28.03.2018 r.
Nowak Tomasz

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Wniosek o budowę chodnika na moście znajdującym się na
kanale Warta-Gopło.

Na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Jana
Pawła II w Koninie”, Miasto Konin posiada dokumentację
projektową oraz ważne pozwolenie na budowę. Wielokrotnie
zabiegaliśmy o dofinansowanie (ze środków zewnętrznych)
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 266, na odcinku od ronda
św. Wojciecha do mostu nad kanałem Warta-Gopło. Koszty tej
inwestycji, według kosztorysu z roku 2015 to kwota 8 – 10 mln
17.04.2018 r.
zł. Dla umożliwienia budowy ciągu pieszo-rowerowego na
wskazanym przez Panią Radną odcinku, niezbędne jest
wykonanie innych robót, tj. rozbudowy całej skarpy, wycinki
drzew, usunięcia kolizji z siecią oświetleniową należącą do
Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, budowa
nowego oświetlenia, budowa barier ochronnych. Prace te
znacząco zwiększają koszty i będą możliwe do wykonania
dopiero po uzyskaniu dofinansowania.

Pytał, kiedy będą wycięte oznaczone topole na ul.
Staromorzysławskiej. Do kiedy ważne jest pozwolenie na
wycinkę topoli od strony południowej i zachodniej? Pytał, co
dalej z topolami, które niszczą chodnik między cmentarzem
komunalnym a parafialnym.

Zarząd Dróg Miejskich wystąpił do Marszałka Województwa
Wielkopolskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na
usunięcie topoli, rosnących w pasie drogowym ulicy
Staromorzysławskiej. W wyniku przeprowadzonego
17.04.2018 r.
postępowania została wydana decyzja, zezwalająca na
usunięcie drzew w terminie do 31 grudnia 2018 r. Wycinka
została już zlecona, z terminem realizacji - do końca maja 2018
r.

739.28.03.2018 r.
SIDOR
JAROSŁAW

Termin
załatwienia

Budynek na narożniku ulicy Kolskiej nie koliduje z rozbudową
skrzyżowania. Ponieważ zewnętrznie jego stan techniczny
Pytał, czy budynek znajdujący się na narożniku ul. Kolskiej,
wydaje się dobry, Zarząd Dróg Miejskich planuje
17.04.2018 r.
który został wykupiony przez Miasto będzie przeznaczony do
przeprowadzić ekspertyzę techniczną budynku, by sprawdzić
rozbiórki.
możliwość jego ewentualnego zaadaptowania na potrzeby
miasta.

738.28.03.2018 r.

KURZAWA
ANNA

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina
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RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

740.28.03.2018 r.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

SIDOR
JAROSŁAW

Wnioskował o zmianę planu zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z załącznikiem nr 5 Uchwały z dnia
31.05.2017 r. i nowe opracowanie planu zagospodarowania
przestrzennego w tej części miasta z likwidacją istniejącego
pasa zieleni, który znajduje się na działkach prywatnych.
Prosił również o powrót do rozmów z PKP, aby była
możliwość korzystania z tej drogi przez mieszkańców.

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w myśl ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, musi być poprzedzona: · analizą dotycząca
zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia
zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium –
art. 14 tejże ustawy, · analizą zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy, oceną aktualności studium i planów
miejscowych oraz analizą wniosków w sprawie sporządzenia
17.04.2018 r.
lub zmiany planu miejscowego, przyjętą uchwałą rady gminy –
art. 32 ustawy. Wskazany przez Pana Radnego obszar do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmuje teren, co do którego wnioski o
zmianę nie zostały jeszcze przez Radę Miasta Konina
rozpatrzone – znajdowały się w projekcie uchwały, która na
sesji w dniu 28 marca br. została przez Państwa Radnych zdjęta
z porządku obrad. Projekt tej uchwały będzie teraz
weryfikowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury.

STREKERDEMBIŃSKA
ELŻBIETA

Wniosek do ZDM o zdemontowanie bądź zasłonięcie
betonowej bariery znajdującej się na wysokości FUGO.

Wszystkie bariery betonowe na terenie miasta Konina będą
sukcesywnie wymieniane, w miarę możliwości finansowych
Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.

741.28.03.2018 r.
17.04.2018 r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

742.28.03.2018 r.

Korytkowski
Piotr

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Dla terenu wskazanego przez Pana Radnego, u zbiegu ulic
Westerplatte i Mickiewicza, cały czas jest procedowany projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wywołany uchwałą nr 653 Rady Miasta Konina z dnia 30
października 2013 roku. Ustalenia, o których Pan Radny
wspomina były wprowadzone do projektu planu i zawierały
możliwość przebudowy/nadbudowy szkoły talmudycznej do
wysokości 12,80 m z dachem wielospadowym oraz budowę
oficyn w granicy działek do wysokości 11,5 m. Projekt ten
zakładał dla budynku szkoły talmudycznej zachowanie i
odtworzenie jej wartości zabytkowej w zakresie: usytuowania,
sposobu kształtowania bryły, kompozycji elewacji, detalu
architektonicznego oraz obowiązek zachowania wyglądu
Prosił o informację, jaki był powód zmian w planie
elewacji sprzed przebudowy z lat 60-tych XX wieku, z
zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic Westerplatte i
17.04.2018 r.
dopuszczeniem zmiany geometrii i wyglądu dachu. Po
Mickiewicza.
wyburzeniu szkoły talmudycznej konserwator zabytków nie
miał już czego chronić i jego zdaniem może, a nawet powinien,
powstać w tym miejscu obiekt charakterystyczny dla obecnych
czasów. Projekt planu został opracowany w oparciu o
otrzymane wytyczne od konserwatora. Chcąc osiągnąć
kompromis pomiędzy wnioskami inwestora, wytycznymi
konserwatora oraz uwzględniając uwagi mieszkańców, powstał
projekt mpzp, który umożliwia u zbiegu ulic Westerplatte i
Mickiewicza budowę budynku o wysokości od 7,7 m do 11,70
m, z przesunięciem trzeciej kondygnacji o minimum 1,5 m od
obowiązującej linii zabudowy, z dachem wielospadowym lub
płaskim oraz budowę oficyn w granicy działki o wysokości do
9 m.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

743.11.04.2018 r.

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

SIDOR
JAROSŁAW

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego z dnia 11.04.2018 r.
informuję: O przeniesieniu obsługi klienta z Biura Obsługi
Klienta (BOK), mieszczącego się dotąd na alejach 1 Maja 3A,
do siedziby firmy na ulicę Gajową 1, MPEC Sp. z o.o w
Koninie poinformowało klientów w marcowym wydaniu
Dzień dobry Panie Prezydencie. 8 maja bieżącego roku Biuro
biuletynu oraz poprzez zamieszczenie stosownych
Obsługi Klienta (BOK) Miejskiego Przedsiębiorstwa
komunikatów na fakturach za ciepło. W budynku
Energetyki Cieplnej w Koninie zostanie przeniesione z
administracyjnym Spółki na ulicy Gajowej na ukończeniu są
centralnie położonego punktu w mieście, na ulicę Gajową,
prace remontowe i adaptacyjne, przystosowujące
gdzie nie ma nawet przystanku komunikacji miejskiej. Punkt pomieszczenia do obsługi osób niepełnosprawnych. Z uwagi na
BOK umiejscowiono dawno pod adresem - Aleje 1Maja 3A
lokalizację w jednym miejscu działów, z usług których
przy akceptacji organów spółki MPEC i ku zadowoleniu
korzystają klienci w sprawach formalnych, technicznych oraz 19.04.2018 r.
mieszkańców. Ulokowanie BOK w centrum miasta miało na
finansowych, przeniesienie obsługi klienta do siedziby firmy na
celu oprócz poprawienia bezpośredniego kontaktu odbiorcy
ulicę Gajową zdecydowanie usprawni załatwianie formalności.
ciepła z firmą, miało również służyć wygodzie mieszkańców i
Pozostałe przyczyny zmiany lokalizacji Biura Obsługi Klienta :
poprawie dostępu do promocji, reklamy i oferty firmy w
· skrócenie procedur związanych z obsługą klienta , ·
zakresie świadczonych usług. Jakie są i były motywy
kompleksowa obsługa marketingowo – techniczna, · obniżenie
działania jak i korzyści społeczno – ekonomiczne podjętej
kosztów funkcjonowania, · optymalne wykorzystanie czasu
decyzji? Czym się kierowano podejmując tą decyzję?
pracy pracowników, · dostępność miejsc parkingowych, · pełna
dostępność dla klientów niepełnosprawnych, · uzgadnianie
szczegółów technicznych przyłączenia do sieci odbywało się w
dziale technicznym w siedzibie Spółki, · optymalne
wykorzystanie pomieszczeń biurowych w siedzibie Spółki.

NOWAK
WITOLD

Prosił o informację, ilu nauczycieli odeszło z systemu oświaty
w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty i ile
Informacja zawarta w załączniku nr 1 i 2.
kosztowały Miasto te odejścia.

744.25.04.2018 r.

745.25.04.2018 r.
NOWAK
WITOLD

Pytał, co oznacza dla miasta rozporządzenie ministerialne
dotyczące zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej?

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach wprowadza dodatkowe zadania dla organu
prowadzącego, związanie z udzielaniem uczniom
uczęszczającym do tych przedszkoli, szkół i placówek, ich
rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej

11.05.2018 r.

11.05.2018 r.

Nr
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wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

746.25.04.2018 r.
NOWAK
WITOLD

Prosił o informację o środkach, jakie miast Konin uzyskało od
ministerstwa na zminimalizowanie kosztów reformy
Informacja zawarta w załączniku nr 2.
oświatowej.

NOWAK
WITOLD

Za pas drogowy wraz z mieszczącą się w jego obszarze
infrastrukturą (ulice, chodniki, zieleń, znaki, sieć kanalizacji
deszczowej, część oświetlenia ulicznego) odpowiada Zarząd
Dróg Miejskich. Całość infrastruktury, także tej która jest w
Prosił o informację, kto i za co odpowiada w pasie drogowym gestii innych właścicieli (część oświetlenia, sieć c.o., k.s), jest
(kto odpowiada za ulice, kto za pas drogowy, kto za zieleń,
monitorowana przez ZDM, a zauważone usterki zgłaszane są
11.05.2018 r.
studzienki i inną infrastrukturę, jak znaki i słupy.”
do właścicieli. Za sprzątanie (zamiatanie) ulic, chodników
odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej. Wszelkie sprawy
związane z funkcjonowaniem infrastruktury można zgłaszać na
numery kontaktowe i adresy mailowe znajdujące się na stronie
internetowej ZDM.

NOWAK
WITOLD

Zgodnie z kontraktem, termin zakończenia budowy kanalizacji
sanitarnej upływa 7.09.2018 r. Z uwagi na łagodną zimę roboty
nieco wyprzedzają harmonogram. Podwykonawca, z powodu
chwilowej utraty płynności finansowej, od 31.03 do 22.04.2018
r. nie prowadził robót. Po zdecydowanej interwencji PWiK Sp.
z o.o. generalny wykonawca rozwiązał ten problem i od dnia
23.04 roboty są kontynuowane na terenie pompowni w ulicy
Granicznej. Przy tego typu budowach, niestety nie da się
Pytał, co dzieje się na ul. Działkowej? Pytał, czy jest już nowy uniknąć utrudnień. PWiK Sp.z o.o stara się je minimalizować.
11.05.2018 r.
wykonawca?
Ruch na terenie budowy odbywa się zgodnie z projektem
zatwierdzonym przez Zarząd Dróg Miejskich. Poruszając się
po tym terenie należy zachować szczególną ostrożność, o czym
informują odpowiednie oznaczenia. Za ewentualne szkody
powstałe podczas budowy odpowiada wykonawca i jest
zobowiązany je naprawić. Dodatkowo kontrakt jest
ubezpieczony. Zgłoszone przez Pana Radnego wątpliwości i
uwagi zostaną szczegółowo omówione z wykonawcą na
najbliższej radzie budowy.

747.25.04.2018 r.

748.25.04.2018 r.

11.05.2018 r.
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749.25.04.2018 r.

WANJAS
WIESŁAW

Zapytanie dotyczące możliwości wykorzystania pieniędzy z
funduszu dostępności przez jednostki oświatowe na remonty
placówek związanych z dostosowaniem ich dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Rządowy program Dostępność Plus 2018 – 2025 przewiduje likwidację barier
architektonicznych w różnych obszarach, m.in. w kategorii Edukacja –
dostępność edukacji dla osób z niepełnosprawnościami (działanie nr 10: 200
szkół i przedszkoli bez barier). Działanie będzie polegało na zorganizowaniu
konkursu dla 200 placówek edukacyjnych, które wykażą zainteresowanie
likwidacją barier. W następnej kolejności zakwalifikowane szkoły oraz
przedszkola zostaną poddane audytom dostępności w wymiarze:
architektonicznym, komunikacyjno-informacyjnym, organizacyjnym i
proceduralnym. W oparciu o analizę uwarunkowań i potrzeb wybranych
placówek zostaną opracowane plany poprawy szeroko rozumianej dostępności.
Kolejnym krokiem, dzięki europejskim funduszom, będą inwestycje i zakupy,
poprawiające m.in. dostępność budynków. Za koordynację tych działań
odpowiedzialne będą: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz nadzorujące cały
projekt Dostępność Plus Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Niestety, nie są
jeszcze znane terminy uruchomienia działania nr 10 w ramach Programu. Na
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w
sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych, dostosowanych do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2017 roku, zmieniającego
rozporządzenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także w związku z
prezentacją raportu pn. „Konin – Miasto Dostępne. Lokale wyborcze”
informuję, że podjęto następujące działania, mające na celu dostosowanie
lokali wyborczych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1) 22 listopada
2017 roku Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej przedstawiła
raport pn. „Konin – Miasto Dostępne. Lokale wyborcze”, 2) 27 listopada 2017
r. przekazano raport do placówek, w których mają siedziby lokale wyborcze i
poproszono, by do 31 stycznia br., placówki przekazały informację, na jakim
etapie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest lokal
wyborczy, 3) 14.02.2018 przeprowadzono kontrolę wybranych placówek, po
czym podjęto następujące decyzje: - przeniesienie lokalu wyborczego z
PGKiM (ul. Dąbrowskiej 8) do I LO - przy SP Nr 1 zostanie wykonany
podjazd, - przy ulicy Powstańców Wielkopolskich zostaną wymienione drzwi
oraz wykonany będzie podjazd, - w świetlicy środowiskowej przy ulicy
Przemysłowej zostaną wymienione drzwi, - w przedszkolu nr 10 przy ulicy
Chopina 11 zostaną wymienione drzwi, - ZDM wykona dojazd do przedszkola
nr 8 oraz poprawi miejsca parkingowe przy innych lokalach wyborczych, przy ulicy Żeglarskiej (ZS im. Kopernika) zostaną wymienione drzwi,
oznaczone miejsce dla OzN. Wyżej wymieniono tylko niektóre przewidziane
remonty placówek oświatowych, w których mieszczą się lokale wyborcze.
Planowane prace zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym.

Termin
załatwienia

11.05.2018 r.
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750.25.04.2018 r.

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Pytał, czy po uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego drogi objęte tym planem
stają się własnością miasta niezależnie od tego, czy są
wykupione czy nie.

Drogi nie stają się własnością miasta po uchwaleniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tereny
przeznaczone do realizacji zadań publicznych muszą zostać
przez Miasto wykupione.

11.05.2018 r.

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Prosił o zamontowanie spowalniacza na ul. Reformackiej.

Przychylam się do wniosku Pana Radnego. Montaż progu
zostanie ujęty w harmonogramie prac grupy interwencyjnej
ZDM Konin.

11.05.2018 r.

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Wnioskował o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ul.
Kilińskiego i Zofii Urbanowskiej.

Lustro zostanie zamontowane.

11.05.2018 r.

MAJDZIŃSKI
JAN

Prosił o remont ul. Skrótowej, ponieważ część mieszkańców
przy ulewnych deszczach ma zalewane posesje.

Ze względu na ograniczone środki finansowe, Zarząd Dróg
Miejskich nie planuje przebudowy zjazdu przy zbiegu ulicy
Jana Pawła II i Skrótowej. Natomiast w celu zminimalizowania
skutków zalewania posesji nr 17 i 19, ZDM planuje naprawę
11.05.2018 r.
pobocza oraz wykonanie dodatkowego wpustu kanalizacji
deszczowej. Przewidywany termin wykonania prac to koniec II
kwartału br.

MAJDZIŃSKI
JAN

Informował, że złożył wniosek do prezydenta o zakup słupa
ogłoszeniowego i zamontowanie go na osiedlu Grójec. Prosił
o zwiększenie ilości słupów i zakup dwóch dodatkowych i
zamontowanie ich na osiedlu Laskówiec.

W uchwale budżetowej na rok 2018 nie zostały zabezpieczone
środki na zakup nowych słupów ogłoszeniowych. Zadanie to
zostanie zatem zrealizowane jedynie w przypadku
wygospodarowania dodatkowych środków.

751.25.04.2018 r.

752.25.04.2018 r.

753.25.04.2018 r.

754.25.04.2018 r.

11.05.2018 r.
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755.25.04.2018 r.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Przychylam się do wniosku Pana Radnego. Montaż progów
zwalniających zostanie wykonany zgodnie z warunkami
technicznymi (z zachowaniem odpowiednich odległości od
skrzyżowań), które określa Załącznik nr 4 Szczegółowych
11.05.2018 r.
warunków technicznych dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach.
Przewidywany termin montażu to koniec II kwartału bieżącego
roku.

MAJDZIŃSKI
JAN

Wnioskował o zakup i montaż progów zwalniających na ul.
Skrótowej i Rudzickiej.

Nowak Tomasz

Wnioskował o naprawę pokruszonego asfaltu na alei wiodącej
od bramy głównej do skrzyżowania alejek z wjazdem do
PGKiM w Koninie. Odcinek ok. 50 metrów. Asfalt jest
pokruszony, zapada się, a nowa fontanna wykonana w
połowie tego odcinka w ramach KBO, za dwukrotność
Obecnie brak jest środków finansowych na realizację
zaplanowanej ceny wykonania, została otoczona nowym
wnioskowanego zadania. Zostanie ono ujęte w projekcie
asfaltem o szer. ok. 1,20 metra. W połączniu z pokruszonym i
budżetu na rok 2019.
zapadniętym asfaltem wygląda tragicznie i całkowicie psuje
efekt wykonania nowej fontanny. Sprawa zgłoszona do
Urzędu Miejskiego w styczniu 2018 roku na długo przed
wykonaniem inwestycji. Załącznik - fotografie ze stycznia i
kwietnia 2018 roku.

Nowak Tomasz

Wnioskował o ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za
oczyszczenie Kanału Topiec Powa zwanego popularnie
„kanałkiem” płynącego pomiędzy Parkiem Chopina a Lasem
Komunalnym za parkiem. Podobno do zniszczeń brzegów
kanału doszło podczas wykonywania prac oczyszczających.
Jeśli tak, kto odebrał prace i gdzie jest dokumentacja z
odbioru, najlepiej fotograficzna. Sprawa zgłoszona do UM w
styczniu 2018 r. Załącznik - fotografie ze stycznia 2018.

756.25.04.2018 r.

757.25.04.2018 r.

Termin
załatwienia

11.05.2018 r.

Gestorem sieci odwodnieniowej Miasta jest Zarząd Dróg
Miejskich. W roku ubiegłym, na cieku wodnym w okolicy
Parku Chopina, wykonano prace polegające na odmuleniu dna
kanału. Stan techniczny skarp nie uległ pogorszeniu w trakcie
realizacji tych robót. Ze względu na ograniczony budżet, w
11.05.2018 r.
roku ubiegłym nie można było zabezpieczyć ubytków skarp.
Te prace ZDM zamierza zrealizować w roku bieżącym. W
przypadku pytań lub wątpliwości w tej kwestii, proszę
kontaktować się z Panem Piotrem Lisiakiem (ZDM), tel. 63 24
02 466.

Nr
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wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

758.25.04.2018 r.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Nowak Tomasz

Wnioskował o budowę boiska do piłki plażowej/siatkowej dla
młodzieży na działce przy ul. Taczanowskiego naprzeciwko
bloków mieszkaniowych Podgórna 28-28B, po uprzednim
uzyskaniu zgody Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św.
Bartłomieja w Koninie na wynajęcie/wydzierżawienie terenu.
Załącznik - fotografia z 25.04.2018 i mapka terenowa.

Zaproponowany przez Pana Radnego teren na urządzenie
boiska do plażowej piłki siatkowej należy do Parafii św.
Bartłomieja w Koninie. Przeprowadzono już wstępne rozmowy
z Proboszczem Parafii, podczas których uzgodniono, że miasto
11.05.2018 r.
złoży oficjalne pismo w tej sprawie. Proboszcz podejmie
decyzję, po uzyskaniu opinii Rady Parafialnej. Dopiero po
otrzymaniu decyzji możliwe będzie podjęcie dalszych kroków
w zakresie ewentualnego urządzenia boiska.

Nowak Tomasz

Wnioskował o odnowienie harcerskiego głazu
okolicznościowego w parku 700-lecia w Koninie,
ustawionego w stulecie Harcerstwa w 2011 r. Powoli napisy
na nim stają się całkowicie nieczytelne. Widać na nim krzyż
harcerski. Załącznik - fotografie z 24.04.2018 r.

Uzgodniono z Komendantem Hufca ZHP hm Michałem
Kałużnym, że głaz upamiętniający rocznicę powstania
harcerstwa, zlokalizowany w Parku 700 – lecia, zostanie
odnowiony ze środków własnych Hufca.

11.05.2018 r.

Nowak Tomasz

Wnioskował o naprawę nawierzchni ul. Jaspisowej,
wykonanej z kostki brukowej na odcinku wzdłuż płotu Szkoły
Podstawowej nr 15 i Przedszkola nr 4. Kostka jest zapadnięta,
pokruszona, występują ubytki. Można ją zobaczyć po
zbliżeniu także w Internecie za pomocą aplikacji Google
Maps. Prośba przyjęta od mieszkańców.

Ulica Jaspisowa kwalifikuje się do kapitalnego remontu. W
związku z tym, jako zadanie inwestycyjne wymaga wdrożenia
związanych z tym procedur, tzn. opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz wyłonienia wykonawcy.
Zadanie to zostanie ujęte przez ZDM w projekcie budżetu na
rok 2019.

11.05.2018 r.

Nowak Tomasz

Parking przy ulicy Wojska Polskiego 4 został wykonany przy
budowie budynków wielorodzinnych Wojska Polskiego 4 – z
Przedstawił prośbę od mieszkańców ul. Wojska Polskiego 4 o uwzględnieniem zwiększonej liczby miejsc parkingowych z 38
regulację sprawy korzystania w niedziele z parkingu. Na
(liczba mieszkań) do 62 miejsc. Miało to służyć zabezpieczeniu
posesji znajduje się ogólnodostępny i nieogrodzony parking, miejsc postojowych zarówno dla mieszkańców, jak i
na który można wchodzić od strony ul. Podwale, przy nasypie pracowników Urzędu oraz osób przyjezdnych, którzy mają
trasy Warszawskiej. Lokatorzy po raz trzeci proszą o
prawo do korzystania z przestrzeni miasta, zgodnie z ogólnie
11.05.2018 r.
rozwiązanie sprawy parkowania tam w niedzielę, ponieważ od przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Stanowisko
wczesnego ranka do popołudnia całość parkingu jest zajęta
dotyczące korzystania z parkingu, wielokrotnie już
przez auta na obcych rejestracjach, których właściciele
przekazywano mieszkańcom, m.in. odpowiadając na pytania
załatwiają tam potrzeby fizjologiczne, wyrzucają śmieci z aut internetowe w dniach 11.06.2015 r. i 06.12.2016 r. Dodam, że
na chodniki i płytę parkingu.
zarządcą nieruchomości przy ulicy Wojska Polskiego 4 jest
PGKiM Sp. z o. o. w Koninie, którego obowiązkiem jest
utrzymanie porządku i czystości nieruchomości i jej otoczenia.

759.25.04.2018 r.

760.25.04.2018 r.

761.25.04.2018 r.
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Termin
załatwienia

Nowak Tomasz

Wnioskował o podjęcie działań w postaci uwzględnienia
inwestycji w Lesie Komunalnym przy ul. Dmowskiego –
odtworzenie ściany lasu na odcinku od Kanału Topiec – Powa
do stadionu piłkarskiego. Po wycinkach suchych i
W budżecie na rok bieżący brak jest środków na wykonanie
uszkodzonych robinii zwanych popularnie akacjami, które
wnioskowanego zadania. Zostanie ono zgłoszone do projektu
będą jeszcze kontynuowane, usunięciu ogrodzenia z siatki i
budżetu na rok 2019.
wysokich, gęstych krzewów, istnieje potrzeba odtworzenia
ściany lasu poprzez zasadzenie nowych drzew, np.
miododajnych lip. Potrzeba zasadzenia szpaleru ok. 50 drzew,
o dobrze ukształtowanej koronie i wysokości 3-4 metrów.

11.05.2018 r.

Nowak Tomasz

Ponowił wniosek o montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu
ulic Kilińskiego i Urbanowskiej. Skrzyżowanie bardzo
niebezpieczne, ponieważ ulice krzyżują się pod różnymi
kątami. Wyjeżdżając z ul. Kilińskiego w ul. Zofii
Lustro zostanie zamontowane.
Urbanowskiej, kierowca ma bardzo utrudnioną widoczność ze
strony lewej. Mój wniosek w tej sprawie sprzed 2 lat został
odrzucony. Popieram wniosek radnego Sławomira
Lachowicza w tej samej sprawie.

11.05.2018 r.

763.25.04.2018 r.

764.25.04.2018 r.

Eltman Jakub

Pytał, czy jest możliwość w godzinach szczytu wyłączenia
sygnalizacji na Trasie Warszawskiej i ręcznego kierowania
ruchem?

Jeżeli zachodzi taka konieczność, Komenda Miejska Policji w
Koninie – Wydział Ruchu Drogowego podejmuje stosowne
kroki poprzez wyłączanie sygnalizacji i „ręcznie” kieruje
ruchem. Policja ma także bezpośredni dostęp (klucze szaf
11.05.2018 r.
sterowników) do sygnalizatorów ruchu drogowego i w
skrajnych przypadkach całkowicie przejmuje inicjatywę,
koncentrując się na rozładowaniu nadmiernego natężenia ruchu
na ulicach miasta.

Pytał, czy przy montażu nowych wiat na Alejach 1 Maja nie
ma możliwości zrobienia zatoczek autobusowych?

Zadanie inwestycyjne – budowa zatok autobusowych, nie jest
związane z wymianą wiat autobusowych. Budowa zatok wiąże
się z kompleksową przebudową Alei 1 Maja lub ze zmianą
organizacji ruchu, co powinno zostać poprzedzone
przeprowadzeniem analizy i audytu bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

765.25.04.2018 r.
Eltman Jakub

11.05.2018 r.
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766.25.04.2018 r.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Celem postawienia tablic jest wyraźniejsze oznakowanie
terenów inwestycyjnych. To powszechna praktyka, ułatwiająca
identyfikację terenu przez potencjalnych inwestorów podczas
wizyt terenowych. Takie oznaczenie terenu zaleca np. Polska
Agencja Inwestycji i Handlu. Brak odwodnienia, o którym w
zapytaniu wspomina Pan Radny, choć uciążliwy, nie wyłącza
całości terenu jako inwestycyjnego. Świadczy o tym fakt, że
powstały tam trzy obiekty, a dwie kolejne działki zostały
11.05.2018 r.
ostatnio sprzedane. Po oznaczeniu terenów (w okresie ostatnich
dwóch tygodni) do Wydziału Obsługi Inwestora zgłosił się
potencjalny inwestor, którego do złożenia zapytania skłoniło,
jak sam stwierdził, właśnie to oznakowanie. Koszt wykonania
20 sztuk tablic (po 450 zł netto za sztukę) to łącznie 11.070 zł
brutto. Tablice zostały wykonane w taki sposób, by były do
wielokrotnego wykorzystania, z możliwością przestawiania ich
na nowe miejsca.

Eltman Jakub

Pytał o koszt i cel postawienia tabliczek informujących o
terenach inwestycyjnych w mieście?

SIDOR
JAROSŁAW

W ramach działań mających na celu pozyskanie środków
zewnętrznych, Miasto Konin przedstawiło projekty inwestycji
w Polskim Funduszu Rozwoju oraz przyłączyło się do petycji
Pytał, jak wygląda sprawa pozyskania środków zewnętrznych do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zwiększenia
na budowę łącznika Wyzwolenia-Paderewskiego jak również środków finansowych dla działania 4.2 Zwiększenie
na przebudowę ul. Przemysłowej od ul. Matejki do ul.
dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza
Brunatnej?
siecią TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu
drogowego POIiŚ 2014-2020. Możliwości w zakresie
pozyskiwania środków zewnętrznych rozszerzą się po
uzyskaniu prawomocnych pozwoleń na budowę.

SIDOR
JAROSŁAW

Pytał, czy będzie zachowany termin zakończenia inwestycji
łącznika między ul. Kleczewską a Przemysłową?

767.25.04.2018 r.

Termin
załatwienia

11.05.2018 r.

768.25.04.2018 r.
Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Na
dziś - nie ma zagrożenia niedotrzymania terminu końcowego
11.05.2018 r.
realizacji projektu.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

769.25.04.2018 r.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Prośba mieszkańców ul. Leśnej o zamontowanie
naprzemiennych progów zwalniających.

Przychylając się do próśb mieszkańców, na odcinku ulicy
Leśnej zamontowano wyspy - azyle na tzw. „mijankę”.
Rozwiązanie to powinno poprawić bezpieczeństwo ruchu w
tym rejonie.

11.05.2018 r.

SIDOR
JAROSŁAW

Wnioskował o zamontowanie nowej wiaty przystankowej na
pętli autobusowej na ul. Bernardynka.

Obecnie brak jest środków finansowych na realizację wniosku
Pana Radnego. Zostanie natomiast rozważona możliwość
montażu używanej wiaty przystankowej we wskazanej
lokalizacji, po przeprowadzeniu czynności związanych z
kompleksową renowacją konstrukcji wiaty.

11.05.2018 r.

Majewski
Krystian

Wnioskował, aby podczas obchodów roku niepodległości
uhonorować Romana Dmowskiego, który miał ogromny
wpływ na proces kształtowania polskiej niepodległości.

Upamiętnienie postaci Romana Dmowskiego w roku
Jubileuszu Odzyskania przez Polskę Niepodległości jest z
pewnością cenną inicjatywą. Zachęcam Pana Radnego do
złożenia propozycji formy tego uhonorowania.

11.05.2018 r.

Pytał, kto będzie zajmował się tarasem z modrzewia
syberyjskiego na Bulwarze Nadwarciańskim?

Projekt aranżacji i urządzenia ogródków kawiarnianych na
bulwarze wymagał uzgodnienia z konserwatorem zabytków.
Warunkiem uzgodnienia było m.in. wykonanie tarasów
drewnianych z desek, z modrzewia syberyjskiego. Zgodnie z
projektem, tylko podesty drewniane w ogródkach wykonane
będą z tego materiału, natomiast stoliki i krzesła - z
technorratanu. W związku z tym, że w pierwszym konkursie
nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie ogródków
kawiarnianych, publiczny konkurs został ogłoszony ponownie. 11.05.2018 r.
Termin składania ofert przesunięto do 15 maja br. Aktualnie
trwa konkurs na wybór podmiotu prowadzącego punkt
gastronomiczny w lokalu użytkowym przy ulicy Zofii
Urbanowskiej 12 ( CIM), wraz z ogródkami letnimi. Termin
składania ofert upływa 11 maja br. Wybrany podmiot będzie
odpowiedzialny również za funkcjonowanie dwóch ogródków
w rejonie budynku CIM. Ogródek w rejonie szkoły będzie
przekazany do użytkowania przez CKU.

SIDOR
JAROSŁAW
770.25.04.2018 r.

771.25.04.2018 r.

772.25.04.2018 r.

Majewski
Krystian

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

773.25.04.2018 r.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Wnioskował o zakup słupów ogłoszeniowych i montaż w
centrum osiedla Łężyn na ul. Bernardynka.

W uchwale budżetowej na rok 2018 nie zostały zabezpieczone
środki na zakup nowych słupów ogłoszeniowych. Zadanie to
zostanie zatem zrealizowane jedynie w przypadku
wygospodarowania dodatkowych środków.

CHOJNACKI
Zenon

Prosił o wykaz kosztów, jakie Miasto poniosło, w związku z
nowelizacją ustawy o systemie oświaty.

Na ogólne koszty reformy składają się m.in. koszty zmian
kadrowych, zmian strukturalnych oraz wygaszania gimnazjów.
Trudno jest jednoznacznie określić nakłady finansowe
ponoszone przez samorząd. Miasto Konin złożyło wniosek o
dofinansowanie doposażenia pomieszczeń oraz dofinansowanie 11.05.2018 r.
kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych i
przechodzących na emeryturę nauczycieli, w łącznej kwocie
481.628 zł, natomiast otrzymało zwrot z MEN w wysokości
192.629 zł. ( Załącznik nr 1).

CHOJNACKI
Zenon

Prosił o podanie kosztów budowy mieszkań w MTBS w
latach 2010-2014 z podziałem na poszczególne inwestycje. Z
ogólnego kosztu prosił wyodrębnić: koszty nabycia gruntów;
koszty projektów budowlanych; koszty wykonania budowy i
koszty uzbrojenia.

W załączeniu zestawienie kosztów wraz z wyjaśnieniem,
sporządzone przez MTBS Sp. z o.o w Koninie.

CHOJNACKI
Zenon

Prosił o podanie kosztów budowy dróg w latach 2010-2018 z
podziałem na poszczególne zadania. W informacji prosił o
wpisanie: nazwę odcinka, ulicy, długości; koszty projektów;
koszty wykupu gruntów; koszty budowy z podziałem na
środki pochodzące z budżety gminy i na środki „zewnętrzne”;
całkowity koszt wykonania 1 km drogi.

Z uwagi za złożoność zapytania Pana Radnego oraz
konieczność zebrania danych zarówno z wydziałów urzędu
(także z tych zlikwidowanych, jak i zreorganizowanych) oraz z 11.05.2018 r.
utworzonej jednostki (ZDM), odpowiedzi na to pytanie udzielę
Panu Radnemu w terminie późniejszym.

CIEŚLAK
MAREK
774.25.04.2018 r.

775.25.04.2018 r.

776.25.04.2018 r.

11.05.2018 r.

11.05.2018 r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

777.11.05.2018 r.

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Korytkowski
Piotr

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, dotyczącą braku
udekorowania miasta flagami unijnymi 1 maja - w rocznicę
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 3 maja – w rocznicę
W dn. 1 maja br. Polska obchodziła 14. Rocznicę wstąpienia uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 8 maja - w rocznicę
do Unii Europejskiej. Miastu Konin w 2002 roku
zakończenia II wojny światowej informuję, nie ma konkretnego
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyznało
przepisu, który nakazywałby określonym organom
Honorową Flagę Rady Europy za działania proeuropejskie. W umieszczanie tej flagi, obok flagi polskiej. Zasady
tym kontekście dziwi brak udekorowania miasta w tym dniu
eksponowania flagi UE przypomniała NIK w „Informacji o
flagami Unii Europejskiej. Dało się również zauważyć brak
wynikach kontroli używania symboli państwowych przez
flag unijnych w mieście w dniu 3 maja w rocznicę uchwalenia organy administracji publicznej” z 2005 roku, Nr ewid.
Konstytucji 3 Maja. Flag tych zabrakło również podczas
76/2005/D/04/505/WSK. Z tej informacji wynika, że „flaga
uroczystości w rocznicę zakończenia II wojny światowej na
Unii Europejskiej powinna być wywieszona na stałe na
23.05.2018 r.
Placu Zamkowym w dniu 8 maja. Proszę o wytłumaczenie,
budynkach, w których mieszczą się siedziby agend UE oraz na
dlaczego nasze miasto nie korzysta z okazji, aby podkreślić
granicach stanowiących granicę zewnętrzną UE. W innych
swoją europejskość i przywiązanie do wartości europejskich
miejscach flaga UE może być wywieszana w dniach wyborów
poprzez wywieszanie na budynkach jednostek
do Parlamentu Europejskiego, oficjalnych wizyt z udziałem
organizacyjnych miasta i ulicach flag Unii Europejskiej? Ma przedstawicieli Unii Europejskiej oraz 9 maja, w Dniu Europy.
to szczególne znaczenie w tym czasie, kiedy przynależność
Ponadto, w celach informacyjnych, flaga UE może być
Polski do Unii Europejskiej kontestowana przez niektóre
wywieszana na jednostkach realizujących programy unijne;”
ugrupowania polityczne, jej idee podważane, a flaga Unii
Eksponowanie flagi europejskiej, obok flagi państwowej, stało
Europejskiej nazywana jest „szmatą”.
się zwyczajem przyjętym w wielu państwach członkowskich.
Dołożę więc wszelkich starań, aby zwyczaj ten przyjął się
również w naszym mieście, gdyż niewątpliwie flaga unijna jest
znakiem Wspólnoty i służy podkreśleniu jedności Europy.

Korytkowski
Piotr

8 czerwca 2016 roku wpłynęły dwa egzemplarze decyzji z dnia
6 czerwca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla
miasta Konina nakazujące Państwu Marii i Włodzimierzowi
Maciaszkom rozbiórkę budynku dawnej szkoły talmudycznej.
26.06.2018 r.
Decyzje zostały zarejestrowane w Biurze Obsługi Interesanta
(nr UMK.21336.2016 i UMK.21337.2016) i przekazane do
Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz do Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami.

778.6.06.2018 r.
Pytał, czy prezydent ma wiedzę dotycząca tego, że urzędnicy
wiedzieli, że inwestor zburzy Szkołę Talmudyczną?

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

779.6.06.2018 r.

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

NOWAK
WITOLD

Projekt inwestycji zakładał wykonanie typowych robót ziemnych pod nawierzchnie,
wykonanie nawierzchni chodnika wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa (bariery
ochronne wraz z plantowaniem i humusowaniem poboczy na szerokości łącznie około 1
m). Ponadto przewidziano wstępną wycinkę drzew i karczowanie krzewów wraz z
częściowym profilowaniem istniejących skarp zbiornika, umożliwiające bezpieczne
przeprowadzenie projektowanego chodnika.Założeniem projektu nie było zlikwidowanie
całości zadrzewienia i zakrzewienia skarp, gdyż spowodowało by to utratę stateczności
nasypu – szczególnie w dolnej jego części. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową,
projektowanym zakresem prac, przepisami i prowadzone były zgodnie ze specyfikacjami
Pytał, czy Miasto będzie
technicznymi. Na zastosowane materiały przedstawiono atesty, aprobaty oraz deklaracje
podtrzymywać roszczenia wobec
zgodności, orzeczenia o jakości lub oświadczenia o zgodności z dokumentacją. Pod
wykonawcy, dotyczące
względem wizualnym wykonanie robót określono jako poprawne. Prace zostały wykonane 26.06.2018 r.
poprawienia źle wykonanej
w terminie określonym w umowie, pod nadzorem doświadczonej kadry technicznej,
inwestycji w niektórych częściach
posiadającej wymagane kwalifikacje. Nie wystąpiły żadne istotne wydarzenia, które
wokół jeziorka Zatorze?
mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość wykonania. W ramach gwarancji wykonawca
usunął usterki, które pojawiły się w okresie zimowym. Następnie w dniu 05.06.2018 roku
komisyjnie, przy udziale Pana Radnego Mirosława Bartkowiaka - Prezesa Zarządu
Ogrodów Działkowych - zostały one odebrane. Okres gwarancji na wykonane roboty
obowiązuje do 23.10.2022 roku. Mając na względzie uwagi zgłoszone przez Pana Radnego,
proponuję ponowne przeprowadzenie wizji, z udziałem Pana oraz Pana Radnego Mirosława
Bartkowiaka, wykonawcy, inspektora nadzoru oraz pracownika Wydziału Gospodarki
Komunalnej. Będzie to doskonała okazja do wyjaśnienia wszelkich uwag. Proszę o kontakt
z Panią Elżbietą Wojnarowską, tel. 63 24 01 367 – w celu uzgodnienia dogodnego terminu.

NOWAK
WITOLD

W pełni podtrzymuję stwierdzenia zawarte w odpowiedzi z
2015 roku. Zgłoszone przez Pana Radnego podczas sesji
sugestie niestety nie znalazły jeszcze pełnego odzwierciedlenia
w szeroko rozumianej promocji marki festiwalu dziecięcego,
26.06.2018 r.
gdyż Miasto dysponuje ograniczonymi środkami w tym
zakresie. Jeśli tylko budżet Miasta na to pozwoli - z pewnością
przeznaczymy dodatkową kwotę na promocję festiwalowej
marki.

780.6.06.2018 r.
Pytał, czy miasto zaangażowało środki promocyjne, by
pokazać, że w Koninie odbywa się największy
Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w
Europie Środkowo – Wschodniej?

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

781.6.06.2018 r.

Eltman Jakub

Proponował, aby dostosować rozkład jazdy
autobusów MZK do aktualnie panujących
warunków drogowych związanych z
nieczynną przeprawą.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W związku z pracami drogowymi prowadzonymi na terenie miasta Konina
występują okresowe problemy z płynnością i punktualnością kursowania
autobusów komunikacji miejskiej, głównie w czasie szczytów przewozowych.
Kursowanie autobusów jest w sposób ciągły monitorowane przez służby
nadzoru ruchu MZK. Obecnie MZK jest w trakcie przygotowywania
propozycji zmian w rozkładach jazdy, które pozwolą na lepsze dostosowanie
ilości kursującego taboru do rzeczywistych potrzeb, z uwzględnieniem
możliwości przewozowych zakładu.

Termin
załatwienia

26.06.2018 r.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

782.6.06.2018 r.

Eltman Jakub

Prosił o posprzątanie
poprzewracanych reklam na
ul. Przemysłowej, naprawę
uszkodzonej bariery oraz
ustawienie tablic
informujących o terenach
inwestycyjnych, które
również są poprzewracane.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Jednoznaczne i dokładne ustalenie przebiegu pasa drogowego wzdłuż ulicy Przemysłowej, na
odcinku od ulicy Gajowej do Marantowskiej jest trudne do określenia bez wykonania pomiarów
geodezyjnych. Spowodowane to jest m. in. różnym przebiegiem granic sąsiadujących działek, a
także brakiem istniejących ogrodzeń w terenie, które wyznaczałyby te granice. Zarząd Dróg
Miejskich podjął czynności zmierzające do stopniowego uporządkowania pasa drogowego ulicy.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że większość reklam znajduje się na terenie należącym do
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu. W związku z tym ZDM skierował do
KOWR pismo z prośbą o skontrolowanie pod kątem legalności ustawienia tablic reklamowych
na ich terenie. Niezależnie od powyższego pracownicy Wydziału Urbanistyki i Architektury UM
w Koninie przeprowadzili wizję w terenie, mającą na celu weryfikację stanu faktycznego ilości
reklam wzdłuż ulicy Przemysłowej (od skrzyżowania ulicy Poznańskiej z Trasą Warszawską do
rondo „Bitwy pod Pątnowem 1863”). Stwierdzono około 200 reklam, w skład których wchodzą
zarówno reklamy wolnostojące, jak również bilbordy, pylony reklamowe, szyldy, słupy
ogłoszeniowo-reklamowe oraz inne wszelkiego rodzaju nośniki reklamowe. Analizie poddano
również papierowe i elektroniczne rejestry wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót
budowlanych od roku 1998 do 2018. W zasobach widnieje 16 pozytywnie zatwierdzonych
zgłoszeń/wniosków o pozwolenie na budowę, dotyczących szeroko rozumianego pojęcia
reklamy. W związku z tym powyższa informacja zostanie przekazana do Powiatowego
26.06.2018 r.
Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina, tj. do organu właściwego do
przeprowadzenia kontroli. W zakresie reklam terenów inwestycyjnych informuję, że z firmą
3MAR Sp. z o.o., została podpisana umowa, która obejmowała wykonanie usługi polegającej na:
wykonaniu projektu graficznego reklamy, jej wydruk oraz montaż i wynajęcie dziesięciu tablic
reklamowych typu euro-bilboard na okres trzech miesięcy. Dokument zawierał zapisy chroniące
Miasto Konin i jego interesy, w tym naprawę tablicy, która ulegnie uszkodzeniu, bądź
postawienie jej, gdy ta przewróci się w wyniku działań osób trzecich lub silnego wiatru. Zapisy
umowy obowiązywały od 1 listopada 2017 r do końca stycznia 2018 roku (i w tym okresie
właściciel tablic wywiązywał się ze wszystkich zapisów dokumentu), po czym wymieniona
umowa wygasła. Na początku maja bieżącego roku Wydział Obsługi Inwestora Urzędu
Miejskiego w Koninie zwracał właścicielowi tablicy, zlokalizowanej przy ulicy Przemysłowej
uwagę na fakt, iż jeden z billboardów przewrócił się. Jednakże od 1 lutego Miasto nie ma
żadnych możliwości prawnych, aby wymóc na właścicielu tablic właściwe ich utrzymanie. W
związku z powyższym, ewentualne postawienie tablicy zależy tylko od dobrej woli jej
właściciela. Zaprezentowane przez Pana Radnego na zdjęciach uszkodzenie bariery
energochłonnej nie stwarza bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Działania naprawcze zostaną podjęte przez ZDM, jeśli pozwolą na to środki finansowe.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

783.6.06.2018 r.

Eltman Jakub

Prosił o informację, czy
wszystkie reklamy, które
znajdują się w ciągu ul.
Przemysłowej, są tam
postawione legalnie?

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Jednoznaczne i dokładne ustalenie przebiegu pasa drogowego wzdłuż ulicy Przemysłowej, na
odcinku od ulicy Gajowej do Marantowskiej jest trudne do określenia bez wykonania pomiarów
geodezyjnych. Spowodowane to jest m. in. różnym przebiegiem granic sąsiadujących działek, a
także brakiem istniejących ogrodzeń w terenie, które wyznaczałyby te granice. Zarząd Dróg
Miejskich podjął czynności zmierzające do stopniowego uporządkowania pasa drogowego ulicy.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że większość reklam znajduje się na terenie należącym do
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu. W związku z tym ZDM skierował do
KOWR pismo z prośbą o skontrolowanie pod kątem legalności ustawienia tablic reklamowych na
ich terenie. Niezależnie od powyższego pracownicy Wydziału Urbanistyki i Architektury UM w
Koninie przeprowadzili wizję w terenie, mającą na celu weryfikację stanu faktycznego ilości
reklam wzdłuż ulicy Przemysłowej (od skrzyżowania ulicy Poznańskiej z Trasą Warszawską do
rondo „Bitwy pod Pątnowem 1863”). Stwierdzono około 200 reklam, w skład których wchodzą
zarówno reklamy wolnostojące, jak również bilbordy, pylony reklamowe, szyldy, słupy
ogłoszeniowo-reklamowe oraz inne wszelkiego rodzaju nośniki reklamowe. Analizie poddano
również papierowe i elektroniczne rejestry wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót
budowlanych od roku 1998 do 2018. W zasobach widnieje 16 pozytywnie zatwierdzonych
zgłoszeń/wniosków o pozwolenie na budowę, dotyczących szeroko rozumianego pojęcia reklamy.
W związku z tym powyższa informacja zostanie przekazana do Powiatowego Inspektora Nadzoru 26.06.2018 r.
Budowlanego dla Miasta Konina, tj. do organu właściwego do przeprowadzenia kontroli. W
zakresie reklam terenów inwestycyjnych informuję, że z firmą 3MAR Sp. z o.o., została
podpisana umowa, która obejmowała wykonanie usługi polegającej na: wykonaniu projektu
graficznego reklamy, jej wydruk oraz montaż i wynajęcie dziesięciu tablic reklamowych typu
euro-bilboard na okres trzech miesięcy. Dokument zawierał zapisy chroniące Miasto Konin i jego
interesy, w tym naprawę tablicy, która ulegnie uszkodzeniu, bądź postawienie jej, gdy ta
przewróci się w wyniku działań osób trzecich lub silnego wiatru. Zapisy umowy obowiązywały od
1 listopada 2017 r do końca stycznia 2018 roku (i w tym okresie właściciel tablic wywiązywał się
ze wszystkich zapisów dokumentu), po czym wymieniona umowa wygasła. Na początku maja
bieżącego roku Wydział Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie zwracał właścicielowi
tablicy, zlokalizowanej przy ulicy Przemysłowej uwagę na fakt, iż jeden z billboardów przewrócił
się. Jednakże od 1 lutego Miasto nie ma żadnych możliwości prawnych, aby wymóc na
właścicielu tablic właściwe ich utrzymanie. W związku z powyższym, ewentualne postawienie
tablicy zależy tylko od dobrej woli jej właściciela. Zaprezentowane przez Pana Radnego na
zdjęciach uszkodzenie bariery energochłonnej nie stwarza bezpośredniego zagrożenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działania naprawcze zostaną podjęte przez ZDM, jeśli
pozwolą na to środki finansowe.
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Woreczki na psie odchody uzupełniane są systematycznie w
ramach utrzymania zieleni miejskiej. Jednakże są one w bardzo
szybkim tempie i w dużych ilościach rozkradane. Informuję
również, iż zgodnie z ustaleniami z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym – nie ma potrzeby ustawiania
26.06.2018 r.
dodatkowych koszy na psie odchody. Istniejące kosze uliczne
spełniają wymogi na wyrzucanie psich odchodów, ponieważ
jest to organiczny odpad i nie podlega żadnym obostrzeniom
sanitarnym.

Eltman Jakub

Poruszył temat woreczków na odchody zwierząt. Pytał, czy
nie ma możliwości, aby wygenerować środki na uzupełnianie
koszy w woreczki?

Eltman Jakub

Możliwe rozwiązanie to montaż lustra prostokątnego (szerokie
zwierciadło) z kątem zwrotu w kierunku Alei 1 Maja, na
wprost wyjazdu, przy zachowaniu odpowiedniej skrajni.
Jednakże warto nadmienić, że wyeliminowanie parkujących
pojazdów po lewej stronie nie zapewni wystarczającego pola
Poruszył temat problematycznego skrzyżowania Aleje 1 Maja
widoczności na tyle, aby zapewnić poprawę warunków
i wyjazd przy dawnym biurze MPEC. Pytał, czy jest
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto informuję, że
możliwość zamontowania lustra, ewentualnie zakazu
Aleje 1 Maja zostaną objęte projektem przebudowy i zmiany
możliwości parkowania, by poprawić widoczność?
organizacji ruchu na całym odcinku od ulicy Dworcowej do
Ronda Solidarności, co znacznie poprawi bezpieczeństwo
kierowców oraz innych użytkowników dróg. W tym celu
należy jednak zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe w
budżecie miasta Konina.

26.06.2018 r.

Eltman Jakub

Prosił o informację dotyczącą kosztu wynajmu sali ratuszowej
W załączeniu przekazuję wykaz sporządzony przez Zakład
oraz rejestr umów, kto tą salę wynajmował, jakie wydarzenia
Obsługi UM w Koninie.
ostatnio miały miejsce?

26.06.2018 r.

Eltman Jakub

Garaże zlokalizowane w rejonie wiaduktu Briańskiego leżą na
gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. oraz
Pytał o garaże w okolicach wiaduktu Briańskiego. Z tego co
częściowo na działce będącej własnością Skarbu Państwa (10
wie, to część należy do miasta, część do PKP. Prosił o
garaży). W 2015 roku Miasto podjęło rozmowy z PKP, mające
informację, czy Miasto ma jakieś plany sprzedaży, czy
26.06.2018 r.
na celu przejęcie prawa użytkowania gruntów zabudowanych
ewentualnego odkupu od PKP? Czy są jakieś plany względem
garażami. Niestety warunki, jakie zaproponowało PKP były dla
tych garaży należących do Miasta, w jedną i w drugą stronę?
Miasta nie do przyjęcia. Obecnie Miasto nie jest
zainteresowane wznowieniem rozmów.

785.6.06.2018 r.

786.6.06.2018 r.

787.6.06.2018 r.
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W celu szczególnego wyeksponowania w tym roku Placu
Niepodległości, Miasto Konin podjęło już pewne działania.
Trwają ustalenia z Panem Piotrem Rybczyńskim - Dyrektorem
Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie w
sprawie ustalenia treści zapisu na planowanej tablicy, która
znajdzie się na Placu. Trwają także uzgodnienia z Zarządem
Dróg Miejskich w Koninie oraz Wydziałem Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie w sprawie
oznaczenia Placu Niepodległości, zgodnie z obowiązującymi
26.06.2018 r.
przepisami. Aktualnie prowadzone są też prace zmierzające do
tego, by pod koniec czerwca 2018, w mieście pojawiły się flagi
„Konin dla Niepodległej". Wyznaczone zostały miejsca: place i
ulice nawiązujące w swoich nazwach do 100-lecia odzyskania
niepodległości. Są to: Plac Niepodległości, ulica Ignacego
Paderewskiego, Plac Wolności, most Marszałka Józefa
Piłsudskiego, ulica Powstańców Wielkopolskich, ulica Józefa
Piłsudskiego, rondo NSZZ Solidarność. Na Placu
Niepodległości zawieszonych zostanie około 30 flag.

Eltman Jakub

Prosił o zaznaczenie tego, że Plac Niepodległości jest Placem
Niepodległości - postawienia pamiątkowej tablicy,
przypomnienia, w jakich okolicznościach ta nazwa została
zmieniona i utworzona.

Nowak Tomasz

Naprawa wymienionych ulic została ujęta w harmonogramie
Zgłosił potrzebę zalepienia dziur w ul. Solnej na odcinku
prac firmy realizującej remonty bieżące na terenie miasta
Taczanowskiego-Kaliska, Kaliska-Kościuszki i ul. Podgórnej. Konina. Prace zostaną wykonane do końca czerwca bieżącego
roku.

Nowak Tomasz

Zgodnie z załącznikiem nr 4 Szczegółowych warunków
technicznych dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunkach ich umieszczania na drogach, progi zwalniające
należy umieszczać na drogach w odległości minimum 40,0 m
od skrzyżowań ulic lub dróg. Ulica Taczanowskiego, na
Ponownie zgłosił potrzebę zamontowania progu
odcinku od ulicy Podgórnej do Solnej, nie spełnia
spowalniającego na odcinku pomiędzy ulicą Taczanowskiego,
26.06.2018 r.
wymienionego kryterium, ponieważ odległości od najbliższych
a blokiem przy ulicy Podgórnej 28b.
skrzyżowań wynoszą średnio 34,0 m. W związku z tym
zamontowanie progu we wnioskowanej lokalizacji nie jest
możliwe. Biorąc pod uwagę problem z przypadkami
przekraczania prędkości w tym rejonie, ZDM rozważy
zastosowanie innych środków uspokojenia ruchu.

789.6.06.2018 r.

790.6.06.2018 r.

26.06.2018 r.
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Nowak Tomasz

Informował, że na ulicy Szarych Szeregów przy przejściu z
dawnej bazy PKS-u przy bloku MTBS-u na targowisko
miejskie znowu odkryły się na asfalcie stare pasy drogowe,
które były już wcześniej zamalowane i w dni targowe jest tam
straszne zamieszanie, bo ludzie chodzą po tych nowych
pasach prawidłowych i chodzą też po tych pasach starych,
które są znowu widoczne.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, w ramach bieżącego
utrzymania oznakowania poziomego, poprawi istniejące
oznakowanie poprzez zamalowanie lub zfrezowanie starego
oznakowania tak, aby nie wprowadzać w błąd uczestników
ruchu.

Nowak Tomasz

Pytał, czy coś się wyjaśniło w sprawie muru okalającego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ulicy
Kaliskiej wzdłuż ulicy Solnej? Pytał, czy on będzie przy
okazji inwestycji drogowej rozbierany, bo nawet ten odcinek,
który był kilka lat temu od nowa zbudowany jest pokruszony i
przechylony i on sam się zawali? Więc ten mur nie tylko ten
stary się prosi o rozbiórkę i wyprostowanie, ale już ten nowy
sprzed kilku lat zawala się. Informował, że mur nie jest w
rejestrze zabytków, w ewidencji gminnej zabytków, ani w
ewidencji wojewódzkiej, więc na dobrą sprawę można się nim
zająć i planować, bo działka i całość na tej działce należy do
Miasta.

Dokumentacja na przebudowę ulicy Solnej nie przewiduje
poszerzenia pasa drogowego w rejonie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego wzdłuż ulicy Solnej. Inwestycja nie
ingeruje w obszar wykraczający poza pas drogowy i nie
wymaga rozbiórki muru. Sprawa muru była podnoszona już w 26.06.2018 r.
VI kadencji Rady Miasta przez radnego Czesława Łajdeckiego.
Wówczas mur został wyremontowany. Wprawdzie wymaga
dalszych nakładów poprawiających jego estetykę, ale obecnie
nie ma możliwości przeznaczenia na ten cel środków.

Prosił, aby zamontowano uchwyty do wieszania flag na
oświetleniu ulicznym.

PGKiM rozpoczęło już montaż obejm wraz z uchwytami do
zawieszenia flag. Odbywa się on w następujących
lokalizacjach: ulica Józefa Piłsudskiego, Ignacego
Paderewskiego, Plac Wolności, Plac Niepodległości, Rondo
Solidarności. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, w miarę
możliwości technicznych, na bieżąco wyraża zgodę na montaż
uchwytów na latarniach, którymi administruje. W przypadku
latarni należących do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w
Kaliszu, zostało wysłane pismo o wyrażenie zgody na montaż
uchwytów. Po otrzymaniu stosownej zgody, PGKiM
niezwłocznie przystąpi do mocowania obejm na latarniach
należących do OUiD.

792.6.06.2018 r.

793.6.06.2018 r.

MAJDZIŃSKI
JAN

26.06.2018 r.

26.06.2018 r.
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Radny również prosił o uzupełnienie w woreczki koszów na
odchody zwierzęce.

Woreczki na psie odchody uzupełniane są systematycznie w
ramach utrzymania zieleni miejskiej. Jednakże są one w bardzo
szybkim tempie i w dużych ilościach rozkradane. Informuję
również, iż zgodnie z ustaleniami z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym – nie ma potrzeby ustawiania
26.06.2018 r.
dodatkowych koszy na psie odchody. Istniejące kosze uliczne
spełniają wymogi na wyrzucanie psich odchodów, ponieważ
jest to organiczny odpad i nie podlega żadnym obostrzeniom
sanitarnym.

Kotlarski Michał

Pytał, jakie są plany Miasta związane z pawilonem
handlowym naprzeciwko Zespołu Szkół im. M. Kopernika.

Miasto rozważa dokonanie sprzedaży niektórych lokali
handlowych znajdujących się w tym pawilonie. Na dzień
dzisiejszy nie zapadły jednak w tym zakresie żadne wiążące
decyzje. W przypadku podjęcia decyzji o sprzedaży, stosowny
projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Miasta.

26.06.2018 r.

SIDOR
JAROSŁAW

W związku z wnioskiem z Komisji Infrastruktury z dnia 26
marca i brakiem odpowiedzi radny prosił o udzielenie
informacji na poniższe pytania: - jaką ilość Miasto Konin ma
wykonanych dokumentacji projektowo-kosztorysowych, które
leżą na półkach, tzw. „pułkowników”? - jaka była - jest
wartość finansowa tych dokumentacji, które Miasto zleciło do
wykonania i zapłaciło za ich wykonanie – sporządzenie. - jak
jest kwota kosztorysowa inwestycji związanych z tymi
dokumentacjami. Pytania te dotyczą wszystkich
dokumentacji, które wykonane zostały od roku 1990 związane
z inwestycjami – infrastruktura drogowa, oświata, kultura,
sport itd.

Dokumentacje, o które pyta Pan Radny znajdują się w
Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie oraz Wydziale Rozwoju
Gospodarczego. Zostaną udostępnione Panu Radnemu, po
telefonicznym uzgodnieniu terminu.

26.06.2018 r.

Kotlarski Michał

795.6.06.2018 r.

796.6.06.2018 r.
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SIDOR
JAROSŁAW

Za nadzór nad budową przeprawy odpowiedzialna była firma
(zgodnie z umową konsorcjum dwóch firm): SCETAROUTE
S.A. oddział w Polsce oraz SAP-PROJEKT Sp. z o.o.
Informacja/powiadomienie o wystąpieniu awarii na estakadzie
wschodniej E5 zostało wysłane do wszystkich uczestników
Pytał, dlaczego władze miasta „nie wykorzystują” osób
procesu inwestycyjnego, w tym do Spółki EGIS ROUTE
zatrudnionych np. w ZDM-ie, mających odpowiednie
SCETAROUTE S.A. oddział w Polsce. Spółce została
uprawnienia, w celu dopilnowania inwestycji prowadzonych
przesłana ekspertyza techniczna wykonana przez zespół
przez różne firmy na terenie miasta? Inspektorzy nadzoru
Profesora Madaja i oczekiwanie włączenia i odniesienia się do
budowlanego nie zawsze są uczciwi, a może nawet bardzo
sprawy awarii estakady. Po przeanalizowaniu ekspertyzy
rzadko, co wiąże się również z brakiem odpowiedzialności
przygotowanej przez zespół Pana Profesora Arkadiusza Madaja
tych osób po wykryciu wielu nieprawidłowości w
oraz zapoznaniu się z ekspertyzą sporządzaną przez Zespół z
26.06.2018 r.
wykonawstwie wielu inwestycji. Przeprawa Bursztynowa to
Politechniki Wrocławskiej, będzie można podjąć decyzję co do
jeden z przykładów, który ma swoje konsekwencje obecnie, a
oczekiwań wyjaśnień i ewentualnego dochodzenia roszczeń
może nawet w przyszłości. Czy władze Miasta mimo upływu
wobec wykonawców i firmy nadzorującej realizację inwestycji.
wielu lat od oddania Trasy Bursztynowej będą dochodziły
W zakresie sprawowaniu nadzoru nad inwestycjami przez
przed sądami odpowiedzialności karnej i finansowej w
uprawnionego pracownika ZDM informuję, że pod względem
stosunku do inspektorów nadzoru w przypadku Trasy
formalnym jest to możliwe. Natomiast mogłoby to kolidować z
Bursztynowej?
wywiązywaniem się z powierzonego dotychczas zakresu
obowiązków przez pracownika, czego konsekwencją
musiałoby być zatrudnienie dodatkowych osób. Na chwilę
obecną korzystniejsze jest zatrudnienie niezależnych firm
zewnętrznych.

SIDOR
JAROSŁAW

Pytał, w jakiej wysokości Konin otrzymał subwencję ogólną i
W załączeniu przedkładam dokumenty, o które wnioskował
jakie kwoty są przeznaczone na poszczególne zadania. Prosił
Pan Radny.
o kopię tego dokumentu.

798.6.06.2018 r.
26.06.2018 r.
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Przekazuję informacje, dotyczące kredytów i pożyczek, zaciągniętych przez PWiK Sp. z o.
o. w Koninie: 1. Pożyczka nr 305/U/400/300/2013 zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – umowa zawarta w dniu
20.12.2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów
Oczyszczalni Lewy Brzeg w Koninie wraz z budową instalacji pompy ciepła dla potrzeb
grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej” na wartość 500.000,00 zł. Ostatnia
rata pożyczki spłacona będzie 20.09.2028 roku. 2. Pożyczka nr 335/U/400/405/2014
zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu – umowa zawarta w dniu 11.12.2014 roku, aneksowana 23.03.2016 roku, na
realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w
Koninie”. Kwota pożyczki - 8.201.628,70 zł. Ostatnia rata pożyczki spłacona będzie
20.09.2029 roku. 3. Pożyczka nr 172/U/400/319/2014 zaciągnięta w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – umowa zawarta w dniu
26.09.2014 roku, aneksowana 07.10.2015r, na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i
montaż wirówki zagęszczająco-odwadniającej dla instalacji przeróbki osadowej do
odwadniania osadów mieszanych w ramach zadania pn. Modernizacja Oczyszczalni
Prosił o szczegółowy wykaz
Ścieków Konin Lewy Brzeg”. Kwota pożyczki - 699.335,20 zł. Ostatnia rata pożyczki
kredytów i wszelkich zobowiązań
spłacona będzie 20.09.2029 roku. 4. Pożyczka nr 235/U/400/323/2014 zaciągnięta w
finansowych zaciągniętych przez
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – umowa
PWiK. Prosił, aby podać wielkość
zawarta w dniu 30.10.2014 roku, aneksowana 12.06.2015 roku, na realizację zadania
zobowiązania, nazwę banków, w
26.06.2018 r.
inwestycyjnego „Renowacja kanalizacji sanitarnej”. Kwota pożyczki - 5.059.638,53 zł.
których to zobowiązanie zostało
Ostatnia rata pożyczki spłacona będzie 20.09.2029 roku. 5. Pożyczka nr
powzięte, na jaki procent, kiedy
174/U/400/892/2016 zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
był czas zaciągnięcia i jaki jest
Gospodarki Wodnej w Poznaniu – umowa zawarta w dniu 17.10.2016 roku, aneksowana
czas spłat?
16.10.2017 roku, na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów wraz
z budową pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków Konin Prawy
Brzeg”. Kwota pożyczki - 3.214.000,00 zł. Ostatnia rata pożyczki spłacona będzie
20.09.2026 roku. 6. Pożyczka nr 310/U/400/31/2013 zaciągnięta w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – umowa zawarta w dniu
20.12.2013 roku, aneksowania 07.10.2015 roku, na realizację zadania inwestycyjnego
„Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina” na wartość
6.000.000,00 zł. Kwota pożyczki - 5.988.705,54 zł. Ostatnia rata pożyczki spłacona będzie
20.09.2028 roku. Oprocentowanie wszystkich pożyczek, strony ustaliły w wysokości 0,5
stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym, lecz nie mniej
niż 3% w stosunku rocznym, liczone od niespłaconych kwot kapitału. 7. Linia kredytowa
na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa” w kwocie 25.000.000 zł –
umowa zawarta w dniu 09.01.2013 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem
Polskim S.A. Kredyt spłacany będzie do 20.12.2030 roku. Oprocentowanie kredytu stanowi
tajemnicę Przedsiębiorstwa.
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800.27.06.2018 r.
Kotlarski Michał

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Prosił o oczyszczenie z chwastów
chodników i dróg na ul.
Paderewskiego oraz na terenach
inwestycyjnych.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Wniosek Pana Radnego o oczyszczenie zarastającej chwastami nowo wybudowanej drogi
przy ulicy Paderewskiego został już przekazany do firmy zajmującej się tą usługą, to jest do
16.07.2018 r.
PGKiM Sp z o.o. w Koninie. Oczyszczanie chodników na terenach inwestycyjnych będzie
ujęte w nowej umowie na oczyszczanie miasta Konina.

Nr

Data
wpływu

RADNA/
RADNY

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

801.27.06.2018 r.

Kotlarski Michał

Poruszył sytuację
bezdomnych osób w
mieście.
Proponował, aby
wypracować
procedury
postępowania w
takich przypadkach,
jaki miał ostatnio
miejsce.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie posiada rozeznanie w obszarze bezdomności oraz monitoruje
problemy społeczne występujące w naszym mieście, w tym przyczyniające się do powstawania bezdomności. Co
dwa lata, w okresie zimowym w godzinach nocnych, przeprowadzane jest ogólnopolskie liczenie bezdomnych,
którego koordynatorem w Koninie są pracownicy Ośrodka przy współudziale Straży Miejskiej. Działania na rzecz
osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością realizowane są na podstawie przepisów prawnych, w szczególności
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Ustawa określa zadania z zakresu pomocy społecznej,
rodzaje świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz zasady i tryb ich udzielania. Zakres świadczeń jest spójny z
pomocą kierowaną do osób z innymi problemami, rozszerzony o zapewnienie schronienia. Rada Miasta Konina
przyjęła Uchwałą Nr 903 z dnia 29.10.2014 roku Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Mieszkańców
Konina na lata 2015 – 2025, w której jednym z ujętych obszarów społecznych jest bezdomność. Opracowany został
także „Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2016 – 2019”, przyjęty Uchwałą Nr 304 Rady Miasta Konina
z dnia 30 marca 2016 roku, który jest spójny ze strategią. Celem głównym programu jest przeciwdziałanie i
minimalizowanie zagrożeń związanych z bezdomnością. Realizacja programu polega na działaniach
profilaktycznych, interwencyjnych, pomocowych oraz aktywizacyjno-integracyjnych, takich jak zabezpieczenie
schronienia, zapewnienie możliwości korzystania z posiłków, pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności,
udzielenie pomocy w uzyskaniu przez osoby bezdomne miejsca w domach pomocy społecznej. Z osobami
bezdomnymi prowadzona jest praca socjalna, mająca na celu zmotywowanie ich do zmiany swojej sytuacji, w tym
np. do złożenia wniosku o lokal socjalny. Pracownicy socjalni zachęcają do udziału w zajęciach/programach
organizowanych w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, złożenia wniosku o pomoc
finansową, pomoc rzeczową w tym o posiłki w stołówce MOPR, uzyskania praw do świadczeń zdrowotnych celem
poprawy stanu zdrowia. W przypadku osób uzależnionych pracownicy Ośrodka udzielają informacji o możliwości
skorzystania z terapii leczenia uzależnień i wskazują placówki oraz stowarzyszenia, które zajmują się tą
problematyką. Prowadzone są interwencje wspólnie ze Strażą Miejską lub Policją w miejscach, gdzie w
16.07.2018 r.
szczególności przebywają osoby bezdomne, w celu zmotywowania – zaproszenia ich do skorzystania z ogrzewalni,
noclegowni dla bezdomnych, a następnie do skorzystania z innych form pomocy. W miejscach tych bezdomni mogą
skorzystać także z łazienki i małego pomieszczenia kuchennego. Zdarzają się sytuacje, w których pracownicy
socjalni wzywają Pogotowie Ratunkowe. W sytuacjach koniecznych osoby bezdomne są umieszczane w domu
pomocy społecznej, a pobyt ich finansowany jest z budżetu miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
rozpowszechnia materiały informacyjne - plakaty dotyczące podmiotów udzielających pomocy osobom
bezdomnym. Ośrodek współpracuje z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w systemie pomocy społecznej,
w szczególności z Polskim Czerwonym Krzyżem, prowadzącym Noclegownię, Schronisko i Ogrzewalnię dla
Bezdomnych (pracownik socjalny pracuje z osobami bezdomnymi w noclegowni, schronisku i ogrzewalni),
Kościołem Zielonoświątkowym, który również pomaga bezdomnym. Osoby bezdomne w celu uzyskania pomocy w
formie zasiłków, posiłków w stołówce MOPR, ubezpieczenia zdrowotnego, miejsca w domu pomocy społecznej
zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i
odbiór decyzji administracyjnej. Ponadto muszą współpracować z pracownikiem socjalnym, w szczególności leczyć
się z uzależnień i odbudowywać więzi rodzinne, przede wszystkim z własnymi dziećmi. Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie jest koordynatorem „Akcji Zima”. W corocznym spotkaniu, oprócz Prezydenta Miasta i Radnych, biorą
udział także przedstawiciele organizacji i instytucji, między innymi: Komendy Miejskiej Policji w Koninie, Straży
Miejskiej w Koninie, Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, Straży Ochrony Kolei w Koninie, Chrześcijańskiej
Służby Charytatywnej w Koninie, Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie, Wielkopolskiego Centrum
Ratownictwa Medycznego w Koninie, Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Koninie oraz konińskie media. Uczestnicy spotkania prezentują realizowane działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa i zintensyfikowania współpracy w tym obszarze. Działania te są nakierowane na rzecz
„najsłabszych” członków naszej społeczności, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezdomnych.
Sugestie przekazane przez Pana Radnego podczas sesji przekazałem Komendantowi Straży Miejskiej, a przy
najbliższej sposobności przekażę je także kierownictwu Policji oraz Szpitala.
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wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

802.27.06.2018 r.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Taka możliwość jak najbardziej istnieje, ale pod warunkami ściśle określonymi, obowiązującymi w tej
sferze przepisami. Przede wszystkim samorząd może przekazać wsparcie organizacji pozarządowej
jedynie w formie dotacji, przyznawanej w ramach konkursu otwartego. Udzielenie dotacji na działalność
Jadłodzielni w tym roku nie wchodzi w grę, ponieważ środki na to zadanie nie zostały zaplanowane i
ujęte w budżecie na rok 2018. Jest to natomiast realne na rok 2019, jeśli fundacja złoży we wrześniu
stosowny wniosek, przed rozpoczęciem prac nad planem budżetu na rok 2019. Prezes Fundacji Pani
Marta Urbańska oraz ówczesna wiceprezes Pani Kamila Sidor zostały dokładnie poinformowane przez
Wydział Spraw Społecznych o całej wymaganej procedurze, o tym jak należy wypełnić wniosek, w jaki
sposób i gdzie go złożyć – już w lutym (zarówno pisemnie jak i w kontaktach telefonicznych i podczas
wizyt Pani Marty Urbańskiej w WS). Cała korespondencja od lutego do czerwca jest dostępna do
16.07.2018 r.
wglądu w Wydziale Spraw Społecznych UM przy ul. Wojska Polskiego. Podczas ostatniego spotkania,
które miało miejsce 9 lipca Pani Prezes Fundacji Sercem Przyprawionej zadeklarowała, że wniosek o
dofinansowanie funkcjonowania Jadłodzielni na rok 2019 na pewno zostanie złożony. Natomiast od
początku wzajemnych kontaktów WS proponuje Fundacji wsparcie na rok 2018 w postaci
dofinansowania działań profilaktycznych, realizowanych w środowisku podopiecznych tej organizacji.
Procedura ubiegania się o taką dotację ze środków przeznaczonych na profilaktykę (tzw. korkowego)
polega także na złożeniu wniosku i przystąpieniu do konkursu na realizację zadania. Podczas spotkania
w WS w dniu 9 lipca – Pani Marta Urbańska zadeklarowała, że po personalnych i organizacyjnych
zmianach, jakie zaszły w ostatnim czasie w Fundacji – organizacja jak najszybciej rozpocznie starania o
taką dotację na działania profilaktyczne, które można będzie zrealizować do końca 2018 roku.

Kotlarski Michał

Pytał o możliwość
dofinansowania
Jadłodzielni.

WANJAS
WIESŁAW

Prosił o przekazanie
W miarę możliwości budżetowych, planuje się przeznaczenie dodatkowej kwoty 20 000,00 zł na
środków na kastrację
realizację ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
i sterylizację
terenie miasta Konina”.
zwierząt.

WANJAS
WIESŁAW

Ławki mają wysokość standaryzowaną i powinny spełniać wymogi standardów dostępności, tzn. ich
wysokość musi mieścić się w przedziale 45-55cm. Ławki służą także osobom niepełnosprawnym
Prosił o dopasowanie
poruszającym się na wózkach inwalidzkich i zbyt duża wysokość może utrudnić korzystanie z nich.
wysokości ławek.
Wniesione przez Pana Radnego uwagi zostaną sprawdzone i jeśli potwierdzą się, wykonawca prac
zostanie zobowiązany do poprawienia montażu ławek.

803.

804.27.06.2018 r.

Termin
załatwienia

16.07.2018 r.

16.07.2018 r.
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805.27.06.2018 r.

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

SIDOR
JAROSŁAW

W związku z wnioskiem z Komisji Infrastruktury z dnia 26 marca
bieżącego roku i jak również brakiem odpowiedzi na wniosek z dnia 6
czerwca radny ponownie prosił o udzielenie odpowiedzi pisemnej na
poniższe pytania: - jaką ilość Miasto Konin ma wykonanych dokumentacji
projektowo-kosztorysowych, które leżą na półkach, tzw. „pułkowników”? Ze względu na szeroki zakres czasowy, którego
- jaka była - jest wartość finansowa tych dokumentacji, które Miasto
dotyczy wniosek Pana Radnego, otrzyma Pan
zleciło do wykonania i zapłaciło za ich wykonanie - sporządzenie? - jak
wykaz w terminie późniejszym.
jest kwota kosztorysowa inwestycji związanych z tymi dokumentacjami?
Dotyczy wszystkich dokumentacji, które wykonane zostały od roku 1990
związane z inwestycjami – infrastruktura drogowa, oświata, kultura, sport
itd.

SIDOR
JAROSŁAW

Radny informował, że na zapytanie w dniu 6 czerwca uzyskał odpowiedź
związaną tylko z subwencją oświatową. Czy miasto nie otrzymuję innych
subwencji? Pytał, w jakiej wysokości Konin otrzymał subwencję ogólną i
jakie kwoty są przeznaczone na poszczególne zadania. Prosił o kopię tych
dokumentów.

806.27.06.2018 r.

Termin
załatwienia

16.07.2018 r.

Po stronie wydatków część równoważąca i
wyrównawcza subwencji ogólnej została
przeznaczona na: - budżet gminy - zadana
16.07.2018 r.
realizowane w ramach pomocy społecznej - budżet
powiatu - zadania realizowane w ramach: rodziny,
pomocy społecznej, urzędu pracy i dróg. Skany
dokumentów w załącznikach 1-4.
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807.27.06.2018 r.

SIDOR
JAROSŁAW

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Wnioskował o
dodatkowe i
indywidualne
przekazywanie
informacji szczególnie do
właścicieli
nieruchomości jak
również gruntów w
przypadku: - podjęcia
uchwał w sprawie
przystąpienia do planów
zagospodarowania
przestrzennego na
określonych terenach w
uchwałach, - przekazanie
informacji o wyłożeniu
projektu planu do
publicznego wglądu i
zbierania uwag, informacji o terminach
dyskusji związanych z
planami
zagospodarowania
przestrzennego, terminach uchwalania
planu.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w
odróżnieniu od poprzedniej wersji ustawy) nie przewiduje wymogu zawiadamiania właścicieli
nieruchomości, znajdujących się w obszarze opracowywanego projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Intencją ustawodawcy było usprawnienie realizacji procedury
oraz jednakowe traktowanie wszystkich obywateli. Wymóg zawiadamiania właścicieli spowoduje w
pierwszej kolejności wydłużenie lub zawieszenie procedury, gdyż zawiadomienie musi być
skuteczne – nieznany urzędowi adres właściciela lub nieustalony stan prawny będzie rodził
następstwa. Ponadto istnieje możliwość zakwestionowania procedury przez wojewodę. Możemy
zaproponować inne kroki dla upublicznienia kolejnych etapów procedury opracowywania projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustawa przewiduje: ogłoszenia w prasie
miejscowej oraz obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości
16.07.2018 r.
(strona internetowa urzędu – aktualnie tworzona jest nowa zakładka, dzięki której informacje będą
skupione w jednym miejscu i bardziej czytelne dla mieszkańców, biuletyn informacji publicznej,
tablica ogłoszeń urzędu). Dodatkowo ogłoszenia i obwieszczenia są przesyłane do Biura Rady w
celu przekazania ich na skrzynki mailowe Państwa Radnych. Dodatkowo proponujemy
zamieszczenie obwieszczenia w miejscach szczególnych (sklep, kościół, słupy ogłoszeniowe, itp.)
dla danego terenu. Ogłoszenia możemy dawać także w prasie ogólnopolskiej. Wprowadzenie
wymogu zawiadamiania wszystkich właścicieli i niemożność otrzymania potwierdzenia
skutecznego ich zawiadomienia, tak jak wspomniano powyżej, może spowodować przedłużenie
procedury opracowania mpzp, zaskarżenie miasta przez wykonawcę, gdyż ustawa nie przewiduje
takiego rozwiązania oraz w przypadku nieustalonych właścicieli nieruchomości - brak możliwości
realizacji zamówienia i zakończenia umowy na wykonanie zadania.
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808.27.06.2018 r.

SIDOR
JAROSŁAW

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Wnioskuję o
przedstawienie kosztów
w związku z
korzystaniem z urlopów
dla poratowania zdrowia
oraz wysokości
wypłacanych
wynagrodzeń z tytułu
urlopów i zastępstw w
roku 2017: - wydatków
jak również dochodów
związanych z
przedszkolami oraz
oświatą z podziałem na
subwencje oraz dopłatę z
budżetu miasta w roku
2017.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Oświata ogółem: - koszt urlopów dla poratowania zdrowia za 2017 r. wyniósł: 2 278 382,00 zł koszt udzielonych nadgodzin doraźnych za 2017 r. wyniósł: 1 761 684,00 zł - wysokość wydatków
poniesionych na oświatę za 2017 r: 179 341 223,00 zł - wysokość otrzymanej subwencji na oświatę
w roku 20147: 112 088 104,00 zł - wysokość wypracowanych dochodów przez szkoły i jednostki
oświatowe za 2017 rok wyniosły: 6 761 034,00 zł - dotacja na wychowanie przedszkolne wyniosła:
2 722 830,00 zł - dopłata na oświatę z budżetu miasta za 2017 rok wyniosła: 57 769 254,00 zł.
Informacje dotyczące tylko gminnych przedszkoli: - wysokość poniesionych wydatków na
przedszkola za 2017 r.: 32 364 982,00 zł - wysokość wypracowanych dochodów za 2017 r.: 2 902
764,00 zł - wysokość otrzymanej subwencji na p-la za 2017 r.: 6 634 729,00 zł - wysokość
otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne za 2017 r.: 2 722 830,00 zł - dopłata miasta do
zadania gminnego wychowanie przedszkolne za 2017 r. wyniosła: 20 104 659,00 zł.

Termin
załatwienia

16.07.2018 r.
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wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

809.27.06.2018 r.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina, które opiera się na art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z § 28 ust. 3
Załącznika Nr 1 do uchwały nr 346 RADY MIASTA KONINA z dnia 29 czerwca 2016 r. w
sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina (Dz. Urz.
Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 4650 z dnia 15.07.2016 r.), po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Koninie, zarządza się przeprowadzenie przez właścicieli nieruchomości
obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Konina. Wszyscy właściciele nieruchomości, w tym
również Miasto Konin, przeprowadzają obowiązkową deratyzację. Termin oraz zasady jej
przeprowadzenia zatwierdza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie. Sposób
przeprowadzania deratyzacji opisany jest szczegółowo w Obwieszczeniu rozwieszanym na
16.07.2018 r.
wszystkich słupach ogłoszeniowych. Informuję również, że w przypadku wystąpienia zgłoszeń
mieszkańców dotyczących gryzoni lub insektów, Zarządcy wykonują deratyzację i dezynfekcję
nieruchomości według indywidualnego harmonogramu. Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie
poinformowało, że w roku 2017 otrzymało dwa indywidualne zgłoszenia dotyczące pojawienia się
myszy i szczurów: - zgłoszenie z ulicy Piłsudskiego 22A o myszy wchodzącej przez otwór w
elewacji (otwór został zalepiony i w pobliżu rozłożona trutka przez firmę deratyzacyjną). zgłoszenie z ulicy Gosławickiej, że na chodniku w pobliżu bloków pojawiły się szczury. Problem
został przekazany do zarządcy budynku tj. Konsalnet spółka z o.o. AS PAK spółka komandytowa
(deratyzacja została przeprowadzona). W roku bieżącym MTBS nie otrzymał zgłoszeń o pojawieniu
się gryzoni w budynkach administrowanych przez spółkę.

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Pytał czy Miasto
prowadzi deratyzację w
obiektach, którymi
zarządza.

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Na początku 2018 roku zostały wycięte dwa uschnięte drzewa rosnące w pasie drogowym ulicy
Prosił o usunięcie starych
Żwirki i Wigury. W ostatnich dniach ZDM złożył kolejny wniosek do Marszałka Województwa
16.07.2018 r.
drzew na ul. Żwirki i
Wielkopolskiego w Poznaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie suchego drzewa, zlokalizowanego
Wigury.
przy parkingu wzdłuż ulicy.
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811.27.06.2018 r.

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Pytał, czy spółki
będące
monopolistami
na naszym
rynku mogą
zajmować się
sponsoringiem?
Radny pytał o
podstawę
prawną i czy
spółki posiadają
opracowany
regulamin
wydatków tych
pieniędzy i
przez kogo
zatwierdzony?

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Termin
załatwienia

Odpowiedź sporządzona zgodnie z otrzymanymi informacjami ze Spółek Miejskich. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Wydatki na reklamę i sponsoring w latach
2015-2017: 2015 6 500,00 zł, 2016 9 300,00 zł, 2017 7 550,00 zł. Rentowność w latach 2015-2017: Zysk netto za rok: 2015 166 482,31 zł z tego: kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy 0,00 zł,
2016 187 418,30 zł z tego: kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy 0,00 zł, 2017 310 729,41 zł z tego: kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy 0,00 zł. Przedsiębiorstwo Turystyczno - Handlowo
- Usługowe "Konin" Spółka z o.o. Spółka nie prowadzi żadnych działań sponsoringowych oraz nie posiada regulaminu wydatków w tym zakresie. Spółka poniosła koszty z tytułu reklamy w kwocie: rok
2015 - 1.735,00 zł netto, rok 2016 - 590,00 zł netto, rok 2017 - 1.510,00 zł netto. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto Spółki wynosił: rok 2015 - 9,06, rok 2016 - 1,86, rok 2017 - 8,69, rok 2018 I
kwartał - 17,96. PTHU „Konin” Sp. z o.o. nie wypłacało dywidendy do budżetu miasta w latach 2015 - 2018. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. PWIK Sp z o.o. w Koninie nie
zajmuje się sponsoringiem i w związku z tym nie ma opracowanego regulaminu wydatkowania środków pieniężnych z przeznaczeniem na sponsoring. Sponsoring to jedna z wielu form promocji
produktów lub usług. Przyczynia się do pozyskania nowych klientów, wzrostu prestiżu, bądź pomaga w poprawie wizerunku danej firmy. Sponsoring zawierany jest na podstawie umowy. Sponsoring
jest odpłatnym przysporzeniem majątkowym, dokonywanym przez określony podmiot gospodarczy (sponsora) na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej
(sponsorowanego) w celu wykonania przez nią czynności wykazanych w umowie sponsoringowej. Jest to z prawnego punktu widzenia umowa nienazwana. Umowa ta ma charakter odpłatny, wzajemny
i obustronnie przysparzający. Nie została ona uregulowana w Kodeksie cywilnym, ani w innych ustawach. Jednak niektóre ustawy odnoszą się do sponsoringu, regulując sferę administracyjną i karną
tego zjawiska, a są to przepisy ustaw obejmujących systemowo kwestie reklamy i sponsoringu, takie jak ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w części dotyczącej reklamy), ustawa o radiofonii
i telewizji, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych czy też ustawa o grach
hazardowych. Umowa sponsoringu określa sposób, czas oraz ilość wypełniania zobowiązania przez obie strony. W tego typu umowach często zawarte są postanowienia dotyczące zezwolenia sponsora
na korzystanie z własności przemysłowej oraz intelektualnej sponsorowanego. Częstym elementem umowy są klauzule lojalności, polegające na wzajemnym poszanowaniu stron umowy. Umowa
sponsoringu, jako umowa nienazwana, przewiduje m.in. zobowiązanie się sponsora do finansowania lub współfinansowania działalności zamierzonej lub realizowanej już przez sponsorowanego,
natomiast sponsorowany zobowiązuje się do poinformowania opinii publicznej o finansowaniu lub współfinansowaniu wyżej wymienionej działalności przez sponsora poprzez popularyzowanie
oznaczenia indywidualizującego sponsora w obrocie w trakcie tego przedsięwzięcia (vide: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2004 r., sygn. akt.: VI ACa 709/03 , Legalis nr
70707) . Zagadnienia sponsoringu w prawie polskim są również w sposób szczątkowy uregulowane w ustawie z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.). Podsumowując,
PWIK Konin nie podpisywał w latach 2015 – 2017 umów sponsoringu i nie wydał żadnych środków na sponsoring. Wydatki na promocję i reklamę to koszty związane przede wszystkim z edukacją
zdrowego trybu życia i promowania spożywania wody z kranu, tj. „Pewiczanki”, co sprzyja zmniejszeniu spożycia słodkich napojów gazowanych i wody butelkowanej, głównie wśród dzieci i
młodzieży. Istotnym elementem działań edukacyjnych było zakupienie i wyposażenie placówek oświatowych i obiektów sportowych w „źródełka wody Pewiczanki”. Część środków finansowych
została również przeznaczona na reklamę dodatkowych usług świadczonych przez PWIK Konin, tj. usługi warsztatowe, wulkanizacyjne, serwis pomp, laboratoryjne, usługi asenizacyjne,
hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym. Wydatki reklamowe kształtowały się następująco: 1) 2015 r. – 448 675,51 zł (w tym przewidziana umową o dofinansowanie z
POIiŚ promocja projektów unijnych w kwocie 395.845,51 zł); 2) 2016 r. – 89 547,74 zł; 3) 2017 r. – 156 943,83 zł. W PWIK Konin wskaźnik rentowności majątku (ROA = wynik finansowy netto
/aktywa ogółem * 100) wynosił odpowiednio w: 1) 2015 r. – 1,01%, 2) 2016 r. – 1,06%, 3) 2017r. – 2,50%. PWIK Konin w żadnym z ww. lat nie przekazywał dywidendy do budżetu miasta. Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Spółka z o.o. MPEC- Konin Sp. z o.o. jest spółką kapitałową, działającą w oparciu o kodeks handlowy. Spółka nie jest 100% monopolistą, bowiem
dostawa ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej nie obejmuje całego obszaru Miasta Konina. Osiedle Marzysław, Wilków, Chorzeń zaopatrzone są w instalacje gazowe lub węglowe. Spółka jest natomiast
monopolistą dla Osiedli wielorodzinnych prawobrzeżnej części miasta. Pomimo tego, że Spółka posiada rozbudowaną sieć ciepłowniczą na terenie Starego Konina, to musi konkurować z lokalnymi
instalacjami węglowymi i innymi. Na Starówce do istniejącej sieci jest możliwość przyłączenia około 300 gospodarstw domowych. Ważnym obszarem działania Spółki jest działalność produkcyjnousługowa na otwartym rynku konkurencyjnym, są to usługi konserwacyjne instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, usługi projektowe (dokumentacje, projekty techniczne węzłów, przyłączy
ciepła), przebudowy sieci ciepłowniczej, budowa węzłów, przyłączy ciepłowniczych i inne. Średnio ponad połowa zysku Spółki to efekt z działalności na otwartym rynku konkurencyjnym. Znaczący
wpływ na taki wynik mają skuteczne działania marketingowe. Przepisy prawa dopuszczają działalność reklamową w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Wydatki na reklamę, jako element
budżetu, są co roku przez Spółkę planowane i ujęte w Planie działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Plany roczne, po przyjęciu przez Zarząd Spółki, są opiniowane przez Radę Nadzorczą i
zatwierdzane przez Zgromadzenie Wspólników. Wydatki ponoszone na reklamę są elementem działalności marketingowej firmy. Ich celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku firmy MPEC- Konin
Sp. z o.o. jako niezawodnego dostawcy ciepła, solidnego i wiarygodnego partnera dla kontrahentów oraz firmy działającej zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, itp. Poprzez
reklamę Spółka wspiera różnego rodzaju akcje na rzecz społeczności lokalnej oraz inicjatywy o charakterze społecznym lub sportowym. Jest ona elementem budowania wizerunku firmy. Wspieranie
różnych lokalnych imprez sportowych i kulturalnych w mieście opiera się na zasadzie umów reklamowych, zawieranych ·z organizatorami przedsięwzięć. W zamian za świadczenie pieniężne
organizator zamieszcza reklamę MPEC- Konin, zazwyczaj w formie banera reklamowego, logo na materiałach promujących imprezę. Takie umowy reklamowe, gdzie dochodzi do ekwiwalentności
świadczeń, mogą być zaliczone jako uzasadnione koszty działalności firmy. Są formą odpłatnego nabycia usług promocyjnych (reklamowych), które służą kreowaniu i umacnianiu pozytywnego
wizerunku firmy, a także ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. Działaniami tymi Spółka zabiega o podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej jak największej liczby nowych odbiorców oraz
pozyskanie nowych zleceń na rynkowe usługi ciepłownicze. Wydatki na reklamę w MPEC- Konin Sp. z o.o. w latach 2015-2017 wynosiły: 2015 r. - 105.895,72 zł 2016 r. - 79.018,05 zł 2017 r. 77.614,81 zł Rentowność i dywidenda L.p. Wyszczególnienie J.m. 2015 2016 2017 I. Ogółem wynik na sprzedaży zł 516.399 1.801.544 1.252.578 1. Wynik na sprzedaży z tytułu dostawy ciepła zł (-)
81.124 1.277.711 719.362 2. Wynik na sprzedaży z działalności komercyjnej zł 598.523 523.833 533.216 II. Wynik finansowy netto MPEC- Konin zł 475.345 1.387.230 959.551 III. Rentowność
sprzedaży netto MPEC- Konin % 0,88 2,43 1,68 W analizowanym okresie Gmina Konin jako 100% Właściciel nie pobierała dywidendy od Spółki. Wypracowany przez Spółkę zysk netto w głównej
części przeznaczany był na kapitał zapasowy oraz wypłatę nagród zysku dla pracowników. Kapitał zapasowy zostanie wykorzystany jako własny wkład finansowy na budowę Ciepłowni Geotermalnej.
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie, działając na otwartym rynku nieruchomości, konkurując z pozostałymi developerami działającymi na
rynku konińskim, traktuje sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, jako reklamę służącą wzrostowi sprzedaży mieszkań na własność. Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie corocznie zatwierdza plan
wydatków na kolejny rok poprzez uchwałę Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników. W planie tym przewidziane są też środki na działania marketingowe. Lata 2015 2016 2017 Reklama
20.289,59 zł 24.787,82 zł 66.761,01 zł Zgodnie z zapisami art. 24 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 2018.1020 t.j.)
„Dochody towarzystwa nie mogą być przeznaczone do podziału między wspólników lub członków. Przeznacza się je w całości na działalność statutową towarzystwa.” Lata 2015 2016 2017 I kw. 2018
rentowność netto 3,56 % 3,42 % 1,51 % 2,03 % Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Ponoszone przez MZGOK Spółka z o.o. w Koninie wydatki na reklamę i darowizny
wpisane są w działalność Spółki w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, której celem jest prowadzenie działalności, uwzględniając nie tylko interesy udziałowców, ale całego społeczeństwa.
Wydatki ponoszone na reklamę dotyczą realizacji obowiązku w zakresie edukacji ekologicznej, mającej na celu wykształcenie postaw proekologicznych oraz zbiorowej i indywidualnej
odpowiedzialności za stan środowiska, wzrostu powszechnego zainteresowania zagadnieniami ochrony środowiska i świadomości ekologicznej. W ramach odpowiedzialności etycznej, mieszczącej się
w społecznej odpowiedzialności, Spółka wspiera lokalną społeczność, przekazując środki finansowe. Wydatki na reklamę i darowizny wpisane są w plan finansowy MZGOK Spółka z o.o. w Koninie, w
pozycji pozostałe koszty rodzajowe i pozostałe koszty operacyjne. Plan finansowy jest elementem planu działalności Spółki, który corocznie zatwierdzany jest przez Zgromadzenie Wspólników. W
latach 2015-2017 MZGOK Spółka z o.o. w Koninie poniosła koszty na reklamę i darowizny łącznie 232 167,61 zł z czego 153 127,61 zł na koszty reklamy i 79 040,00 zł na darowizny, co stanowi
0,24% kosztów Spółki poniesionych w/w latach. Rentowność MZGOK Spółka z o.o. w Koninie w latach 2015-2017 kształtowała się następująco: a) W 2015roku - zysk netto wyniósł 964 335 zł.
Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 10/2016 z 21.06.2016r. zysk został podzielony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w wysokości 600 000,00 zł., 364 335,00 zł na nagrody dla
pracowników. b) W 2016 roku - starta netto 922 059,76 zł. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 14/2017 z dnia 27.06.2018r. strata została pokryta z kapitału zapasowego Spółki. c) W 2017 roku zysk netto wyniósł 749 419,86 zł. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 6/2018 z dnia 26.06.2018r. zysk został przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego. Właściciele za lata 2015-2017 nie
pobrali dywidendy. Spółka świadczy usługi o charakterze publicznym. Wypracowany zysk w roku 2015 i 2016 został przeznaczony między innymi na spłatę zobowiązania zaciągniętego w związku z
realizowaną w latach 2011-2015 inwestycją, tj. budową Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A., zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki nr 10/2/2009 z dnia 04.03.2009 roku nie prowadzi działalności sponsoringowej. Wydatki Spółki na reklamę w latach
2015-2017 kształtują się następująco: · 2015 rok: 158.621,79 zł, · 2016 rok: 106.537,78 zł, · 2017 rok: 81.663,17 zł. Reklama ta dotyczyła przede wszystkim tych działalności Spółki, w których ma ona
największą konkurencję np. wynajem autokarów, ośrodek szkolenia kierowców, okręgowa stacja kontroli pojazdów, sprzedaż części samochodowych, sprzedaż paliw. W żadnej z wymienionych
działalności Spółka nie posiada pozycji dominującej na rynku. Rentowność aktywów ogółem (ROA) wynosiła w latach 2015-2018 odpowiednio: · 2015 rok: -12,77%, · 2016 rok: -23,94%, · 2017 rok:
14,70%, · 2018 rok: -4,08% (na koniec maja). Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. w latach 2015-2018 nie przekazało dywidendy do budżetu miasta. Geotermia Konin Sp. z
o.o. Spółka jedynie raz zamieściła materiał płatny, dotyczący własnej działalności. Było to w okresie dowiercenia się do wody termalnej. Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców postępem prac,
na łamach Przeglądu Konińskiego zamieszczono płatny materiał informacyjny, dotyczący aktualnego stanu wierceń i zamierzeń na przyszłość. Z uwagi na ograniczone środki Spółka nie zajmowała się
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812.27.06.2018 r.
LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Pytał, jakie kwoty zostały wydane na reklamy i sponsoring
przez spółki miejskie w latach 2015-2017 w rozbiciu na
poszczególne spółki.

Odpowiedź we wniosku nr 811.

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Prosił o podanie rentowności spółek miejskich w latach
2015-2018 i jaka wpłynęła dywidenda do budżetu miasta.

Odpowiedź we wniosku nr 811.

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

W latach 2015 – 2018 PWIK Konin dokonało 74 napraw sieci
kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych w tym: 1) w 2015 r. Pytał, ile napraw kanalizacji dokonała spółka PWiK w pasie 18 napraw; 2) w 2016 r. - 12 napraw; 3) w 2017 r. - 38 napraw; 4)
16.07.2018 r.
drogowym w latach 2015-2018 i obciążyła nimi odbiorców w I półroczu 2018 - 6 napraw, w celu wykonania których
usług.
uzyskano decyzję zarządcy dróg na zajęcie pasa drogowego.
Koszty napraw sieci kanalizacji sanitarnej ujmowane są w
kosztach taryfowych cen i opłat za ścieki.

LACHOWICZ
SŁAWOMIR

W latach 2015 – 2018 Spółka wystąpiła 40 razy o uzyskanie
decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii
przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, w tym 36 razy na
usunięcie awarii na przyłączach wodociągowego i 4 razy na
Pytał, ile razy PWiK wystąpił do ZDM lub wcześniej
usunięcie awarii na przyłączu kanalizacji sanitarnej. PWIK Konin
Wydziału Drogownictwa w latach 2015-2018 o zajęcia pasa
16.07.2018 r.
występuje o uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego dla
drogowego w celu usunięcia awarii przyłącza. Pytał, czy
potrzeb usunięcia awarii na przyłączach wodno-kanalizacyjnych,
inne firmy też o takie pozwolenie występowały?
które są na stanie majątkowym przedsiębiorstwa lub w
przypadkach wykonywania usługi usunięcia awarii na zlecenie
Odbiorcy usług. Inni gestorzy sieci również zgłaszają zajęcie pasa
drogowego w związku z wystąpieniem awarii.
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LACHOWICZ
SŁAWOMIR

Prosił o informację, czy to prawda, że
spółka PWiK zakupiła drogi sprzęt
laboratoryjny, z którego nie korzysta?
Jeżeli tak, to ile to kosztowało i
dlaczego jest nieużywany.

Każdy sprzęt zakupiony przez PWIK Konin w celu doposażenia Laboratorium Badań
Środowiskowych PWIK Konin jest wykorzystywany przez Spółkę w sposób
racjonalny i rzetelny. Laboratorium Badań Środowiskowych pracuje w obszarze
regulowanym prawnie, tzn. w przypadku wykonywania badań ścieków i osadów
ściekowych to przepisy prawa narzucają wprost metodyki badawcze, a w przypadku
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi to wymagania dla wody określa dana
metoda referencyjna badania wody, określona zapisami rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). Spełnienie tych wymagań wiąże się z
ciągłym udoskonalaniem i zakupem specjalistycznego sprzętu, w który laboratorium
zostało doposażone. Laboratorium Badań Środowiskowych jest laboratorium
akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) i posiadającym
zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wykonujemy
badania zarówno dla PWIK Konin, jak i na zlecenie klienta zewnętrznego.
16.07.2018 r.
Laboratorium Badań Środowiskowych wykonuje na potrzeby PWIK-u szereg
czynności laboratoryjnych, które muszą być przeprowadzane zgodnie z
obowiązującym prawem – badania wód podziemnych, wody do spożycia, ścieków i
osadów ściekowych oraz szereg badań technologicznych, dzięki czemu Spółka może
zagwarantować, że zarówno dostarczana woda dla mieszkańców Konina jak i
odprowadzane ścieki powstające w wyniku ich oczyszczania oraz osady ściekowe, są
odpowiedniej jakości i spełniają wszystkie wymagania prawne. Laboratorium Badań
Środowiskowych, wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, ciągle poszerza
zakres wykonywanych usług laboratoryjnych. Wdrożenie każdej nowej metody jest
procesem bardzo czasochłonnym, wymagającym wykonania wielu badań
(przeprowadzenie walidacji lub sprawdzenia/ weryfikacji metody badawczej w
warunkach laboratorium). Kolejny krok to uzyskanie akredytacji i zatwierdzenia
przez PPIS. Dopiero po takim czasie metoda może być uznana za wiarygodną, a
wyniki badań są uznawane w instytucjach administracji.

ZAWILSKI
JANUSZ

Radny również prosił o przekazanie
środków na kastrację i sterylizację
zwierząt.

W miarę możliwości budżetowych, planuje się przeznaczenie dodatkowej kwoty 20
000,00 zł na realizację ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina”.

817.27.06.2018 r.
16.07.2018 r.
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818.27.06.2018 r.

wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

ZAWILSKI
JANUSZ

Prosił o wykaz, które lecznice i ile
wykonały zabiegów za środki, które
zostały wcześniej przekazane na
kastrację i sterylizację zwierząt.

W załączeniu wykaz zabiegów weterynaryjnych w latach 2014-2018.

MAJDZIŃSKI
JAN

Prosił o usunięcie krzaków
zasłaniających widoczność na
skrzyżowaniu ul. Laskówieckiej i Jana
Pawła II.

Gałęzie ograniczające widoczność przy skrzyżowaniu ulicy Laskówieckiej i Jana
Pawła II zostały przycięte.

MAJDZIŃSKI
JAN

Prosił o przycięcie drzew wrastających
w linie wysokiego napięcia.
Informował, że mieszkańcy zgłaszali
już ten problem, niestety żadnej
interwencji ze strony energetyki nie
było.

Interwencje dotyczące wrastających gałęzi drzew w linie energetyczne są na bieżąco
przekazywane przez Zarząd Dróg Miejskich do ENERGA Rejonowy Zakład
Dystrybucji ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin.

MAJDZIŃSKI
JAN

Prosił o wyrównanie nawierzchni ul.
Granicznej.

Prace utrzymaniowe na ulicy Granicznej zostały zlecone do wykonania w III
kwartale bieżącego roku.

Nowak Tomasz

Wnioskował o montaż drugiego znaku zakazu wjazdu na teren lasu
komunalnego za Parkiem Chopina. Obecny zakaz przed bramą
wjazdową do parku na zakręcie ul. Nadrzecznej dopuszcza wjazd
autobusów. Niestety nie jest on odbierany w ten sposób, że autokary
mogą wjechać pod bramę, wysadzić grupę dzieci i zaparkować w tym
miejscu lub udać się w inne miejsce. Autokary wjeżdżają dużo dalej, na Znak został zamontowany.
teren lasu komunalnego i cmentarza żydowskiego i tam parkują, co
przy ciężarze tych aut spowoduje zniszczenie drogi gruntowej i płyty
chodnikowej przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej. Drugi znak
zakazu bez uprzywilejowania autobusów stanąłby pomiędzy bramą
parku a głazem pamięci na terenie byłego cmentarza żydowskiego.

819.27.06.2018 r.

820.27.06.2018 r.

Termin
załatwienia

16.07.2018 r.

16.07.2018 r.

16.07.2018 r.

821.27.06.2018 r.

822.27.06.2018 r.

16.07.2018 r.

16.07.2018 r.
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823.27.06.2018 r.

Skarpy przy Kanale Powa - Topiec niestety ulegają
postępującej degradacji, a dotychczasowe
rozwiązania techniczne okazały się mało skuteczne.
Obecnie ZDM konsultuje sposób umocnienia skarp z
firmą Hydroprojekt Poznań i po ocenie kosztów
podejmie próbę ich naprawy, jeszcze w bieżącym
roku.

Termin
załatwienia

Nowak Tomasz

Wnioskował o pilną naprawę brzegów Kanału Topiec – Powa w rejonie
mostku łączącego teren lasu komunalnego z terenem dawnego
cmentarza żydowskiego. Wniosek powtórzony - ostatnie deszcze
powodują coraz większą degradacje brzegów, co zakończy się
uszkodzeniem, a nawet zawaleniem się ogrodzenia Parku Chopina.

Nowak Tomasz

W dniu 10 lipca 2017 r. zlecono wykonanie
ekspertyzy dendrologicznej jesionu rosnącego na
działce nr 226 obręb Starówka w Koninie pod kątem
ustanowienia go pomnikiem przyrody, zgodnie z
Pytał o jesion przy ul. Śliskiej. Jesion jest drzewem unikatowym,
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 14
najstarszym zachowanym w zabudowie Starówki, starsze od niego są
września 2017 r. do Wydziału Ochrony Środowiska
tylko takie budynki jak Słup Drogowy, Kościół farny i Dom Zemełki
UM w Koninie wpłynęła opinia, sporządzona przez dr
oraz kościół i klasztor Ojców Franciszkanów. Dwukrotnie zgłaszał
inż. Marcina Kolasińskiego z Uniwersytetu
16.07.2018 r.
potrzebę ustanowienia tego drzewa pomnikiem przyrody. Drzewo
Przyrodniczego w Poznaniu. Drzewo wymaga wielu
rośnie przy krawędzi ulicy i rozrasta się, niszcząc poważnie ogrodzenie zabiegów pielęgnacyjnych oraz dalszych
posesji na narożniku ulic Śliskiej i Wodnej. Prędzej czy później miasto pogłębionych badań. Konieczne są również
stanie przed dylematem co dalej z tym obiektem przyrody, czy są jakieś uzgodnienia z właścicielem sąsiedniej działki oraz
plany?
ingerencja w nawierzchnię ulicy. Planowane jest
zabezpieczenie na rok 2019 środków finansowych na
cele związane z ochroną i pielęgnacją drzewa. Stan
drzewa jest monitorowany przez ZDM w ramach
bieżącego utrzymania zieleni w pasach drogowych.

Nowak Tomasz

Regulacja wpustu w rejonie skrzyżowania ulic
Wnioskował o naprawę zapadniętego odpływu kanalizacji deszczowej i
Gwoździarska - Grunwaldzka została przewidziana
otaczającej go zapadniętej nawierzchni ul. Gwoździarskiej, na skręcie z
do realizacji w harmonogramie prac na bieżący
ul. Grunwaldzkiej.
miesiąc.

824.27.06.2018 r.

825.27.06.2018 r.

16.07.2018 r.

16.07.2018 r.
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826.27.06.2018 r.

Termin
załatwienia

Nowak Tomasz

Pytał o sprawę połączenia parku Chopina z lasem komunalnym,
ponieważ wcześniej składał wniosek o połączenie parku na odcinku od
Kanału Topiec – Powa do stadionu piłkarskiego przy ul. Dmowskiego.
Czy taki proces ostatecznie się dokona, a jeśli tak to kiedy?

Według powyższej mapki, lasem jest tylko działka
zaznaczona kolorem ciemno zielonym. Pozostały
grunt, tzn. przed ciekiem wodnym i za (teren parku)
to tereny rekreacyjno - wypoczynkowe. Ponieważ w
budżecie miasta na rok bieżący nie ma
16.07.2018 r.
zabezpieczonych środków na rewitalizację parku w
jego obecnych granicach, nie znajduję uzasadnienia,
by obecnie powiększać jego granice o tereny
przyległe. Dodam, że całym terenem zadrzewionym i
lasem administruje ten sam podmiot – PGKiM Sp. z
o.o w Koninie.

Nowak Tomasz

Pytał, czy znajdą się fundusze na wykonanie projektu rewitalizacji
parku Chopina? Wniosek wszedł do budżetu na 2018 r., warunkowo z
rozliczenia roku 2017. Oprócz nieudanych, niedoszacowanych
inwestycji z KBO w postaci kosmetycznego odmulania stawu i
rekonstrukcji jego brzegów oraz fontanny w parku, która co chwila się
zapycha, w parku Chopina nie doszło w ciągu ostatnich lat do żadnych
poważniejszych inwestycji w jego infrastrukturę, nie powstała także
kompleksowa dokumentacja jego rewitalizacji.

W roku 2018 nie ma możliwości finansowych
przeprowadzenia rewitalizacji parku.

Nowak Tomasz

Pytał, czy w Koninie działa, a jeśli nie, czy Miasto Konin przewiduje
wdrożenie programu przewidującego okresowe zwolnienie z podatku
od nieruchomości pod warunkiem odnowienia elewacji obiektów na
terenie Starówki? Takie programy z powodzeniem działają w wielu
miastach np. w Ostrowie Wlkp., Radomsku, Rudzie Śląskiej, Białej
Podlaskiej.

W Koninie obecnie takie zwolnienie z podatku od
nieruchomości nie funkcjonuje. Moje służby
przeanalizują jednak możliwość wprowadzenia tego
typu ulgi w kolejnych latach budżetowych.

Eltman Jakub

Wnioskował o usunięcie nalotu powstałego na fontannie na Placu
Niepodległości.

Nalot na fontannie powstał od chloru znajdującego się
16.07.2018 r.
w wodzie. Wykonawca, mający w utrzymaniu rejon
II, na bieżąco dokonuje czyszczenia fontanny.

Eltman Jakub

Pytał, kto będzie odpowiadał za czyszczenie szyb na przystankach
MZK.

Po zakończeniu całej inwestycji, tj. wstawieniu
brakujących szyb oraz uruchomieniu podświetlenia,
prace związane z utrzymaniem wiaty będą włączone
do obowiązującej umowy na oczyszczanie miasta.

827.27.06.2018 r.

828.27.06.2018 r.

16.07.2018 r.

16.07.2018 r.

829.27.06.2018 r.

830.27.06.2018 r.

16.07.2018 r.
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załatwienia

831.27.06.2018 r.
Eltman Jakub

Prosił o informację, co dzieje się z kostką brukową, która demontowana Zgodnie z zapisami umownymi, materiały
jest na drogach rowerowych.
rozbiórkowe pozostają w dyspozycji wykonawcy.

832.27.06.2018 r.

Eltman Jakub

Prosił o udostępnienie
informacji na temat budżetu
spółki Geotermia Konin,
przychodów i wydatków z
podziałem na poszczególne
zadania oraz wszystkich
kosztów związanych z
istnieniem spółki.

16.07.2018 r.

Sprawozdania finansowe Spółki za każdy rok obrachunkowy są jawne i znajdują się w dziale
nadzoru właścicielskiego Urzędu Miasta oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do wglądu
są również w siedzibie Spółki. Zasady polityki finansowej Spółki zawarte są w Regulaminie
Zarządu i Regulaminie Rady Nadzorczej, gdzie przewidziane są górne granice wydatków,
które może podjąć dany organ. Wszystkie wydatki ponoszone są zgodnie z zatwierdzonym
przez Radę Nadzorczą preliminarzem budżetowym. Rada Nadzorcza dokonuje analizy
sprawozdania finansowego i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Udziałowców swoją
opinię w tej sprawie. Członkowie Rady Nadzorczej to działacze gospodarczy z wieloletnim
doświadczeniem posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone egzaminem w
Ministerstwie Skarbu. Wydatki Spółki związane są zarówno z działalnością merytoryczną, tj.
odwiertami geotermalnymi, jak i bieżącą obsługą administracyjną taką jak: utrzymanie biura,
usługi prawne i księgowe, telefon, łącze internetowe, ubezpieczenie, domena internetowa,
płace, podatki itp. Wielu wydatków Spółka unika korzystając z bazy Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które jest jednym z udziałowców. Płace wynikają z
16.07.2018 r.
Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i są
najniższe spośród wszystkich spółek komunalnych w Koninie. Wyjaśnienia wymaga fakt, że
wydatki zawarte na stronie internetowej Spółki związane z odwiertem Konin GT-1 obejmują
jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Po zakończeniu wierceń wydatkowano też znaczne sumy
na dodatkowe analizy dotyczące przydatności wody do celów balneologicznych, czy
potwierdzające wydajność źródła oraz przekazanie kilkuset skrzynek z rdzeniami
wiertniczymi do Centralnego Archiwum Prób Geologicznych w Leszczach k. Kłodawy, itd.
Wszystkie wydatki dokonywane są po wnikliwej analizie i zawsze z uwzględnieniem
najniższej ceny. Spółka nie prowadzi własnej księgowości i zleca usługi księgowe na
zewnątrz. Z informacji otrzymanej od Pana Prezesa Neczyńskiego wynika, że prośba Pana
Radnego o sporządzenie wykazu wszystkich kosztów od początku istnienia Spółki, a więc za
okres aż 6 lat, nie wchodzi w zakres dotychczasowej umowy o świadczenie usług księgowych
i nie może być spełniona bez poniesienia dodatkowych kosztów. Mowa jest o setkach
dokumentów, często już archiwalnych. Aby nie generować dodatkowych kosztów Pan Prezes
proponuje, by Pan Radny zapoznał się z interesującymi go dokumentami w siedzibie Spółki.
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833.27.06.2018 r.
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Termin
załatwienia

Miasto Konin, zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, corocznie
do dnia 31 marca określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Ustawodawca nie narzuca obowiązku tworzenia
projektu zabezpieczenia miasta przed dziką zwierzyną. Wydział Gospodarki Komunalnej
otrzymuje co pewien czas zgłoszenia o pojawiających się w mieście lisach. Rozrastające się
miasto powoduje, że człowiek narusza tereny, na których żyją dzikie zwierzęta. W związku z 16.07.2018 r.
tym coraz częściej dochodzi do nietypowych spotkań. Drapieżniki, do których należą lisy,
szybko się uczą, że łatwiej jest znaleźć jedzenie w śmietniku osiedlowym, niż upolować coś
samemu. Dlatego też, by pozbyć się lisów z podmiejskich osiedli, musimy przede wszystkim
zadbać o odpowiednie zabezpieczenie wyrzucanych przez nas odpadów. Należy zamykać
kontenery na śmieci oraz zaprzestać dokarmiania zwierząt i ptaków, w sposób polegający na
wykładaniu resztek jedzenia na trawnikach i innych miejscach wokół budynków.

Eltman Jakub

Pytał czy mamy program
zabezpieczenia miasta przed
dziką zwierzyną.

Eltman Jakub

Uchwała, która została zdjęta z obrad nie rozwiązywała możliwości stworzenia w mieście
dużej instalacji fotowoltaicznej. Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium
Pytał, czy istnieje możliwość
uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmował jeden
stworzenia w mieście terenu,
wniosek o zmianę planu miejscowego, w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii o
który spełniałby warunki pod
mocy przekraczającej 100 kW. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
dużą instalację fotowoltaiczną,
zagospodarowaniu przestrzennym obszary, na których mogą być rozmieszczone urządzenia
niezależnie czy byłaby to
wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW, a także strefy
inwestycja spółki miejskiej, czy
16.07.2018 r.
ochronne od nich, muszą być wyznaczone w studium uwarunkowań i kierunków
prywatnego inwestora. Pytał,
zagospodarowania przestrzennego, a takich na dzień dzisiejszy (poza wiatrakami w Pątnowie
czy Miasto jest w stanie jeszcze
i geotermią na wyspie Pociejewo) nie mamy. Procedura opracowania studium uwarunkowań i
stworzyć to w studium, które
zagospodarowania przestrzennego jest już rozpoczęta. Poza wnioskami osób prywatnych i
będzie uchwalane później z
prawnych Miasto samo może też wskazać takie obszary. Mając sygnały zainteresowania
racji zdjęcia go z porządku
omawianymi terenami będziemy czynić starania, by w opracowywanym studium
obrad.
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina wyznaczyć
wyżej wspomniane obszary.

NOWAK
WITOLD

4.07.2018 r. została podpisana umowa na „Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg
na terenie miasta Konina”. Oznakowanie poziome zostanie odnowione zgodnie z
Pytał o malowanie oznakowania zaplanowanym harmonogramem i według kolejności: drogi krajowe, wojewódzkie (między
16.07.2018 r.
poziomego w mieście.
innymi droga wojewódzka W264, ul. Kleczewska), powiatowe i gminne. Odnowienie
oznakowania na poszczególnych odcinkach będzie możliwe po zakończeniu remontów
bieżących nawierzchni jezdni.

834.27.06.2018 r.

835.27.06.2018 r.
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NOWAK
WITOLD

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), która nakłada na Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta
obowiązek pobierania opłat za szczególne korzystanie z wód, polegające na wykonywaniu na
nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale
związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Obowiązek ponoszenia opłat zachodzi w sytuacji, gdy nieruchomość nie jest ujęta w systemy
Prosił o informację, czy zgodnie kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Ustalając powierzchnię nieruchomości na potrzeby
z nowym prawem wodnym
obliczenia opłat należy kierować się regułą „jedna księga wieczysta – jedna nieruchomość”,
Miasto będzie miało wpływy,
niezależnie od tego, ile działek gruntowych obejmuje konkretna księga wieczysta, a także czy
czy ma je pozyskiwać i
działki te graniczą ze sobą, czy też nie. Zgodnie z art. 272 ust. 22 i 23 ustawy z dnia 20 lipca
przekazywać do wód polskich. 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) Prezydent, w formie informacji,
Pytał, czy ten proces w ogóle w przekazuje podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość oraz
16.07.2018 r.
jakikolwiek sposób się zadział sposób obliczenia przedmiotowej opłaty. Zgodnie z art. 299 ust. 5 Prawa wodnego, wpływy z
dla tych nieruchomości
tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt
zabudowanych powyżej 70 %
1 tej ustawy, stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej
całości nieruchomości? Czy w gminy. Wpływy z tego tytułu gminy przekazują na rachunek bankowy PGW Wody Polskie.
ogóle coś się dzieje w tej
W związku z nałożonym obowiązkiem podjęto następujące działania: - informacja dotycząca
sprawie w mieście?
ponoszenia opłat została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie
(BIP) - do podmiotów zostały wysłane pisma wraz z przygotowanym oświadczeniem
(dotyczącym m.in.: powierzchni nieruchomości, kanalizacji), które po wypełnieniu są
odsyłane do Wydziału Ochrony Środowiska UM w Koninie. - w przypadku braku złożenia
oświadczenia, będą przeprowadzane przez Wydział Ochrony Środowiska kontrole. Na
podstawie dotychczas złożonych oświadczeń - żaden podmiot nie kwalifikuje się do
naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

NOWAK
WITOLD

Prosił o uhonorowanie
odchodzącego z miasta ks.
Pawła Śmigla.

837.27.06.2018 r.

Ksiądz Paweł Śmigiel otrzymał odznakę honorową " Za Zasługi dla Miasta Konina " 16. 09.
2011 roku. Po wydaniu przez Biskupa dekretu o przeniesieniu księdza do innej parafii,
spotkałem się z duchownym i podziękowałem w imieniu swoim oraz mieszkańców za
wszystkie jego dotychczasowe działania na rzecz naszej społeczności. Jednocześnie
wyraziłem wolę i nadzieję na dalszą owocną współpracę.

16.07.2018 r.
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wniosek, interpelacja, zapytanie w sprawie:

1.Kto (jaki wydział,
ilość osób) w mieście
Koninie
odpowiedzialny jest
za pozyskiwanie
środków finansowych
z projektów unijnych
(oświatowych) i nie
tylko? Ilu
pracowników
konkretnego wydziału
(ewentualnie inne
osoby) w latach 2014
-2018 otrzymało
dodatkowe
wynagrodzenie?
Proszę o podanie
kwot oraz za jakie
projekty? 2. Obecnie
wykonywanych jest
dużo zadań
związanych z budową
dróg rowerowych na
terenie miasta Konina
związanego z KOSI.
Proszę o podanie
całkowitej kwoty
projektu – zadania,
jak również jaka
kwota całkowita
została przekazana na
to zadanie z budżetu
miasta Konina? Jaka
będzie łączna długość
dróg rowerowych,
które powstaną w tym
projekcie
(projektach).

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

Ad. 1 Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Konina pozyskuje, jako Beneficjent, samorząd gminny, jak również jego jednostki organizacyjne. Dla ujednolicenia zasad związanych z
przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności, a także zapewnienia nadzoru i kontroli nad tymi projektami Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Konina Nr 98/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. przyjęto Procedurę pozyskiwania środków finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w
perspektywie finansowej 2014 -2020. Wskazuje ona na zaangażowanie w jej realizację Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Koninie oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Konina. Wydziały UM w
Koninie/jednostki organizacyjne miasta samodzielnie pozyskują informacje o naborze wniosków i przedstawiają propozycje przedsięwzięć do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych wg przypisanych im kompetencji. Wstępna
weryfikacja propozycji projektów w oparciu m.in. o kryteria oceny formalno-merytorycznej wymagane przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs następuje w Wydziale Rozwoju Gospodarczego UM w Koninie (3 osoby). Również
tutaj, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do przygotowania wniosku o dofinansowanie, opracowuje się pełną dokumentację aplikacyjną planowanego przedsięwzięcia. W prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie
danego projektu, poza pracownikami Wydziału Rozwoju Gospodarczego, zaangażowani są również wyznaczeni pracownicy wydziału lub jednostki, będącej inicjatorem pomysłu. W przypadku, gdy projekt decyzją Instytucji
Ogłaszającej Konkurs otrzyma dofinansowanie, Prezydent Miasta Konina lub Dyrektor jednostki organizacyjnej będącej inicjatorem przedsięwzięcia, powołuje zespół roboczy do realizacji danego projektu. Zespół projektowy
powołany jest na czas realizacji i całkowitego rozliczenia projektu. W aktualniej perspektywie finansowej Funduszy Europejskich od 2014 roku, z ramienia Miasta Konina oraz jego jednostek organizacyjnych, na dzień
opracowania niniejszej odpowiedzi, zgłoszono do Instytucji Ogłaszających Konkursy 50 przedsięwzięć o charakterze społecznym, bądź inwestycyjnym. Szczegółowy ich wykaz znajduje się w Rejestrze wniosków o
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie link:
http://www.konin.pl/index.php/fundusze-ue-w-koninie.html. W zestawieniu znajdują się między innymi informacje dotyczące programu operacyjnego, źródeł finansowania, numery konkursów oraz etap postepowania w
konkursie. Projekty, które otrzymały dofinansowanie były/są realizowane w oparciu o umowy o dofinansowanie, dokumentacje konkursowe, dokumenty programowe oraz wytyczne Instytucji Zarządzających. W zależności od
charakteru przedsięwzięcia, założeń programowych oraz wytycznych, można zaplanować w budżecie wniosku o dofinansowanie koszty pośrednie, które obejmują wszystkie koszty administracyjne związane z obsługą projektu,
w tym dotyczące personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu w zakresie jego koordynowania i nadzorowania, rozliczania, monitorowania, organizacji wsparcia w ramach projektu, w tym organizacji szkoleń i
doradztwa (z wyłączeniem prowadzenia szkoleń i doradztwa), prowadzenia rekrutacji w ramach projektu, informowania o projekcie, prowadzenia strony internetowej projektu, obsługi kadrowej, księgowej i finansowej, obsługi
sekretariatu i kancelarii, obsługi prawnej. Dla projektów inwestycyjnych tego typu rodzaje kosztów nie są kwalifikowane, stąd nie ma możliwości ich zaplanowania w budżecie przedsięwzięcia. W przypadku projektów
społecznych, koszty pośrednie mogą być kwalifikowalne, o ile tak stanowią wytyczne horyzontalne lub wytyczne programowe. W oparciu o Procedurę pozyskiwania środków finansowych w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2014 -2020 na 50 złożonych wniosków aplikacyjnych, 31 otrzymało dofinansowanie i zostało przekazanych do
realizacji. Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina lub Dyrektora jednostki organizacyjnej zostały powołane zespoły robocze do ich realizacji, złożone z około 4-5 osób. W przypadku sześciu przedsięwzięć o charakterze
inwestycyjnym, koszty zarzadzania projektem nie zostały przewidziane jako kwalifikowane w dokumentacji aplikacyjnej. W przypadku pozostałych dwudziestu pięciu projektów zasady kwalifikowalności kosztów zarządzania
projektem zostały określone indywidualnie, w oparciu przede wszystkim o założenia dokumentacji konkursowej oraz wytyczne horyzontalne lub wytyczne programowe. Specyfika wsparcia merytorycznego oraz zakres i
wielkość grupy docelowej projektu wyznacza formułowanie podstawowych założeń dotyczących kosztów pośrednich, w tym kosztów zarządzania. Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju i Finansów (których treść w aktualnej perspektywie
finansowej ulegała kilkukrotnie zmianie), koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych: 25%, 20%, 15%, 10% w zależności od wartości kosztów bezpośrednich projektu. Zgodnie z
przywołanymi powyżej Wytycznymi katalog kosztów pośrednich związany jest z kosztami administracyjnymi dotyczącymi obsługi projektu, w szczególności: a) koszty bezpośrednio zaangażowanego personelu w zarządzanie,
rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z
wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby, b) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np.
kierownik jednostki), c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym ta dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania jednostki, d) koszty
obsługi księgowej (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym zlecenia prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu), e) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty
administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu, f) wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku
bankowego, g) działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie
projektu, plakaty, ulotki, itp.), h) amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) i) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za
odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu, j) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu, k) koszty biurowe
związane z obsługą administracyjną projektu (np. zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, koszty usług powielania dokumentów), l) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, m) koszty
ubezpieczeń majątkowych. Powyższy katalog kosztów pośrednich dotyczy wyłącznie projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych. Inne
zasady dotyczą projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla których Instytucją Ogłaszającą Konkurs są instytucje europejskie lub krajowe, działające jako operator programów Komisji Europejskiej.
Zasady te wynikają bezpośrednio z dokumentacji konkursowych. Poniżej przedstawiam wykaz Zarządzeń, które dotyczą powołania zespołów roboczych dla projektów realizowanych przez Miasto Konin: - Zarządzenie Nr
28/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie powołania zespołu roboczego do zarządzania projektem pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” Nr RPWP.06.03.0130-0117/17, - Zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do zarządzania projektem
pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie- dotacja czeka” RPWP. 06.03.01-30-0038/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6, Działania 6.3 Samozatrudnienie i
przedsiębiorczość, - Zarządzenie Nr 101/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie powołania zespołu roboczego do zarządzania projektem pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie- dotacja czeka” RPWP. 06.03.01-30-0038/15, Zarządzenie Nr 137/2016 z dnia 6 października 2016 roku w sprawie powołania zespołu roboczego do zarządzania projektem pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata
2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, - Zarządzenie Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia
12 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz zarządzania
projektem pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin- Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”, - Zarządzenie Nr 94/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7
lipca 2016 roku w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz zarządzania projektem pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”, W
dotychczas złożonych przez Miasto Konin wnioskach o płatność, koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem, jako określony procent poniesionych kosztów bezpośrednich, bez wskazania rodzajów i wielkości kosztów
administracyjnych, związanych z obsługą projektu. Urząd Miejski w Koninie prowadzi Rejestr wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
Funduszu Spójności w zakresie wskazanym powyżej. Natomiast dokumentacja związania z aplikowaniem i rozliczaniem finansowym projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta Konina jest w dyspozycji
Dyrektorów. W związku z powyższym szczegółowa odpowiedź na zapytanie Pana Radnego, dotycząca kosztów zarządzania projektami wymaga skrupulatnej i czasochłonnej analizy poszczególnych wniosków o
dofinansowanie oraz wniosków o płatność, będących w gestii koordynatorów projektów. Dodam również, że informacja dotycząca wysokości wynagrodzenia pracownika, należy do kategorii jego dóbr osobistych i podlega
ochronie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 23 i art. 24 Kodeksu cywilnego), jak również przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (art. 26 ustawy o ochronie danych osobowych). Pracodawca,
ujawniając takie informacje, naraża się na zarzut naruszenia dóbr osobistych pracownika. Ad.2 Przetarg na drogi rowerowe został podzielony na dwie części: · część I – kwota umowy 7 360 207,53 zł; · część II – kwota umowy
2 800 730,37 zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie w ramach projektu pt.: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”, a 15% to wkład własny, czyli ok 1 524 000,00 zł stanowią środki z
budżetu. Na terenie miasta zostanie wykonanych 10 dróg rowerowych o łącznej długości 8,397 km na poszczególnych lokalizacjach: · ul. S. Wyszyńskiego od ronda Solidarności do ronda Doktora Piotra Janaszka (strona
północna) - 1,387 km, · ul. Przyjaźni, od ul. Wyszyńskiego do 11 Listopada - 0,281 km, · ul. Zakładowa od ul. Kleczewskiej do gazowni (strona północna lub południowa) - 1,452 km · ul. I. Paderewskiego od ul. Kleczewskiej
(strona północna) – 1,111 km · ul. Kleczewska - 0,14 km · ul. Poznańska od ronda Miast Partnerskich do ul. Przemysłowej KM Policji (strona północna) - 1,013 km · ul. Spółdzielców od ul. Poznańskiej do ul. Kolbego (strona
północna)- 1,654 km (strona południowa) – 0,259 km · ul. Zagórowska od ul. Przydziałki do ul. Pułaskiego – 0,406 km · ul. Piłsudskiego, od ul. Pułaskiego - 0,231 km · Park 700 Lecia – 0,463 km Przedstawione dane zostały
podane w oparciu o aktualnie obowiązujące umowy.
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Zgodnie z umową do 23 lipca 2018 roku, powinien być wykonany łącznik
drogowy pomiędzy ulicami Kleczewska - Przemysłowa. Wiedząc jak długą
mieliśmy zimę w tym roku, zadałem w kwietniu oficjalne zapytanie, czy nie
ma zagrożenia związanym ze skończeniem inwestycji w terminie.
Powiedziałem nawet, że jeżeli jest taka możliwość i konieczność to lepiej
przedłużyć termin zakończenia a inwestycja niech będzie wykonana przede
wszystkim dobrze i konieczności szybkich napraw. Odpowiedź - "Roboty
budowalne prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Na dziś nie - ma
zagrożenia niedotrzymania terminu końcowego realizacji projektu". Będąc
dziś 10.07.2018 roku na budowie mam ponownie swoje obawy, które miałem
już wcześniej. Co ciekawe mowa jest o łączniku, ale do zakończenia
inwestycji do ulicy Kleczewskiej pozostanie do wykonania około 80 do 100
metrów drogi z chodnikami i drogą rowerową. Rondo w tym projekcie
zostało zdjęte i przeniesione na później z związku z przebudową ulicy
Kleczewskiej. Zdjęcia z odcinka C-B bez ronda oznaczonym literką M i
braku 100 metrów drogi, aby dojechać do Kleczewskiej na wysokości
Posady. Proszę o odpowiedzi w związku z brakiem połączenia do ulicy
Kleczewskiej oraz kiedy i w jaki sposób ma to zadanie być zakończone z
bezpiecznym wyjazdem na ulicę Kleczewską i wjazdem w Brunatną? Kiedy
na wysokości ulic Kleczewskiej i Brunatnej planowana jest budowa ronda,
które było w pierwszym projekcie i pierwszym podejściu do budowy
łącznika? W załączeniu przesyłam projekt graficzny z odcinkami jak również
zdjęcie ostatniego odcinka w kierunku Kleczewskiej i brak około 80-100
metrów drogi do połączenia z Kleczewską.

Udzielona odpowiedź Prezydenta Miasta Konina

W nawiązaniu do zapytania Pana Radnego informuję, że 26.06.2018 r. został
podpisany aneks do umowy na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi – łącznik od
ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie”, zgodnie z którym termin
zakończenia realizacji umowy został przedłużony do dnia 22.08.2018 r. Aneks został
zawarty na wniosek wykonawcy, po uzyskaniu pozytywnej opinii prawnej oraz
nadzoru inwestorskiego. Podstawą jego zawarcia była konieczność wykonania robót
zamiennych, wynikająca ze zmiany warunków technicznych, wprowadzonych przez
Rozporządzenie Ministra Gospodarki. W dwóch miejscach budowanej drogi
wystąpiło zbyt duże zbliżenie do strefy kontrolowanej istniejącego gazociągu fi 100
w/c, co spowodowało konieczność wykonania robót zamiennych w zakresie zmiany
trasy odcinka kanalizacji deszczowej, lokalizacji oświetlenia ( 3 lampy) i lokalizacji
kanału technologicznego ( 2 studnie). Projekt na budowę skrzyżowania typu rondo na
DW nr 264 w Koninie został opracowany w ramach dokumentacji na „ Budowę drogi
– łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie”. 29 września 2015
r. Wojewoda Wielkopolski wydał zezwolenie na jego realizację. Z uwagi na fakt, że
obecnie budowane odcinki drogi – łącznika, są realizowane jako projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 „Transport”, Działanie 5.1
„Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałanie 5.1.2. „Wzmocnienie regionalnego
układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)” Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, projekt nie mógł być
częścią przedmiotu zamówienia, ponieważ występuje na drodze wojewódzkiej. Koszt
wykonania budowy skrzyżowania, wg kosztorysu inwestorskiego z 2015 r., to kwota
2 151 951,83 zł brutto. Docelowe skrzyżowanie typu rondo stanowi oddzielną
dokumentację i nie jest objęte przebudową ulicy Kleczewskiej. Zarząd Dróg
Miejskich w Koninie zrealizuje tymczasowe połączenie obecnie prowadzonej
inwestycji (ulicy Brunatnej) z ulicą Kleczewską.
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