
BR.0002.2.8.2019 
 

P R O T O K Ó Ł Nr XI/2019 
 

z obrad XI SESJI RADY MIASTA KONINA, 
 

która odbyła się 26 lipca 2019 roku 
 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie, przy ul. Wiosny Ludów 6. 
 

Sesja trwała od godz. 13.00 do godz. 15.10. 
 
W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta Konina 

Piotr KORYTKOWSKI, Zastępca Prezydenta Miasta Konina Witold NOWAK, Zastępca 
Skarbnika Miasta Kazimierz LEBIODA, Sekretarz Miasta Marek ZAWIDZKI, kierownicy 
wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorzy i prezesi podległych jednostek organizacyjnych 
miasta i spółek miejskich, komendanci służb miejskich oraz przedstawiciele lokalnych 
mediów. 
 
 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
 
 

Otwarcia XI sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) - dokonał 
wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina – radny TADEUSZ WOJDYŃSKI. 

 
 
Stwierdził, że w sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 

uchwał. 
 
  

Na sekretarza obrad sesji przewodniczący rady wyznaczył radnego Marka 
CIEŚLAKA. 
 
 

Radny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad.  
 
 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „W zawiadomieniu o zwołaniu dzisiejszej sesji 
przekazałem Państwu radnym ustalony porządek obrad wraz z materiałami. 
 Przypominam, iż rada może wprowadzić zmiany w ustalonym porządku obrad – 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu – o czym stanowi zapis artykułu 
20 ustęp 1a ustawy o samorządzie gminnym. 
 Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie porządku obrad?” 
 
 Do porządku obrad radni nie mieli uwag. 
 
 

Wobec powyższego wiceprzewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 
następujący porządek obrad: 
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołów IX i X sesji. 
3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym. 
4. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Konina (druk nr 182).  
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Rady Miasta Konina z dnia 

21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczby wybieranych Wiceprzewodniczących 
Rady Miasta Konina (druk nr 183). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Rady Miasta Konina z dnia 
21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina 
(druk nr 184). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Konina (druk nr 185). 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok (druk nr 186); 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022 

(druk nr 187). 
9. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości (druki nr 188, 189). 
10. Wnioski i zapytania radnych. 
11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
12. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miasta Konina. 

 
 
Rada przystąpiła do realizacji ustalonego porządku obrad. 

 
 
 

2. Przyjęcie protokołów IX i X sesji. 
 

 
Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku, to przyjęcie protokołów 

obrad IX i X sesji. Sporządzone protokoły zostały przesłane Państwu radnym drogą 
elektroniczną. 

Stwierdzam, iż do dnia sesji nie wpłynęły na moje ręce żadne zastrzeżenia ani uwagi 
do sporządzonych protokołów. Zapytam, czy Państwo radni zgłaszają takie na sesji?” 

 
 
Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Mam wątpliwość, co do jednego 

protokołu z ostatniej sesji, a konkretnie momentu zakończenia jej, a także tego, w którym 
miejscu, w którym momencie było jeszcze przemówienie Pana prezydenta i dlaczego ono jest 
zawarte w protokole. W związku z czym mam wątpliwość, w którym momencie ta sesja się 
kończy i protokół kończy się wraz zakończeniem sesji, czy to, co wydarzyło się po sesji, czyli 
przemówienie Pana prezydenta również było częścią sesji, a w związku z tym, w którym 
faktycznie momencie ta sesja się zakończyła? I to jest taka moja wątpliwość, co do tego 
protokołu z ostatniej sesji.” 

 
 
Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Sesja kończy się w momencie wypowiedzenia 

słów przez przewodniczącego: „Zamykam sesję” i to jest ten moment, który jest uregulowany 
statutem. 

Nie widząc innych zgłoszeń stwierdzam, iż protokół, do którego nie wniesiono 
zastrzeżeń i poprawek uważa się za przyjęty, o czym stanowi zapis § 34 punkt 7 Statutu 
Miasta Konina.  
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 Informuję Państwa radnych, iż podpisany został protokół VIII sesji, przyjęty bez uwag 
na sesji IX.  

Przypominam również Państwu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami protokoły 
obrad są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.” 
 
 
 

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

 
 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu 
porządku obrad. Treść sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta Konina - Państwo radni 
otrzymali drogą elektroniczną w dniu 25 lipca 2019 roku. Czy ktoś z Państwa radnych chce 
zabrać głos?”  
 
 
 Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Ja wzorem sesji, które 
miały miejsce dotychczas, w przypadku, kiedy pojawia się nowe kierownictwo w jednostkach 
organizacyjnych miasta chciałbym Państwu przedstawić nowe osoby, które kierują 
wydziałami bądź też innymi jednostkami organizacyjnymi. 

Chciałbym Państwu przedstawić nową Panią kierownik Wydziału Budżetu Panią 
Iwonę Kawałkiewicz, która od wielu lat pracowała w Wydziale Budżetu. Jest to osoba, która 
jest wysoce kompetentna i tak została oceniona przez służby finansowe naszego urzędu, 
dlatego też jest to awans spośród pracowników.  

Kolejną osobą, którą chciałem Państwu przedstawić, jest to Pani Ewa Kulczyńska, 
która jest dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Można powiedzieć, że jest to 
również awans, gdyż Pani Ewa była dotychczas pracownikiem Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami. 

Kolejną osobą, którą Państwu przedstawię jest to nowy prezes Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Michał Zawadzki.  

Kolejna osoba Pan Henryk Drzewiecki, który jest prezesem Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 

Myślę, że tych nowych zarządzających poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi 
Państwo przyjmiecie z właściwym zachowaniem i dużą życzliwością. Życzę sobie dobrej 
współpracy między Państwem kierownikami a radą miasta oraz pozostałymi wydziałami.”  
 
 

Do sprawozdania radni nie mieli pytań. Wiceprzewodniczący rady stwierdził, że Rada 
Miasta Konina przyjęła sprawozdanie Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie 
międzysesyjnym. 

 
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 
 
 

4. Wybór przewodniczącego Rady Miasta Konina (druk nr 182). 
 
 

Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to wybór 
przewodniczącego Rady Miasta Konina. Zgodnie z artykułem 19 ustęp 1 ustawy 
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o samorządzie gminnym, rada wybiera ze swego grona przewodniczącego - bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu 
tajnym. 

Ponieważ głosowanie jest tajne, stąd jest wymóg powołania Komisji Skrutacyjnej, 
która przeprowadzi głosowanie. 

Powołana Komisja Skrutacyjna przeprowadzi głosowania w sprawie wyboru 
Przewodniczącego oraz w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Konina. 
Proponuję wybrać 3 - osobową Komisję Skrutacyjną. Mamy trzy klubu w radzie miasta tak że 
proponowałbym, żeby nastąpiło zgłoszenie po jednym kandydacie. Jeżeli jest inna 
propozycja, żeby skład liczył więcej niż trzy osoby, to wtedy ustalimy. Czy w sprawie składu 
liczebnego Komisji Skrutacyjnej są inne propozycje niż trzyosobowy?” 

 
 
Nie było innych propozycji. Wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie skład 

liczbowy Komisji. 
 
 
 Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” - Rada przyjęła trzyosobowy 
skład Komisji Skrutacyjnej. 

 
 

Następnie wiceprzewodniczący rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy 
w Komisji Skrutacyjnej. 
 
 
 Głos zabrał radny Dominik SZOPA, cytuję: „W imieniu Klubu Radnych Prawo 
i Sprawiedliwość zgłaszam kandydaturę radnego Sławomira Lachowicza.” 
 
 
 Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „W imieniu Klubu Radnych Koalicji 
Obywatelskiej zgłaszam kandydaturę radnej Moniki LIS.” 
  
 

Wiceprzewodniczący rady T. WOJDYŃSKI, cytuję: „W imieniu Klubu Lewica 
Razem kandydaturę radnego Janusza Zawilskiego.” 
  
 

Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych: Pana Sławomira 
LACHOWICZA, Panią Monikę LIS oraz Pana Janusza ZAWILSKIEGO. 
  
 

Radni: Sławomir Lachowicz, Monika Lis oraz Janusz Zawilski wyrazili zgodę na 
pracę w Komisji. 
  
 

Wiceprzewodniczący rady zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego składu 
osobowego Komisji Skrutacyjnej. 
 Uwag nie było, stąd wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie skład osobowy 
Komisji. 
 
 
 Wynikiem głosowania: 23 „za” - Rada powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: 
radny Sławomir LACHOWICZ, radna Monika LIS oraz radny Janusz ZAWILSKI. 
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 Wiceprzewodniczący rady poprosił Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się 
i wybranie przewodniczącego.  
 
 

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został radny Janusz Zawilski. 
 
 
Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Składam wniosek o zarządzenie 20 minut 

przerwy.” 
 
 
Wiceprzewodniczący rady, cytuję: „Jest wniosek formalny zgłoszony przez radnego 

Jacka Kubiaka, żeby zarządzić 20 minutową przerwę. Zgodnie ze statutem wniosek ten muszę 
poddać pod głosowanie.” 

 
 
Wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Jacka 

Kubiaka o przerwę w obradach sesji. 
 
 
Stosunkiem głosów: 11 radnych „za”, 12 radnych „przeciw”, 0 radnych 

„wstrzymujących się” od głosowania – Rada Miasta Konina nie zaopiniowała pozytywnie 
wniosku formalnego o zarządzenie przerwy w obradach sesji. 

 
 

 Wiceprzewodniczący rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego 
Rady Miasta Konina. 
 
 
 Głos zabrał radny Dominik SZOPA, cytuję: „Chciałbym zgłosić kandydaturę Pana 
radnego Macieja Ostrowskiego. Chciałbym ją krótko uzasadnić tym, że jest to niezależny 
radny, reprezentujący w moim przekonaniu stronę społeczną, ponieważ jest szefem dużej 
uspołecznionej organizacji, jaką jest spółdzielnia mieszkaniowa, tak że w swojej 
dotychczasowej pracy radnego i szefa komisji pokazał, że potrafi ponad politycznymi 
podziałami współpracować z każdym, dlatego wnoszę tę kandydaturę.” 
 
 Radny Maciej Ostrowski wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
  
 Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „W imieniu Klubu Radnych Lewica 
Razem zgłaszam na przewodniczącego Rady Miasta Konina radnego Tadeusza 
Wojdyńskiego.” 
 
 Radny Tadeusz Wojdyński wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
 
 Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „W imieniu Kluby Radnych Koalicji 
Obywatelskiej nie zgłaszamy kandydata na przewodniczącego rady.” 
 
 

Następnie wiceprzewodniczący rady zapoznał radnych z „Regulaminem głosowania 
do wyboru Przewodniczącego Rady”. Dalej zapytał, czy radni mają uwagi bądź zapytania do 
przedstawionego regulaminu głosowania.  
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R E G U L A M I N  G Ł O S O W A N I A 
do wyboru wiceprzewodniczącego 

Rady Miasta Konina. 
 

1. Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Konina radni wybierają ze swego grona spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym. 

2. Głosowanie odbywa się przy pomocy karty do głosowania opatrzonej pieczęcią: Rada 
Miasta Konina. 

3. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miasta Konina następuje bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 

4. Karta do głosowania zawiera następującą treść: "Karta do głosowania w wyborach 
wiceprzewodniczącego Rady Miasta Konina” oraz zamieszczone w kolejności 
alfabetycznej imiona i nazwiska radnych zgłoszonych na kandydatów na 
wiceprzewodniczącego Rady Miasta Konina.  

5. Głosować można maksymalnie na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce 
z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego radny głosuje.  

6. Jeżeli radny na karcie do głosowania: 
1) postawi znak "X" w więcej niż jednej kratce; 
2) nie postawi znaku "X" w kratce obok nazwiska żadnego kandydata; 

- głos taki uważa się za nieważny. 
7. Jeżeli w głosowaniu nie zostanie wybrany bezwzględną większością głosów w obecności 

co najmniej połowy ustawowego składu rady wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina, 
to zarządza się ponowne głosowanie do którego przechodzi dwóch kandydatów, którzy 
uzyskali kolejno największą ilość głosów.  

 
 
Nie było uwag ani zapytań, stąd wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie 

„Regulamin głosowania do wyboru Przewodniczącego Rady”. 
 
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” - Rada Miasta przyjęła 

„Regulamin głosowania do wyboru Przewodniczącego Rady”. 
  

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Następnie wiceprzewodniczący rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 

o podjęcie czynności związanych z głosowaniem.  
 
 
 Radni wg listy obecności podchodzili do urny i wrzucali karty do głosowania. 
 

 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny J. ZAWILSKI stwierdził, że wszyscy 

radni obecni na sesji wzięli udział w głosowaniu. Komisja Skrutacyjna podjęła dalsze 
czynności.  

 
 
Wiceprzewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę. 
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Wznawiając obrady wiceprzewodniczący rady poprosił Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z przeprowadzonego tajnego głosowania na 
Przewodniczącego Rady Miasta Konina. 
  
 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny Janusz ZAWILSKI odczytał protokół 
z tajnego głosowania. Poinformował, że protokół został podpisany przez członków Komisji 
Skrutacyjnej. Dalej powiedział, że w głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni na sesji 
oraz, że głosów ważnych oddano 23, głosów nieważnych 0. W wyniku przeprowadzonego 
głosowania kandydat do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady – radny Tadeusz 
WOJDYŃSKI otrzymał 12 głosów „za”, radny Maciej OSTROWSKI otrzymał 11 głosów 
„za”. 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że radny Tadeusz WOJDYŃSKI otrzymał 
bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady 
i został wybrany na Przewodniczącego Rady Miasta Konina. 

 
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Następnie wiceprzewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI odczytał uchwałę 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Konina. 
 
 Uchwała Nr 172 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
 Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Panie przewodniczący, 
nowy Panie przewodniczący. Chciałem w krótkich słowach pogratulować Panu, ale 
i pogratulować również radzie miasta tego wyboru. Przewodniczący Rady Miasta Konina, 
to niebywała funkcja, która musi spełniać pewne warunki. To znajomość porządku prawnego, 
to umiejętność łagodzenia sporów, to dobra organizacja pracy rady i również dobra 
współpraca z prezydentem, bo taka musi być. Zajmowanie tego stanowiska, to poddawanie 
się nieustannej ocenie, poddawanie się nieustannej presji, dlatego też musi to być osoba na 
właściwym miejscu. Rada Miasta Konina oddała Panu prowadzenie, kierowanie pracą rady. 
Ja gratuluję jeszcze raz Panu zajęcia tej funkcji i to zaufanie, które udzieliła rada, ja również 
podzielam. Myślę, że współpraca między Prezydentem Miasta Konina a Przewodniczącym 
Rady Miasta Konina będzie przebiegała właściwie i bez komplikacji. Jeszcze raz gratuluję 
Panie przewodniczący.”  
 
 

Przewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Wobec tego, że zostałem 
wybrany na przewodniczącego rady miasta oficjalnie składam rezygnację z funkcji 
wiceprzewodniczącego rady miasta. Tej decyzji uzasadniać nie potrzeba, bo wynika to z aktu, 
który przed chwilą rada dokonała. W tym stanie rzeczy Rada Miasta Konina powinna podjąć 
uchwałę o odwołaniu nowo wybranego przewodniczącego rady z dotychczasowej funkcji 
wiceprzewodniczącego rady lub w przypadku złożenia przez niego rezygnacji, przyjąć 
uchwałę w przedmiocie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego.  

Niepodjęcie uchwały o rezygnacji, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji 
przez przewodniczącego rady z dotychczasowej funkcji wiceprzewodniczącego rady będzie 
równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Miasta Konina z upływem ostatniego dnia 
miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała (art. 19 ust. 4, 5, 6 ustawy o samorządzie 
gminnym). 

Zgodnie z § 11 Statutu Miasta Konina wyboru należy dokonać na najbliższej sesji. 
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Przypominam, że rezygnacja też powinna być przyjęta w formie głosowania rady, 
wobec tego proponuję, żeby rada wprowadziła dodatkowy punkt do porządku obrad, 
dotyczący przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego rady miasta. Myślę, że ten 
wniosek formalny poddam pod głosowanie, ponieważ trzeba zmienić porządek obrad.” 

 
 
Przewodniczący rady wniosek formalny dotyczący zmiany porządku obrad poddał pod 

głosowanie. 
 
 
W wyniku głosowania: 22 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” przy 1 głosie 

„wstrzymującym się ” rada przyjęła wniosek wprowadziła do porządku obrad projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Konina (druk nr 190). 

 
 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady Miasta Konina (druk nr 190). 

 
 

Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji 
radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Konina – druk nr 190. 

 
 
Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

 
 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 
 
W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Konina. 
 
Uchwała Nr 173 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Rady Miasta 
Konina z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczby 
wybieranych wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina 
(druk nr 183). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Rady Miasta Konina w sprawie ustalenia liczby 
wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina.  

Taka była praktyka do tej pory, że liczba wiceprzewodniczących zawsze była ustalana 
na spotkaniach międzyklubowych. Przewodniczący poszczególnych klubów uzgadniali 
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i w ten sposób taka praktyka się wytworzyła od 1994 roku w radzie i ona do tej pory była. 
W tej chwili został ten punkt podsunięty przez wnioskodawców, którzy podpisali wniosek 
o odwołanie przewodniczącego rady Wiesława Steinke, wobec tego czy będziemy głosować, 
czy wycofacie ten punkt porządku obrad? Zwołałem sesję, bo ten punkt był przez Was 
wniesiony, ale można na każdym etapie wycofać się z tego. Na każdym etapie mogę zrobić 
parę minut przerwy byście się zastanowili.” 

 
 
Przewodniczący rady ogłosił przerwę. 

 
 
 Po przerwie przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
 
 

Głos zabrał radny Dominik SZOPA, cytuję: „Po rozmowie i takiej krótkiej naradzie 
wyrażamy wolę, że jednak chcielibyśmy, żeby ten projekt uchwały był poddany pod 
głosowanie.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Czy jest uzasadnienie merytoryczne projektu z waszej 

strony, które warto byłoby przedstawić?” 
 
 
Odpowiadając radny Dominik SZOPA, cytuję: „Nie do końca wiem, czy jestem 

zobligowany do jego uzasadniania, po prostu chcemy poddać pod głosowanie projekt 
uchwały zwiększający ilość wiceprzewodniczących o jedną osobę.” 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Zgodnie z tym wnioskiem dwunastu radnych rada 
miałaby zwiększyć ilość wybieranych wiceprzewodniczących do trzech. Jest to zawarte 
w projekcie uchwały, który proszę wyświetlić.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 
 
 
Stosunkiem głosów: 11 radnych „za”, 12 radnych „przeciw”, 0 radnych 

„wstrzymujących się” od głosowania – Rada Miasta Konina nie podjęła uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 2 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia 
liczby wybieranych wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina i  nie zmieniła liczby 
wybieranych wiceprzewodniczących do 3. 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Tym samym mnie będziemy dokonywać wyboru 
trzeciego wiceprzewodniczącego, który jest ujęty w kolejnym punkcie porządku obrad.” 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3 Rady Miasta 
Konina z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina (druk nr 184). 

 
 

Rada Miasta Konina wobec niepodjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 
Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczby wybieranych 
wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina nie rozpatrywała projektu uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr 3 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina  

 
 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Konina 
(druk nr 185). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuje: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały 
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych 
z terenu Miasta Konina.  

Komisje wiodące pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały - Komisja Finansów 
8 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, natomiast Komisja Praworządności 
5 głosami „za”.” 

 
 

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję: 
„Była dyskusja na posiedzeniu komisji i chodziło o wyjaśnienia, bo tam stawka była 
określona kwotowo 27 zł, a w poprzedniej uchwale była ułamkowa i tutaj Pan prezydent 
Witold Nowak zobowiązał się, że sprawę wyjaśni do posiedzenia sesji.” 

 
 

Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Widzicie 
Państwo nowe uzasadnienie tej uchwały, a dlaczego takie jest, chciałbym poprosić do 
mikrofonu Pana Jacka Kruszyńskiego z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego, żeby w kilku słowach Państwu wyjaśnił skąd ta zmiana po rozmowie z Panią 
mecenas.” 

 
  
Głos zabrał Jacek KRUSZYŃSKI – z-ca kierownika Wydziału Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego, cytuję: „Ustalona stawka kwotowa jest dlatego, że ułatwi 
naliczanie i wypłacanie ekwiwalentu strażakom ochotnikom. Z zapisu § 28 ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej wynika, że taki ekwiwalent uchwala rada miasta, jest to jej kompetencja. 
Jednak jej ekwiwalent nie może przekroczyć 1/175 średniego wynagrodzenia. Przy aktualnym 
średnim wynagrodzeniu wychodziłaby stawka 28,29 zł. Z tym, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa zobowiązała nas do tego, żeby naliczać ekwiwalent strażakom w zależności 
od tego, jak długo oni uczestniczą w tych akcjach, w grę wchodzą godziny, minuty. Przy 
takiej ułamkowej stawce bardzo trudno jest ten ekwiwalent wyliczyć. W konsultacjach ze 
strażakami ochotnikami z terenu miasta Konina uzgodniliśmy stawkę 27 zł. Takiej wysokości 
stawka ułatwiłaby nam naliczanie tego ekwiwalentu za pracę strażaków ochotników podczas 
akcji ratunkowych.”   



11 
 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Intencją naszą na 
wczorajszym spotkaniu było to, żeby uniknąć kwotowego zapisu stawki, jaką mają 
otrzymywać ochotnicy. Chodziło o to, by nasza uchwała była aktualna, niezależnie od tego, 
jaka jest średnia wynagrodzeń. Dlatego też powstał ten problem, by ta uchwała nie 
dezaktualizowała się w momencie, gdy zmienia się parametr, w oparciu o który wyliczamy 
średnią za godzinę. Widzę, że tutaj jest próba salomonowego wyjścia z sytuacji, bo z jednej 
strony podajemy ten parametr 1/175 i jednocześnie podajemy kwotę 27 zł. Pytanie moje jest 
następujące: czy my nie możemy, właśnie z tych powodów, o których mówiłem wcześniej, 
zrezygnować z podawania kwoty 27 zł?” 
 
 

Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Chciałem zwrócić uwagę na uchwałę, 
która traci moc. To jest uchwała 377 z roku 2008. Tam mamy zapis, że za godzinę udziału 
w działaniu ratowniczym przysługuje 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, o czym mówi 
ustawa we wspomnianym przez Pana kierownika punkcie. Czy nie możemy pozostać przy 
zapisie, który jest w tej wcześniejszej uchwale, która po przyjęciu obecnej straci moc? Jeśli 
chodzi o argumentację naliczania minutowego przyjmuję, że tutaj drugi paragraf tej uchwały 
doskonale o tym mówi i wyjaśnię, że od pół godziny, więc myślę, że likwidujemy ten błąd 
minutowy i dzielenia tej kwoty, bo skoro od pół godziny przyjmujemy zaokrąglenie, 
to rezygnujemy z naliczania minutowego na korzyść strażaków ochotników.  

Będąc w temacie strażaków ochotników warto zwrócić uwagę, że poza tym, że Miasto 
wypłaca ekwiwalent, zapewnia wyposażenie, ewentualnie daje dotacje, jest też 
odpowiedzialne za ubezpieczenia strażaków ochotników. Dostałem taką przykrą informację, 
że kwota, na którą są obecnie ubezpieczeni strażacy ochotnicy wynosi 15.000,00 złotych. 
Wcześniej w 2017 r. było to 100.000,00 zł. Uważam, że jest to bardzo niski poziom 
ubezpieczenia. W przypadku jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu kwota odszkodowania 
jest bardzo negatywna. Moje pytanie jest takie: czy nie możemy zostawić tego zapisu żywcem 
przepisanego z ustawy tak, jak jest w tej uchwale, która dzisiaj straci moc?” 
 
 

Odpowiadając Jacek KRUSZYŃSKI – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego, cytuję: „Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nie mówi o tym, że to ma 
stanowić 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, tylko nie może tego przekroczyć. RIO zaleca, 
żeby jednak rada przyjmowała konkretną kwotę, a nie przelicznik 1/175 przeciętnego 
wynagrodzenia.” 

Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „Mam propozycję, żeby zapis połączyć. 
Mamy wzór wyliczenia, ale z zaokrągleniem do całej złotówki w dół. Jakiekolwiek grosze 
będą, to zawsze będzie ta pełna złotówka. To by trzeba było w miarę precyzyjnie zrobić. 
Dzisiaj jest to kwota, załóżmy 27,20 zł i mamy 27 zł. Za rok może to być 28,45 zł, i będzie 
28 zł. To by trzeba było się chwilę zastanowić, żeby to było zgodne z tym, co RIO narzuca. 
To by była kwota ruchoma w zależności od wyliczenia z tego wzoru. Zaokrąglenie byłoby 
tylko w dół do pełnej złotówki.” 

 
 
Ponownie głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Panie przewodniczący Lorek, 

nie chodzi o zaokrąglenie, bo to jest najmniejszy problem w całej tej sytuacji. Chodzi 
o obliczanie kwoty realnej i że ona będzie się zmieniała na przestrzeni kilku lat. Statystyki. 
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej. Przeciętne wynagrodzenie w 2010 roku 
wynosiło 3.200,00 zł. Uchwała, którą dzisiaj unieważniamy jest z 2008, więc zakładam, że to 
przeciętne wynagrodzenie było jeszcze niższe. W chwili obecnej, za okres czerwiec, lipiec, 
sierpień, to jest 4.950,00 zł. Przez tyle lat nie musieliśmy zmieniać tej uchwały. Mieliśmy taki 
zapis, jaki mieliśmy. Zawsze dawaliśmy strażakom tę najwyższą kwotę, na jaką pozwala 
ustawa. Jeżeli RIO nie pozwala, żeby zapisać to w widełkach, proponuję, żebyśmy co roku 
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podejmowali tę uchwałę i czy możemy to wpisać w uzasadnienie albo w treść uchwały, że ta 
uchwała musi być ponownie wywołana za rok, aby dostosować ten ekwiwalent do 
przeciętnego wynagrodzenia.”  
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przyjmowanie takiej uchwały corocznie byłoby 
wskazane i sprawiedliwe. Wiele uchwał przyjmujemy co roku, na przykład podatki, to tę też 
możemy podejmować.” 

 
 
  Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Jeżeli średnia będzie się zmieniała, 

to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy to raz w roku przegłosowali. Wydaje mi się, że to 
będzie rozwiązanie optymalne. Wszyscy powinni być zadowoleni.” 

 
 
Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „To jest jak najbardziej 

głos słuszny, żeby nie potrzeba było zmieniać uchwały co jakiś czas ze względu na inflację 
czy wyższą stopę wynagrodzenia. Natomiast ja teraz poprosiłem o potwierdzenie tego, czy są 
takie wymagania, żeby zapisywać to kwotowo w uchwale. Mam nadzieję, że za chwileczkę tę 
informację otrzymamy.” 

 
 
Odpowiadając Jacek KRUSZYŃSKI – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego, cytuję: „Skonsultowałem to z kierownikiem wydziału Panem Andrzejewskim. 
W całej Polsce ekwiwalent jest wystawiany kwotowo przez radę miasta. W Koninie jeszcze 
trwa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Końcowego protokołu jeszcze nie ma, ale 
z zaleceń Pani kontrolującej wynika, że powinniśmy to ustalić kwotowo.” 
 
 

Ponownie głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Niestety, 
taka jest tendencja, mimo że wydawałoby się, że byłoby prostsze takie zapisanie, natomiast 
dla kontrolujących wygląda to troszeczkę inaczej. Niektóre akty prawne będą musiały mieć 
wprost zapisywane kwoty, żeby to było przejrzyste i czytelne. To nie jest w żadnym 
przypadku nasza zła wola. Ja rozumiem jak najbardziej te intencje. Natomiast prosiłbym 
o przegłosowanie w takiej formie tej uchwały, jak Państwu została przekazana.” 

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

Stosunkiem głosów: 21 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”, 1 radny „wstrzymujący 
się” od głosowania - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Konina. 
  
 Uchwała nr 174 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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9. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok (druk nr 186),  
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 

2019 – 2022 (druk nr 187). 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia 
uchwał w sprawie: zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok – druk nr 186 oraz zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019 – 2022 – druk nr 187.  

Oba projekty uchwał były przedmiotem obrad wszystkich komisji rady miasta. 
Projekty zostały zaopiniowane w następujący sposób. Druk nr 186 Komisja Finansów 
zaopiniowała pozytywnie 6 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”. 
Druk nr 187 również 6 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”.” 

 
 
Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 
 

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

 
 
DRUK Nr  186 
 

Stosunkiem głosów – 14 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 7 radnych 
„wstrzymujących się” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
miasta Konina na 2019 rok. 
 

Uchwała Nr 175 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
DRUK Nr  187 
 

Stosunkiem głosów – 13 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 8 radnych 
„wstrzymujących się” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022.  
 

Uchwała Nr 176 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 
 

10.  Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości  
(druki nr 188, 189). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwał 
w sprawie zbycia nieruchomości – druki nr 188 i 189. Oba projekty uchwał były omawiane na 
wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, właściwą do zaopiniowania była Komisja 
Finansów i Komisja Infrastruktury. Komisje wysłuchały propozycji i omówienia tych uchwał 
przez kierownika Wydziału Tadeusza Jakubka. Nie było uwag do projektów uchwał 
i zarówno Komisja Finansów jak i Komisja Infrastruktury zaopiniowały projekty uchwał 
pozytywnie 9 głosami „za”. 
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Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał. 
 

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

 
 
DRUK Nr  188 
 

W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 
w sprawie nabycia nieruchomości obręb – Glinka. 

 
Uchwała Nr 177 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
DRUK Nr  189 
 

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 
w sprawie nabycia nieruchomości obręb – Międzylesie.  

 
Uchwała Nr 178 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
 

11.  Wnioski i zapytania radnych.  
 

12.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
 
 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „To jest ten punkt taki, 
gdzie jest możliwość wypowiadania się swobodnego wszystkich uczestników sesji rady 
miasta.  

Dzisiaj odbyła się uroczystość związana z oddaniem dwóch budynków mieszkalnych, 
wybudowanych przez MTBS przy współudziale gminy miejskiej Konin oraz przy 
współfinansowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Oddane zostały do użytku dwa budynki 
mieszkalne, a w parterze tych budynków zlokalizowane są pomieszczenia, gdzie można 
prowadzić działalność gospodarczą i usługową. Budynek A przy ul. Kościelnej 6 
to 16 mieszkań i 4 lokale usługowo-handlowe. Budynek B to ul. Szarych Szeregów 3G 
również 16 mieszkań i 4 lokale usługowo-handlowe. Powierzchnia mieszkań to od 30 do 
62 m2. Proces inwestycyjny trwał 16 miesięcy i właśnie zakończył się na początku lipca. 
Dzisiaj mieliśmy możliwość uczestniczenia w tejże uroczystości, włącznie z wręczeniem 
kluczy dla pierwszych mieszkańców tychże budynków. Cały ten proces inwestycyjny, który 
jak Państwo wiedzą rozciągał się i również rozpoczął się wcześniej w naszym samorządzie. 
Celem tego było, aby ten kwartał miasta został inaczej zorganizowany, żeby pojawili się tam 
mieszkańcy, żeby pojawili się tam usługodawcy. I tak się od szeregu lat dzieje. 
Wyprowadziliśmy stamtąd będący w coraz gorszym stanie dworzec autobusowy, a w tej 
chwili powstały dwa bloki na terenie byłej bazy PKS. Nie poprzestajemy na tym. MTBS 
wspólnie z Miastem Konin będzie budował kolejne trzy budynki, które zamkną nam ten 
kwartał. Myślę, że wjeżdżając w tej chwili do miasta od strony Wału Tarejwy, od strony 
Trasy Warszawskiej będzie to zupełnie inny widok za chwilę, taki, który będzie przystawał 
do historycznego, zabytkowego centrum naszego miasta. Aby Państwu przybliżyć ten cały 
proces związany z tą inwestycją MTBS przygotował krótki film, który będziemy mieli 
możliwość za chwilę obejrzeć. Film trwa kilka minut, ale zachęcam, aby go obejrzeć, żeby 
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zobaczyć jak przebiegał proces inwestycyjny związany z wybudowaniem tych dwóch 
budynków.” 
 
 
 Wyświetlono film. 
 
 
 Ponownie głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „W tym 
miejscu chciałem podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że te 
mieszkania powstały. To dzięki mądrym decyzjom poprzedniej Rady Miasta Konina i dzięki 
poprzednim władzom miasta Konina 84 osoby w 32 nowych lokalach będą miały swoje 
miejsce do zamieszkania. Dziękuję również inwestorowi, dziękuję wykonawcom, 
inspektorom nadzoru, bo jestem pod wielkim wrażeniem tego, co na miejscu dzisiaj 
zobaczyłem. Wykonawstwo na najlepszym poziomie, tak że powiem szczerze, nawet 
zazdrościłem tym osobom, które już dzisiaj wprowadzają się do mieszkań.” 
 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Informuję, że drogą elektroniczną przekazałem 
Państwu treść interpelacji radnych: 
- radnego Jacka Kubiaka dotyczącą kursów MZK Konin. 
- radnej Emilii Wasielewskiej dotyczące:  

 opłaty do Wód Polskich; zabezpieczenia odpływu wód opadowych przy ul. Nowiny 5; 
zarastających chodników Miasta Konina;  

 położenia bitumicznej nawierzchni na odcinku ul. Portowej;  
 szacowanych wpływów do budżetu Miasta po wprowadzeniu zerowej stawki PIT dla 

osób do 26 roku życia;  
 struktury zatrudnienia w podziale ze względu na płeć pracowników w Urzędzie Miasta 

Konina, w jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach miejskich;  
 aktywizacji zawodowej beneficjentów pomocy społecznej;  
 wprowadzenia koszy ułatwiających segregację odpadów w przestrzeni publicznej  

oraz: 
- odpowiedź na interpelację radnego Jakuba Eltmana dotyczącą warsztatów konsultacyjnych,  
- odpowiedź na interpelację radnej Katarzyny Jaworskiej dotyczącą rzetelności przekazu 
informacji zawartych na bilbordach dotyczących spożywania wody „Pewiczanka” 
pochodzącej z ujęcia miejskiego oraz jej zdolności do bezpośredniego spożycia,  
- odpowiedź na interpelację radnego Jacka Kubiaka dotyczącą kursów MZK Konin 
- odpowiedzi na interpelacje radnej Emilii Wasielewskiej dotyczące: opłaty do Wód Polskich; 
zabezpieczenia odpływu wód opadowych przy ul. Nowiny 5; zarastających chodników Miasta 
Konina; położenia bitumicznej nawierzchni na odcinku ul. Portowej; szacowanych wpływów 
do budżetu Miasta po wprowadzeniu zerowej stawki PIT dla osób do 26 roku życia; struktury 
zatrudnienia w podziale ze względu na płeć pracowników w Urzędzie Miasta Konina, 
w jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach miejskich. 

Informuję, że zgodnie z § 23 pkt 7 Statutu Miasta Konina nad odpowiedzią 
na interpelację może być przeprowadzona krótka dyskusja. 

Nie było innych interpelacji radnych, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym. 
 Przypominam, iż zgodnie z § 21 ust. 6 Statutu Miasta Konina - wnioski i zapytania 
Radni formułują również pisemnie. 
 Jeżeli na zgłoszony wniosek lub zadane pytanie będzie konieczność udzielenia 
odpowiedzi na bieżąco, wówczas będę udzielał głosu Prezydentowi Miasta Konina. 
 Na pozostałe wnioski i zapytania będą udzielone odpowiedzi w punkcie 12 porządku 
obrad lub w terminie 14 dni, zgodnie z zapisem § 24 punkt 4 Statutu Miasta Konina.” 
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 Głos zabrał radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Miałem okazję dzisiaj być i to co 
usłyszałem od niektórych młodych ludzi, że oni się już dzisiaj wprowadzają tam, bo już nie 
chcą mieszkać na tej pospolitej „kupie”, tylko chcą mieszkać sami. Tyle radości tym młodym 
ludziom te mieszkania sprawiają.  

Panie prezydencie, tak myślę, że jak cały świat, tak samo i my koninianie się 
starzejemy i niestety brakuje tej opieki paliatywnej w Koninie, brakuje tej dziennej opieki, 
żeby te dzieci mogły pójść do pracy a potem tego rodzica odebrać. Należałoby się nad tym 
zastanowić i pomału pomyśleć. Niestety dzieci muszą iść do pracy, a gro jest ludzi, co nie ma 
dzieci, a choroby są takie, jakie są i gdzieś tymi ludźmi nasze miasto musiałoby się 
zaopiekować.” 

 
 

Głos zabrała radna Monika KOSIŃSKA, cytuję: (wyświetlono zdjęcie) „Poproszę 
o zdjęcie, które wysłałam, bo moje zapytanie dotyczy miejsca przy ul. Kolejowej. Jak 
widzicie Państwo to zdjęcie jest zrobione dzisiaj rano, przejazd kolejowy jest zamknięty, 
samochody próbują wykonywać bardzo niebezpieczne manewry wyprzedzania pojazdów 
stojących, czekających na otwarcie szlabanu. Moje pytanie jest takie, czy z części tego 
parkingu, który jest po prawej stronie, przed przejazdem od strony wschodniej, mamy tam 
zrobioną zatoczkę do skręcających w prawo, natomiast z lewej strony, ja wiem, że tych miejsc 
parkingowych w tym miejscu jest niewiele, natomiast gdyby wykorzystać te miejsca, które 
zostają po dawnym przejeździe, tam jest taka zatoczka i może tam wspólnie z koleją 
zorganizować jakieś inne miejsca parkingowe. Ten pas parkingowy mógłby posłużyć jako pas 
awaryjny do omijania pojazdów, natomiast pas środkowy może być tym pasem, na którym 
auta będą mogły oczekiwać na otwarcie przejazdu kolejowego. Taka sytuacja jak na zdjęciu 
dzisiaj rano jest tam bardzo często i auto, które w tej chwili jedzie na tym pasie 
wyprzedzającym kończy manewr wyprzedzania już na linii podwójnej ciągłej, więc nie dość, 
że przepisy są nie do końca przestrzegane, tak to eufemistycznie nazwę, to jest to przede 
wszystkim manewr dość niebezpieczny. Zwróciłabym uwagę, że na tej istniejącej zatoce do 
skręcania w prawo notorycznie parkują auta. Ja wiem, że tam Straż Miejska często bywa 
i nakłada mandaty, ale ta sytuacja, że tam stoją ciągle auta jest notoryczna. Bardzo proszę 
zwrócić na to miejsce szczególną uwagę.” 

 
 

Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Chciałem zapytać o to, czym zacząłem 
w tamtej wypowiedzi odnośnie ubezpieczenia. Z ustawy o ochronie przeciwpożarowej 
wynika, że gmina ma obowiązek ubezpieczenia w instytucjach ubezpieczeniowych członków 
OSP. Czy prawdą jest, że kwota, na jaką opiewa to ubezpieczenie to tylko 15 tys. zł za osobę? 
Zdaję sobie sprawę, że to się wiąże z jakimiś kosztami itd., ale oferty, które są, raczej są 
sprzyjające, zważywszy, że tego dokonujemy grupowo dla wszystkich jednostek, więc 
ubezpieczyciel jest w stanie, Miasto jest w stanie wynegocjować z ubezpieczycielem 
korzystniejszą ofertę. Z tego co wiem, w 2017 roku to ubezpieczenie opiewało na kwotę 
90 tys. zł. Proszę o potwierdzenie lub zanegowanie tej informacji i jaki jest stan faktyczny 
tego?” 

 
 

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „W czerwcu ustosunkowałem się do 
wypowiedzi na temat hałd pokopalnianych, konkretnie odpowiedzi, jaką otrzymałem i tutaj 
dalsze zapytanie mieszkańców. Czy teren ten objęty zostanie regularną kontrolą, regularnym 
sprzątaniem? Została tam w ramach KBO wybudowana ścieżka rekreacyjna. Ona łączy 
między innymi Międzylesie ze sklepem Carrefour. Dużo osób się tam przemieszcza, jak 
również dużo osób spaceruje czy biega. Nie ma tam praktycznie koszy na śmieci. Były już 
organizowane dwie akcje aktywistów, społeczników, aby ten teren posprzątać i moje pytanie 
jest, czy Miasto zajmie się tym terenem w przyszłości, jeśli chodzi o pielęgnację? 
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Druga rzecz, nasuwa mi się takie pytanie. Jak Pan wie, zwracam uwagę na wydawanie 
środków pieniężnych, środków budżetowych, środków miasta, każdego z nas, który tutaj 
płaci podatki i taka mała uwaga. Pan radny Sławomir Lorek na pewno wie, były 
wiceprezydent do spraw oświaty, iż dyrektor ZS CKU wielokrotnie domagał się od miasta 
zwolnienia terenu szkoły, gdzie mieścił się Inspektorat Nadzoru Budowlanego, jak również 
Wydział Geodezji i Katastru. W ubiegłym roku został przeprowadzony remont w Zakładzie 
Obsługi Urzędu Miejskiego, wydano pieniądze, a w tej chwili ZOUM dwa tygodnie temu 
przeniósł się na ul. Przemysłową. To wszystko będzie likwidowane, rozwalane. Ta praca, 
która została wykonana jesienią ubiegłego roku poszła na marne. Czy nadal w ten sposób 
będziemy zarządzać, wykonywać takie rzeczy bez przemyśleń, tym bardziej podkreślam, 
że prośba o likwidację tych miejsc była dużo wcześniej z uwagi na podwójny rocznik 
i potrzebne miejsce do zrobienia nowych klas dla uczniów w ZS CKU.” 

 
 

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Mowa dzisiaj 
była o mieszkaniach MTBS, niestety nie mogłem brać udziału w tej uroczystości, odbywały 
się uroczystości związane z 100. rocznicą powołania Policji Polskiej. W tym momencie 
chciałbym wszystkim funkcjonariuszom złożyć jak najlepsze życzenia. Życzę, żeby ich praca 
była jak najbardziej owocna i dawała im osobistą satysfakcję. 

Wracając do tematu MTBS, ja mam nadzieję, że rzeczywiście jakość wykonania jest 
rzeczywiście taka, o jakiej mówił Pan prezydent, bo nie wszyscy mieszkańcy korzystający 
z budynków MTBS są z tej jakości zadowoleni. Dwukrotnie otrzymywałem pisemne i słowne 
informacje o tym, że jeśli chodzi o budynki MTBS przy ul. Żwirki i Wigury, tam mieszkańcy 
są niezadowoleni z tego, w czym przychodzi im mieszkać. Być może ich opinia jest 
subiektywna, natomiast chciałbym o tym powiedzieć, bo osoby mają prawo wyrażać własną 
opinię.” 

 
  

Głos zabrała radna Krystyna LEŚNIEWSKA, cytuję: „Mam takie pytania odnośnie 
MZK. W imieniu pasażerów, a że już się wszyscy rozpoznajemy, dostaję prośbę, żeby to 
przekazać do Pana prezydenta, czy da się to załatwić czy nie. Linia 53 zatrzymuje się w tej 
chwili przy rondzie, jeden przystanek przed szpitalem. Często obserwuję, że wysiadają tu 
teraz pacjenci o kulach i ci, co mają planowane przyjęcia do szpitala i dla niektórych ten jeden 
przystanek jest naprawdę problemem, dlatego miałabym taką prośbę w imieniu tych ludzi, 
czy można by było o jeden przystanek przeciągnąć tą trasę i zakończyć na ul. Topazowej. 
To naprawdę nie jest duża sprawa, a tym wszystkim pacjentom, naprawdę niektórzy ja widzę, 
że jestem w poradni, a niektórzy dopiero do szpitala dochodzili i byłoby naprawdę to duże 
ułatwienie.  

Drugie zapytanie, bo ja się na tym kompletnie nie znam, ostatnio była sytuacja taka 
w autobusie gdzie 15-20 minut człowiek ok. 40 lat wytatuowany nie miał biletu, gryzł te 
Panie, które kontrolowały. Pogryzł je, zepsuł drzwi w autobusie. Wszyscy byliśmy 
w ogromnym stresie, bo nie ukrywam, mamy czasy takie, gdzie człowiek boi się zareagować, 
żeby ktoś zza pazuchy noża nie wyciągnął. One mnie zaczęły prosić o zapytanie, to ja się 
bałam, żeby on się nie zorientował, że jestem radną i on jeszcze mi w łeb da. Panie mi 
tłumaczyły, że w tak dramatycznych sytuacjach one muszą dzwonić na infolinię i zupełnie ten 
ich głos trafia poza teren i dopiero stamtąd jest przekierowanie rozmów tutaj. Nie wiem jak to 
jest, pytały, czy można zrobić takie bezpośrednie połączenie tu z naszą policją, u nas na 
miejscu, a nie żeby wydzwaniały, bo tak jest, tak mi tłumaczyły, że one dzwonią na infolinię, 
a infolinia dopiero przekazuje do Konina? Na pewno byłby tu krótszy czas na reakcję, na 
cokolwiek od razu, gdyby można było od razu reagować i zadbać o to bezpieczeństwo.” 
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Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Pierwsze pytanie odnośnie 
kursów autobusów MZK na osiedle Wilków. Tam się tak pozmieniało, że w tej chwili 
pracownicy nie mogą dojechać na godz. 6 do pracy ani wrócić do domu o 22.  

Drugie, mamy te tabliczki dotyczące terenów inwestycyjnych na ul. Europejskiej. 
Ta tabliczka jest całkowicie zarośnięta. W ogóle jej nie widać, a żeby służyła temu, po co 
została zrobiona, należałoby te krzaki wyciąć, ewentualnie przestawić tą tablicę w bardziej 
dogodne miejsce.” 

 
 

Głos zabrał radny Maciej OSTROWSKI, cytuję: „Mam sprawę odnośnie parkingu 
buforowego na Zatorzu. Ostatnio zwróciłem uwagę, że na tym parkingu stoi kilka bilbordów, 
a zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenach oznaczonych 
pod parkowanie takiego typu instalacje nie powinny mieć miejsca. Bardzo bym prosił, żeby 
temu się przyjrzeć, ale chciałbym również poprosić o to, w jakiej wysokości opłaty za te 
reklamy trafiają i do kogo w ogóle trafiają i czy one nie pokryłyby tego oświetlenia, o które 
tak walczą od kilku lat mieszkańcy Zatorza, żeby to oświetlenie na tym parkingu buforowym 
powstało. 

Mieszkańcy zwrócili mi uwagę, że od jakiegoś czasu obowiązują miejsca płatne dla 
osób niepełnosprawnych w szpitalu. Taka informacja do mnie dotarła. 

Kolejna sprawa odnośnie koszenia traw. Bardzo bym prosił, żeby na terenach, które 
należą do miasta, a które nie są uczęszczane przez naszych mieszkańców, żeby w tym okresie 
letnim tego koszenia zaprzestać i żeby nie kosić tej trawy, bo tak naprawdę nie ma już czego 
tam kosić, a widzę, że nieraz na tych terenach jeżdżą szaleni traktorzyści i koszą 
pozostawiając tumany kurzu za sobą.” 

 
 

Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Ponieważ mam sporo sms-ów i zapytań, 
czy można się dowiedzieć, w jakim zakładzie pracy dostał Pan kolega radny Tomasz Nowak 
pracę i za jaką cenę? O to pytają mieszkańcy Konina.” 

 
 

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja mam wniosek mieszkańców 
Osady w sprawie linii 57. Tam pierwszy kurs jest 7.22, a mieszkańcy proszą o jakiś kurs 
przed godziną 6, bo podobnie to, co mówił radny Sławomir Lachowicz, Osada podobnie jak 
osiedle Wilków również ma problem z komunikacją i dojazdem pracowników do pracy 
w różne miejsca na godz. 6. 

Drugi temat, to już jest temat poruszany. Sprawa lasu komunalnego za parkiem. Pan, 
Panie prezydencie ten temat zna, bo do wiadomości poszło to pismo, które było wczoraj 
omawiane na Komisji Infrastruktury, więc chciałbym, żeby Pan jeszcze raz przyjrzał się temu 
tematowi. Nie chodzi o sam projekt, który jest warty poparcia, tylko o jego lokalizację w tym 
właśnie miejscu.” 

 
Ponownie głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: Tutaj była podniesiona kwestia 

dwukrotnie, ja to zrobię po raz trzeci, jeśli chodzi o połączenia autobusowe MZK. Ja również 
mam takie głosy, że autobusy, linie, godziny odjazdów, przyjazdów na danym przystanku, nie 
pokrywają się z godzinami pracy pracowników. Mam tutaj wiele takich przykładów Fugo, 
PWiK, czy też inni radni mówią o innych miejscach. Czy ten rozkład jazdy będzie jeszcze 
zmieniany, bo wiem, że cały czas wpływają jakieś wnioski mieszkańców o to, aby to 
przystosować do potrzeb mieszkańców, a nie do wygody MZK?” 

 
 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Oczywiście na 
wszystkie pytania wyczerpującą odpowiedź otrzymają Państwo radni pisemnie. Natomiast 
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myślę, żeby już pewną ciekawość zaspokoić po tych pytaniach, postaram się na niektóre 
odpowiedzieć. Myślę, że sama odpowiedź już będzie jakby rozwiązaniem i chyba nie będzie 
konieczności udzielenia odpowiedzi pisemnej. 
 Jeśli chodzi o pytanie Pana radnego Tadeusza Piguły - opieka paliatywna - działania 
miasta w tym zakresie. Rzeczywiście przydałby się w Koninie oddział szpitalny opieki 
paliatywnej, natomiast to są decyzje samorządu Województwa Wielkopolskiego. Jeżeli 
chodzi o działania miasta, to w tym momencie możemy mówić o oddziałach opieki dziennej 
dla osób starszych, opieki wytchnieniowej, tak aby te osoby mogły odpoczywać 
w zorganizowanych przez miasto instytucjach. Czynimy takie rozeznanie, aby powstały takie 
miejsca. 
 Pani radna Monika Kosińska, jeżeli chodzi o ulicę Kolejową. Ja bardzo dziękuję za 
zwrócenie uwagi, nie miałem świadomości, że takie rzeczy się tam dzieją. Będziemy 
wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich przyglądali się tej sytuacji, czy jest możliwość 
poprawienia tej sytuacji. Ja tylko dodam, że ten przejazd kolejowy jest przejazdem 
czasowym, on stamtąd zniknie, ale przez jeszcze jakiś czas będzie użytkowany i on jest 
bardzo miastu potrzebny. Zobaczymy co się da zrobić wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich. 
 Pan radny Jakub Eltman sprawy dotyczące ubezpieczenia. Panie radny w tej chwili 
został upoważniony broker ubezpieczeniowy, aby przejrzeć wszystkie ubezpieczenia 
dotyczące naszego samorządu, w tym ubezpieczenia dotyczące straży pożarnej. Po tak 
zwanym przejrzeniu czy audycie, obojętnieje jak by to nazwał, ale wtedy, kiedy będziemy 
mieli opinię brokera ubezpieczeniowego dotyczącego całości ubezpieczeń, myślę i również 
wnioski jakieś dotyczące ubezpieczenia strażaków ochotników będą wyciągnięte. Na pewno 
służba, którą strażacy pełnią musi być zabezpieczona dobrze przez miasto. 
 Pan radny Jarosław Sidor - hałdy i sprzątanie. Przede wszystkim należałoby 
zaapelować do osób korzystających z tamtego terenu, aby nie śmiecili. Oczywiście co jakiś 
czas normalną rzeczą będzie… Panie radny przyjrzymy się temu tematowi wspólnie 
z wydziałem. Dostanie Pan odpowiedź, zaplanujemy, żeby nie było takiej sytuacji, 
że rzeczywiście jest to teren, który jest w jakikolwiek sposób zaśmiecony. 
 Jeśli chodzi o CKU - wydawanie środków miasta. Panie radny, to była przemyślana 
decyzja, naprawdę borykaliśmy się z tym, aby zapewnić wszystkim uczniom podwójnego 
rocznika miejsce w konińskich szkołach i to była trudna decyzja. Między innymi w Centrum 
Kształcenia Ustawicznego tam rzeczywiście był Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego 
zlokalizowany. W tej chwili trwają prace nad przeniesieniem tej jednostki organizacyjnej 
miasta do budynku na ulicę Przemysłową i będzie adaptacja tych pomieszczeń pod izby 
lekcyjne, ale to jest konieczność, nie można pozwolić, żeby młodzież była nieprzyjęta z tego 
powodu, że szkoła zajęta jest przez jakąś instytucję, po prostu przywracamy normalność 
w tym względzie. 
 Natomiast wszystkie pytania dotyczące MZK, bo tutaj wiele osób pytało się odnośnie 
MZK. Jest rzeczywiście wprowadzony nowy rozkład jazdy, on też będzie zmieniony wtedy, 
kiedy będzie już rok szkolny, będzie trochę zmieniony, natomiast wpływają różnego rodzaju 
wnioski, uwagi, prośby o to, żeby jeszcze dostosować ten rozkład jazdy do potrzeb 
mieszkańców, uczniów, zakładów pracy i to po prostu robimy. Wszystkie te wnioski, które 
wpływają do prezydenta miasta czy bezpośrednio do MZK, one brane są pod uwagę i będą 
analizowane tak, żeby rzeczywiście nastąpiło takie dotarcie i tak było zawsze, jak były 
zmiany rozkładu jazdy wprowadzane, zawsze było docieranie takie niejako tego rozkładu do 
potrzeb mieszkańców i tak samo będzie się działo również w tej chwili. 
 Pytanie Pana wiceprzewodniczącego Zenona Chojnackiego - niezadowolenie z jakości 
związanej z mieszkaniami MTBS-u. Na ulicy Żwirki i Wigury była ta kwestia, rzeczywiście 
ja pamiętam to pismo. Natomiast została ona z tego co wiem przeanalizowana i chyba to 
kilkakrotnie przez MTBS. Odpowiedź została uzyskana przez osoby, który miały jakieś 
zastrzeżenia. Do mnie nie przyszła żadna zwrotna informacja, dotycząca tej kwestii, chyba, 
że Pan prezes MTBS chciałby zabrać głos, żeby wyjaśnić tutaj kwestię ulicy Żwirki 
i Wigury.” 



20 
 

 Głos zabrał prezes MTBS Sp. z o.o. Marek LIBERTOWSKI, cytuję: „Temat ulicy 
Żwirki i Wigury jest tematem, który jest właściwie od 3 lat. Pisze do MTBS-u jedna osoba 
i właściwie jest co 2 tygodnie pismo, nie zdążę nawet odpowiedzieć na to pierwsze, a już 
mam kolejne i to tak się przewija. Ostatnio ta osoba wciągnęła osoby ze swojej klatki, ale 
trudno mi się ustosunkować, jak Pan wiceprzewodniczący Zenon Chojnacki by chciał te 
pisma i nasze odpowiedzi, które żeśmy pisali przeczytać, to by zrozumiał, że w zasadzie, 
trudno żeby MTBS ustosunkował się, że MPEC źle nalicza za ciepło, czy że opłaty są za 
wysokie. Nie my jesteśmy przecież tutaj odpowiedzialni za te stawki jako MTBS tym 
bardziej, że nie zatrzymujemy w swojej kasie grosza. Natomiast oczekiwania tych niektórych 
mieszkańców, żebyśmy robili dodatkowe balkony i inne rzeczy, gdzie zadłużenie tego bloku 
jest powyżej 40.000,00 zł mija się chyba z celem. Natomiast zapewniam Pana 
wiceprzewodniczącego Zenona Chojnackiego, że remonty w tym budynku są prowadzone 
w sposób należyty, co roku zgodnie z pieniędzmi, które są wpłacane i jeśli Pan chciałby 
zobaczyć jakość tego bloku, to zapraszam Pana i Pana Tadeusza Pigułę. Ja w tej chwili mogę 
z Panem przejść się na ten obiekt i zobaczy Pan jaka jest jakość tego budynku w środku 
i myślę, że w niektórych obiektach na terenie miasta nie ma co nawet tego porównywać, tak 
że ja nie rozumiem tego wszystkiego, ponieważ jasno i na kilku stronicowych odpowiedziach 
jest wyjaśniany każdy problem, nie jest on pomijany. Te odpowiedzi są w precyzyjny sposób 
przygotowywane i trudno, żeby tego nie zrozumieć. Natomiast mamy mieszkankę, która co 
tydzień albo co 2 tygodnie pisze do nas, teraz zaczęła pisać do Pana wiceprzewodniczącego 
Zenona Chojnackiego. Ale wszystko Panie prezydencie, również te odpowiedzi są kierowane 
do Urzędu Miejskiego, do Pana prezydenta, są myślę w sposób jednoznaczny 
przygotowywane zarówno przez pracowników MPEC-u, jak również służby MTBS-u 
i powinny one w sposób zasadniczy odpowiedzieć na nurtujące mieszkańców pytania, ale 
jakość usług wcale nie odbiega od pozostałych budynków. Dlatego uważam, bo rozmawiałem 
z niektórymi mieszkańcami, że oni nie wnoszą jak gdyby tych uwag, ale niestety przez tą 
Panią są proszeni o podpisywanie jakiejś listy i jako sąsiadce dla świętego spokoju, dziwne 
tam układy panują, więc teraz trudno mi się do tego odnieść.” 
 
 
 Ponownie głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Panie 
prezesie, to nie ja mam być zadowolony z jakości wykonywanych usług. Z tego powinni być 
zadowoleni mieszkańcy. I to nie jest tak, że pisma, które są kierowane do mnie podpisane są 
przez jedną osobę. Pod pismem, którego kopię przekazałem również na ręce Pana prezydenta 
podpisało się kilkanaście osób, w związku z tym ja jedynie informuję o problemie. Być może 
Pan stwierdził, że jest to ocena subiektywna z tamtej strony, że jest może nie do końca 
prawdziwa, ale powiem wprost, temat powinien być załatwiony w ten sposób, żeby 
rzeczywiście mieszkańcy byli z tej usługi zadowoleni. Ja myślę, że to są normalni ludzie, 
których trzeba normalnie potraktować i oni mają prawo oczekiwać usługi na właściwym 
poziomie. Nie ja będę oceniał jakość tej usługi a mieszkańcy.” 
  
 

Ad vocem prezes MTBS Sp. z o.o. Marek LIBERTOWSKI, cytuję: „Panie 
wiceprzewodniczący Chojnacki zapewniam Pana, że usługi są wykonywane na odpowiednim 
poziomie i nie ma się czego wstydzić.” 
 
 

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Zgadzam się z Panem 
wiceprzewodniczącym rady, że jakość usług powinna być zadowalająca mieszkańców bez 
dwóch kwestii. 
 Będę kontynuował Szanowni Państwo, tutaj kolejne są tematy MZK. Jeszcze chciałam 
do Państwa zaapelować, jeżeli macie Państwo uwagi, to proszę przelać je na pismo, żebyśmy 
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mogli precyzyjnie przeanalizować, jak powinno być oczekiwanie mieszkańców dotyczące 
funkcjonowania MZK spełnione. 
 Pytanie Pani radnej Krystyny Leśniewskiej dotyczące bezpieczeństwa pasażerów 
w MZK. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten telefon, który był wykonywany, to był 
wykonywany pod 112. Jest to telefon alarmowy, gdzie już służby wojewody w tym 
momencie za to odpowiadają, w jaki sposób jest to przekazywane i jak idzie to połączenie. 
My na to wpływu nie mamy. A co do zorganizowania tutaj powiadomienia, to jeżeli kierowca 
powiadomi w tym momencie bazę, czyli MZK to dyspozytor musi do 112 zadzwonić. 
W związku z tym innej możliwości nie ma. Nie mamy żadnych innych służb, które umożliwią 
nam interwencję. Nie znam akurat takiego szczegółu, bezpośrednio to ma każdy możliwość, 
każdy obywatel zadzwonić. Jeżeli czuje się Pani zagrożona czy ktokolwiek numer alarmowy 
112 i tam jest dyspozytor i można porozmawiać. Nie potrzeba pośrednictwa powiedzmy 
kierowcy autobusu i bazy, tak że nie znam konkretnie sytuacji, żebym mógł w jakiś sposób 
odpowiedzieć, jak to powinno przebiegać, a jak przebiegało. To nie do nas pretensje, bo 112 
to jest służba wojewody, która za to odpowiada. 
 Pytanie Pana radnego Sławomira Lachowicz, dziękuję za zwrócenie uwagi dotyczącej 
zarośnięcia tej tablicy na ulicy Europejskiej – teren inwestycyjny. Proszę tutaj o poprawienie 
tej sprawy, żeby ta tablica była widoczna. 
 Odpowiadając na pytanie Pana radnego Macieja Ostrowskiego, jeśli chodzi 
o billboardy oczywiście parking nie powinien być zajęty przez billboardy, to oczywista rzecz. 
Natomiast te kwestie będziemy tutaj wspólnie dogrywać, bo jesteśmy przecież w trakcie 
przygotowywania ustawy krajobrazowej. Tutaj Wydział Urbanistyki i Architektury zajmuje 
się tym tematem. A co do opłat za billboardy, to jest w kompetencji rady miasta, dotyczące 
ustalenia opłat za te nośniki, ale oczywiście pisemnie zostanie Pan poinformowany, jakie są 
opłaty pobierane. 
 Parking przy szpitalu, jest to parking prywatny, który nie wiem, czy pobiera opłaty za 
osoby niepełnosprawne. Natomiast z tego co wiem, nie w obrębie tego parkingu, tylko obok 
są miejsca bezpłatne dla osób z niepełnosprawnością, natomiast jeżeli ktoś wjeżdża na ten 
parking, tam taka opłata jest pobierana, ale to nie Miasto jest administratorem tego terenu, 
to jest teren szpitala i zarządza tym prywatna firma. 
 Pytanie Pana radnego Jacka Kubiaka myślę, że to była uszczypliwość. Pozwolę sobie 
nie odpowiedzieć na to pytanie. 
 Odpowiadając na pytanie Pana radnego Tomasza Nowaka – KBO i to co jest za 
parkiem. Tak jak rozmawialiśmy, musimy dalej rozmawiać na ten temat, aczkolwiek muszę 
powiedzieć, że sprawy są już daleko zaawansowane. Proszę zwrócić uwagę, że mamy do 
czynienia ze szczególną rzeczą, jaką jest Koniński Budżet Obywatelski i poruszanie się 
w pewnych obszarach prawnych również związanych z funkcjonowaniem KBO. 
 Pytanie Pana radnego Jarosława Sidora, to są kwestie związane z MZK.  

To by było wszystko, wyczerpująca odpowiedź będzie pisemnie.” 
 
 
 Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję; „Szanowni mieszkańcy Konina. Pan 
prezydent – tutaj wszystkie SMS-y, które od Was wszystkich otrzymałem mówi, że to jest 
uszczypliwość. Pan prezydent łże, Pan doskonale wie, Pan tą stawkę ustalił i wie Pan, za ile 
się kupił Pan radny Nowak i dlatego niech Pan powie społeczeństwu, jak to się odbyło.”  
 
 

Ponownie głos zabrała radna Krystyna LEŚNIEWSKA, cytuję: „Mam do rozpatrzenia 
propozycję dotyczącą bezpieczeństwa mieszkańców. Wszyscy mówimy o bezpieczeństwie 
mieszkańców. Jeżeli w jednych miastach są nawet telefony dla ludzi starszych, którzy mogą 
zadzwonić, jak mają problem, może można by było w MZK też taką linię zrobić w razie 
jakiegoś zagrożenia i niebezpieczeństwa.  
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Na drugie pytanie o przesunięcie przystanku koło szpitala nie otrzymałam odpowiedzi. 
Czy jest szansa, żeby pacjenci mogli wysiadać koło szpitala, a nie na rondzie przy kościele?” 

 
 
Odpowiadając prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „To jest temat 

dotyczący funkcjonowania MZK. Jeżeli jest taka potrzeba, żeby przedłużyć gdzieś linię, 
to właśnie apelowałem już o to, żeby napisać konkretnie co i wtedy będzie to rozpatrzone. 
To była ta odpowiedź.  

Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pasażerów, za ich bezpieczeństwo 
odpowiada kierowca autobusu. Jeżeli cokolwiek dzieje się w autobusie, trzeba zwrócić się do 
kierowcy. Osoba nie musi mieć przy sobie telefonu komórkowego. Jeżeli powiadomi 
kierowcę, to on podejmie stosowne kroki, które są przewidziane, żeby zapewnić 
bezpieczeństwo osobom przewożonym. Nie wiem, czy gdziekolwiek jest ekstra linia 
telefoniczna umieszczana w autobusach, aby mógł z niej skorzystać jakiś pasażer. 
Nie spotkałem się z tym. Wszelkie telefony alarmowe są uwidocznione na tablicy 
informacyjnej w każdym autobusie i można na nie zadzwonić. Ja sobie nie wyobrażam, 
żebyśmy jako miasto tworzyli kolejny telefon alarmowy. Po to zostało stworzone 112, aby 
w jedno miejsce trafiały wszelkie powiadomienia o zagrożeniach. Mieliśmy 3 telefony 
alarmowe, ale idziemy w tym kierunku, żeby to był jeden telefon. Dlatego rezygnujemy 
z mnogości telefonów związanych z alarmem, żeby wszyscy zapamiętali i żeby to była jedna 
cyfra. 112 jest to telefon alarmowy.” 

 
  
Ponownie głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Chciałbym 

powiedzieć, że z uwagi na powagę rady, nie przyjmuję zaczepki Pana Kubiaka, bo nie 
chciałbym, żeby w przyszłości chciał jeszcze ze mną współpracować, a ja mu wtedy powiem, 
że niestety ale nie. Myślę, że nie można reagować jak małe dziecko, bo ktoś miał jakieś sny 
o potędze. Panie radny Kubiak, Pan naprawdę niepotrzebnie zamyka drzwi. Przypominam, 
że jesteśmy w samorządzie. Myślę, że nie powinien Pan tak mówić i powoływać się na jakieś 
sms-y. Mnie wcześniej też się pytano, jak ja w ogóle mogę z Panem się spotykać 
i rozmawiać. Niech Pan zauważy na spokojnie, że ja tych uwag nie przyjmowałem 
i rozmawialiśmy o różnych sprawach, i pewne rzeczy, pewne głosowania, jak Pan widzi były. 
Nie może Pan mieć pretensji. Trzeba podchodzić naprawdę poważnie. Jeszcze raz apeluję 
o spokój, bo to nie ma sensu w tym momencie, bo ja za chwilę odwrócę rozmowę, a to wtedy 
nie będzie miało sensu. Myślę, że Pan rozumie, o co chodzi, kiedy mówię, że odwrócę 
dyskusję. Naprawdę nie kłóćmy się, bo to nie ma sensu.” 

 
 
Odpowiadając radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Rozumiem, że Pan w domu wszystkie 

lustra pościąga.” 
 
   
Odpowiadając radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Chciałem grzecznie 

odpowiedzieć Panu Kubiakowi, że w takim razie vice versa.” 
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13.  Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miasta Konina. 
 

Przewodniczący rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, stąd też 
zamknął XI Sesję Rady Miasta Konina, dziękując wszystkim za udział w obradach. 
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