BR.0012.2.11.2015

Protokół Nr 12/2015
posiedzenia
Komisji Finansów
które odbyło się w dniu 30 listopada 2015 roku
________________________________
w sali sesyjnej w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6.

Posiedzenie trwało od godz. 17.40 do godz. 19.20.
W posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych oraz osoby zaproszone.
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek obrad:
Rozpatrzenie:
1. projektu uchwały w sprawie uchwały budŜetowej miasta Konina na 2016 rok (druk
nr 247);
2. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na
lata 2016-2019 (druk nr 246).
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Finansów – radny Tadeusz
WOJDYŃSKI.
Przewodniczący Komisji powitał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Dalej
powiedział, Ŝe w związku z tym, Ŝe większość radnych uczestniczyła w poprzednich
posiedzeniach rady i ma pełną informację odnośnie załoŜeń budŜetowych na 2016 rok, nie
będzie się tego powtarzać.
W związku z powyŜszym Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję nad budŜetem
na 2016 rok oraz WPF na lata 2016-2019.

Jako pierwszy głos zabrał radny Marek Waszkowiak, cytuję: „Ja mam pytanie czy
radny Marek Cieślak złoŜył poprawkę, którą miał złoŜyć w imieniu moim i swoim na wykup
gruntów i jaka to jest kwota w budŜecie? (radny Marek Cieślak powiedział, Ŝe jeszcze nie
zgłaszał tego wniosku).
Myślę, Ŝe to zobowiązanie, które było przy poprzednim budŜecie, czyli, Ŝe na
wykupy gruntów, które muszą być z Wydziału p. A. Górny i p. T. Jakubka to są rzeczy,
które są honorowym zobowiązaniem? Miasta i których jeŜeli nie będziemy regulować, będą
utrudniały wszelkie procesy inwestycyjne.
I drugie pytanie, jeŜeli budŜet na 2016 rok jest o 8% niŜszy niŜ na 2015 to chciałbym
zobaczyć gdzie nastąpiło cięcie wydatków.”

Radny Marek Cieślak powiedział, cytuję: „W nawiązaniu do tego co powiedział
radny Waszkowiak, m.in. czekałem na Pana prezydenta S. Łukaszewskiego poniewaŜ
chciałem wrócić i powtórzyć jeszcze raz, to co powiem wpisuje się w to co powiedział
radny M. Waszkowiak. Od lat boli nas ten sam temat: wykupy gruntów i środki, które
przeznacza się na ten cel. Ale ja rok temu poruszyłem inną kwestię – ciągłego zasilania z
budŜetu pieniędzmi ze sprzedaŜy róŜnych gruntów Wydziału Pana Jakubka. I po roku czasu

mam nadzieję Panie Prezydencie, chciałbym się zapytać, czy po roku czasu znalazł Pan
jakąś formułę, czy to, co zaproponowałem jest dobre, złe, czy moŜna to zweryfikować albo
cokolwiek z tym zrobić poniewaŜ mam świadomość tego, Ŝe czego byśmy nie sprzedali, to
budŜet wchłonie w 100%, bo zawsze są potrzeby. Chodzi mi o stworzenie sytemu, pewnego
modelu finansowania właśnie. Sprzedajemy działki, ale te kwoty, Ŝeby w drugą stronę
zasilały wydział i znów, Ŝeby Kierownik miał za co zapłacić odszkodowania tych działek.
Druga rzecz, to co mówiłem rok temu, chciałbym przypomnieć i zapytać Pana
prezydenta czy w tym temacie teŜ Pan podjął jakąś analizę budŜetową, racjonalności
wydatków w Urzędzie i chciałem znów, tak jak na Komisji Infrastruktury zwrócić uwagę,
czy działalność ZOUM jest racjonalną formą wydatkowania pieniędzy i działalności w tych
czasach takiego tworu jaki mamy właśnie w tej chwili w Urzędzie jeszcze?”

Z-ca Prezydenta S. Łukaszewski odpowiedział, cytuję: „Sytuacja wykupu gruntów
jest znana od lat tak naprawdę. W ciągu roku niewiele się w tym zakresie zmieniło.
Natomiast sprzedaŜ nieruchomości jest, nie moŜemy tak zrobić, Ŝe wszystkie nieruchomości
sprzedajemy od razu, dlatego, Ŝe to będzie z niekorzyścią dla cen, które uzyskamy z tego
tytułu i ta sprawa jest oczywista. DuŜo emocji wzbudza sprzedaŜ, ewentualna sprzedaŜ na
przykład hotelu. Wiemy natomiast dzisiaj, Ŝe jeŜeli wystawimy hotel na sprzedaŜ to ten
hotel sprzedamy po bardzo niskiej cenie, wtedy byłoby to nieuzasadnione i nie moŜemy na
to pozwolić, po prostu musimy poczekać na trochę lepsze czasy.
Nie powiem, bo spotykaliśmy się z wieloma osobami, które nam doradzały w tym
zakresie wyraŜając swoje prywatne opinie. One były wszystkie zbieŜne. A mianowicie one
były takie, Ŝe jeŜeli powstanie w Koninie geotermia to w tym momencie wartość tej
nieruchomości wzrośnie. Natomiast z hotelem jest inny problem i to od razu powiem jaki,
taki, Ŝe najprawdopodobniej nie da się tego hotelu w prosty sposób zmodernizować. Trzeba
go po prostu zburzyć i od nowa go wybudować. I takie rzeczy się w Polsce dzieją.
Natomiast dzisiaj wartość gruntu jest nie taka jaka powinna być, więc nie sprzedajemy
wszystkich rzeczy od razu. Nie wyzbywamy się panicznie majątku. Sprzedaliśmy kilka
nieruchomości, ale to jest tak, jeśli sprzedamy trzy, cztery działki jednocześnie duŜe, to
podejrzewamy, Ŝe uzyskamy cenę niŜszą niŜ robiąc to w pewnych odstępach czasu. Taka
jest taktyka sprzedaŜy nieruchomości. Nie wyzbywamy się, tym bardziej, Ŝe jeŜeli nie mamy
sprecyzowanych planów co do konkretnych nieruchomości, to nie podejmujemy panicznych
decyzji tylko dlatego, Ŝeby dziurę budŜetu załatać lub coś innego zrobić. Wydaje mi się, Ŝe
taka strategia jest dobra, tym bardziej, Ŝe tych nieruchomości nam nie przybywa na
sprzedaŜ. Więc trzeba to robić rozwaŜnie. Tu Pan Prezydent Nowicki podejmuje te decyzje
właśnie przy tego typu opiniach jak powiedziałem.
Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego nie podlega bezpośrednio pode mnie więc nie
mam wpływu na funkcjonowanie, natomiast znam opinie pana radnego i wielu osób
odnośnie outsourcingu pewnych usług i chcę podkreślić, Ŝe wpuszczenie wszystkiego w
outsourcing nie daje takich efektów jakich byśmy się spodziewali. Oczywiście da efekty
wskaźnikowe ale nie o te efekty chodzi. Chodzi o rzeczywiste wydatkowanie środków.”

Radny Marek Cieślak powiedział, cytuję: „Panie Prezydencie, cały czas obracamy
się w wielkich kwotach. Bo trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, z kwoty 5.800.000 zł co
my uzyskujemy, jakie korzyści? Ja nie mówię, Ŝeby bezpośrednio wziąć coś zlikwidować
coś zastąpić. Być moŜe formuła, sposób wydatkowania tego jest zła, bo uwaŜam, Ŝe to jest
potworna kwota, która jeŜeli jest wydatkowana tylko na potrzeby i zarządzanie Urzędem no
to jest…”
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Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz Wojdyński, powiedział, cytuję; „To
są całe koszty utrzymania Urzędu, nie tylko zarządzania. To są koszty utrzymania Urzędu,
budynków, majątku itd. Ogrzewanie, energia.”

Radny Marek Cieślak powiedział, cytuję: „No i właśnie tu się kłania następny
temat, który chciałem poruszyć, a mianowicie dlaczego nie rozwijamy dalej tego co zrobił
Pan Prezydent Lorek i jakby podjął rękawicę tworząc powiedzmy tą grupę zakupową, ale
dla wąskiej grupy szkół i w oświacie. PrzecieŜ wystarczy popatrzeć na kraj nasz, na gminy
i samorządy gdzie tworzą całe grupy zakupowe i tam moŜna to stworzyć. My nie wiem, nie
potrafimy, boimy się stworzyć, w czym jest problem? Dlaczego w innych samorządach
potrafią to zrobić, a u nas nadal to jakoś raczkuje.”

Z-ca Prezydenta S. Łukaszewski odpowiedział, cytuję: „Bo patrzymy na cząstkowe
ceny to mamy niŜsze niŜ w innych samorządach. JeŜeli byśmy zrobili jedną grupę zakupową
nie oznacza to, Ŝe byłoby taniej. Wystarczy porównać ceny energii z poszczególnych
elementów i jesteśmy przekonani, Ŝe jest to optymalny sposób zarządzania tymi cenami.”

Kierownik Wydziału Drogownictwa Grzegorz Pająk, cytuję: „Swoje dwa grosze
wrzucę, bo to prawdopodobnie jest teŜ temat oświetlenia ulicznego. To kolejny rok mamy
cenę zdecydowanie lepszą niŜ grupa zakupowa. W tym roku pobiliśmy rekord. Mamy 19
groszy i chyba 27 setnych.”

Z-ca Prezydenta S. Łukaszewski cytuję: „Spółka oświetlenie uliczne ma gorszą
cenę od nas, a jest jedną duŜą grupą zakupową, dlatego pójście w kierunku co grupa, to nie
jest kierunek do obniŜenia ceny. To jest ewidentny przykład.”

Kierownik Wydziału Drogownictwa Grzegorz Pająk, cytuję: „Oświetlenie
uliczne mają 100 tys. punktów.”

Z-ca Prezydenta S. Łukaszewski cytuję: „ To jest 4 gr róŜnicy.”

Kierownik Wydziału Drogownictwa Grzegorz Pająk, cytuję: „Jeszcze jest
sytuacja taka, Ŝe grupa zakupowa ma umowę na dwa lata podpisaną. My z racji tego, Ŝe co
roku majątku przybywa, który trzeba zasilić w energię elektryczną ten przetarg robimy co
roku, powiększając co chwilę wolumen o megawaty. Powiększamy ten majątek. Później,
aby nie robić umów kompleksowych gdzie na wyŜszych stawkach byśmy bazowali,
uaktualniamy co roku tą bazę danych i póki co niebycie w tej grupie zakupowej nam się na
razie opłaca.”

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz Wojdyński, cytuję: „Tu było jeszcze
pytanie Pana Marka Waszkowiaka, w jakim obszarze nastąpiło cięcie wydatków, Dochody
zmalały o 8% i na to pytanie odpowie Pani Skarbnik.

Skarbnik Miasta I. Baranowska, cytuję: „Jeśli chodzi o przewidywane wykonanie
do projektu budŜetu na 2016 i to jest róŜnica w dochodach 29 mln zł. Wynika ona stąd, Ŝe w
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wydatkach bieŜących jest to zmniejszenie o 9 mln zł natomiast, w wydatkach majątkowych
o 20 mln zł. W trakcie roku są róŜnego rodzaju dotacje, przeznaczane na róŜne zadania i to
wprowadzamy do budŜetu i to są dotacje z budŜetu państwa na doŜywianie, na przedszkola
róŜnego rodzaju, np. na przedszkola 3,6 mzl zł, na wybory. Nie mamy na to wpływu. Ujęte
są w projekcie budŜetu. Te dotacje, które przedstawił nam Pan Wojewoda i takie mieliśmy
obowiązek przejąć i zadania, równieŜ po stronie dochodów i wydatków, dlatego Ŝe to są
pieniądze znaczone.
Jeśli chodzi o dochody majątkowe, to przewidywane wykonanie jest 24 mln zł,
a projekt budŜetu jest 4 mln zł i tu są pieniąŜki, które mieliśmy na projekt na uzbrojenie
terenów inwestycyjnych na osiedlu Międzylesie i inne zadania, które teŜ w trakcie roku, na
które dostaliśmy dotacje zewnętrzne. A teraz nie ma tych dotacji, mamy tylko środki
własne. Ze sprzedaŜy głównie majątku. Dlatego teŜ mniejsze są wydatki.”

Radny Marek Waszkowiak, cytuję: „Ale w tym momencie to co powiedziała Pani
Skarbnik jest dla mnie jednoznaczne. Cięcie poszło po inwestycjach, czyli po przyszłości
miasta, natomiast w tej części która wynika z tego wskaźnika gdzie cięŜko, bo cięŜko ale
trzeba ciąć po bieŜących poszliśmy w połowie, czyli 1/3 jest po bieŜących, 2/3 na
inwestycyjnych. UwaŜam, Ŝe jest to kierunek nieciekawy dla Miasta. Ja rozumiem, Ŝe jest
trudno, musimy ciąć wszędzie, ale jeŜeli popatrzymy na tematy, które stoją przed nami, ja
juŜ pomijam takie tematy jak spalarnia, która musi wejść w Ŝycie i zobaczymy, co się będzie
działo. Pomijam takie sprawy, Ŝe nie ma wykupów gruntowych, czyli jak my chcemy
wchodzić w nowe duŜe inwestycje drogowe.
JeŜeli na starcie załoŜymy, Ŝe nie tniemy bieŜących, a tniemy inwestycyjne to
opowiadanie co będzie za jakiś czas będzie tylko opowiadaniem.”

Skarbnik Miasta I. Baranowska, cytuję: „JeŜeli to są pieniądze znaczone to nie
moŜna na co innego przeznaczać tylko na te zadania, które są określone.”

Radny Marek Waszkowiak, cytuję: „Ale nie moŜemy mówić, Ŝe wszystkie wydatki
bieŜące są znaczone.”

Skarbnik Miasta I. Baranowska, cytuję: „Wydatki na 2016 rok są zaplanowane w
wysokości 183 mln zł, natomiast przewidywane wykonanie 428 mln zł. Wydatki bieŜące to
jest kwota 360 mln zł, a wydatki z przewidywanego wykonania 378 mln zł. TakŜe jest tu
mniej o 18 mln zł na wydatkach bieŜących. I wydatki majątkowe 23 mln zł, przewidywane
wykonanie 49 mln.
JeŜeli nie ma źródła dochodów i pokrycia to wiadomo, Ŝe wydatki muszą być z
reguły mniejsze. Nie ma innego załoŜenia.
I teraz budŜet uchwalony na 2015 rok miał nadwyŜkę 1 mln 203 tys. zł, teraz jest 2
mln 857 tys. zł. Na 2017 rok mamy taką sytuację, Ŝe dopuszczalny wskaźnik tj. 6,99%, u
nas wyszedł 6,85%. Mamy tylko luzu 0,14%. Trzeba było przyspieszyć spłatę, trzeba było
dokonać spłaty kredytu wcześniej z 2017 roku na 2016 – 2 mln 200 tys, Ŝeby zmieścić się
we wskaźniku na 2017 rok.”

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz Wojdyński powiedział, cytuję: „Tak
się zastanawiam, bo wydatki majątkowe są na niskim poziomie w kilku ostatnich latach, tzn.
była granica 40 mln zł, tak się utrzymywaliśmy, na tym poziomie mieliśmy te wydatki, a ten
rok jest od razu tąpnięcie o 50%, to jest duŜo.”
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Skarbnik Miasta I. Baranowska, cytuję: „Dokonaliśmy takiej analizy źródeł
dochodów. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2012 roku - 6 mln 220 tys. zł, w 2013
roku 4 mln 313 tys. zł; w 2014 roku 3 mln 642 tys. przewidywane wykonanie 3,9, plan 3,9.
Ubytek w dochodach 2 mln 300 tys. zł.”

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz Wojdyński cytuję: „Ale to na
podatku dochodowym.”

Skarbnik Miasta I. Baranowska, cytuję: „Podatek dochodowy, który jest naszym
źródłem dochodu. Opłata skarbowa 530 tysięcy zł mniej. Opłata targowa 360 tysięcy,
podatek od czynności cywilno-prawnych zmniejsza się, jest 1 mln 234 tys. mniej. Mandaty
StraŜy Miejskiej 300 tys. zł, bo nie będzie moŜna nakładać, takŜe o prawie 5 mln zł z tych
źródeł tylko dochodów są zmniejszenia. Te źródła dochodów są mniejsze na 2016 rok
a powinny być progresywne.”

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz Wojdyński cytuję: „5 mln zł,
a w inwestycjach mamy o 20 mln zł.”

Skarbnik Miasta I. Baranowska, cytuję: „Dlatego, Ŝe było na uzbrojenie terenów
inwestycyjnych, były środki z projektu ponad 12 mln, prawie 13 mln zł i one były dotacją
w 2015 roku. Na ten rok tej dotacji nie mamy.
No i ul. Rumiankowa mamy dofinansowanie z budŜetu państwa ul. Rumiankowej
1 mln 311 tys. zł i inne zadania, które w trakcie roku, na które otrzymaliśmy dofinansowanie
i one wprowadzone były do budŜetu.
Niewygasające wydatki miały równieŜ odbicie ponad 5 mln zł, które teŜ były
wprowadzone do budŜetu.”

Radny Janusz Zawilski powiedział, cytuję: „Chciałbym się dowiedzieć mniej
więcej, jeśli jest to moŜliwe. O ile zmniejszą się wydatki na oświatę i o ile zmniejszą się
wydatki na pomoc społeczną. Dla porównania, Ŝeby to wiedzieć. Ogólnie po prostu. Czy
w ogóle się zmniejszą?”

Radny Michał Kotlarski powiedział, cytuję: „Chodzi mi o dotację celową
otrzymaną z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gminy, tj. 2030
i doczytałem w internecie, Ŝe to jest dotacja na zasiłki okresowe i ona z 16 mln 452 tys. zł
spada do 5 mln niecałych, czyli 4 mln 960 tys. zł i chciałbym się dowiedzieć no bo to jest
olbrzymia róŜnica, blisko 11 mln zł, skąd weźmiemy te pieniądze na zasiłki okresowe. Skąd
wynika taki drastyczny spadek, bo rok do roku to jest blisko 70% mniejsza dotacja.”

Skarbnik Miasta I. Baranowska, cytuję: „Jeszcze powiem moŜe o subwencjach
oświatowych. Jeśli chodzi o subwencję w części budŜetu gminy to mamy zmniejszenie
o 2 mln 934 tys. zł. Mamy większą subwencję w powiecie – 3 mln 772 tys. zł. W sumie na
plus mamy 837 tys. zł więcej w porównaniu do 2015 roku.”
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Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz Wojdyński zapytał ile na oświatę
dokładamy pieniędzy z budŜetu w tamtym i tym roku.

Skarbnik Miasta I. Baranowska, cytuję: „W tamtym roku dokładamy bez
przedszkoli 25 mln 140 tys. zł, a na ten rok planowane jest 22 mln zł 223 tys. zł. W tej
chwili 3 mln zł mniej, dlatego, Ŝe nie mamy dotacji na przedszkola, która przyjdzie
w trakcie roku i trzeba będzie ją wprowadzić i to jest prawie 3 mln 600 tys. zł i na to nie
mamy wpływu.”

Danuta Maciejewska Główna Księgowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Koninie, cytuję: „Chciałam sprostować, Ŝe zasiłki okresowe plan w tym roku wynosi
5 mln 120 tys. zł i ten plan na start przyszłego roku jest przez Wojewodę przyznany na
2 mln 600 tys. zł z kawałkiem i w trakcie roku na wniosek Pana Prezydenta, który my
przygotowujemy jako MOPR w Koninie, ten plan jest w trakcie roku aktualizowany i
zwiększany. Całe to zadanie jest finansowane ze środków budŜetu państwa. Do tej pory się
nie zdarzyło, Ŝebyśmy dokładali jako gmina, bo płacimy w tej części, w której ustawa
o pomocy społecznej gwarantuje dotacja z budŜetu państwa. I tutaj akurat z tym zadaniem
do tej pory nie było problemu.
Plan w tym roku wynosi 5 mln 120 tys. zł i jest w stanie zabezpieczyć w 100%
potrzeby.”

Radny Michał Kotlarski powiedział, cytuję: „W takim razie ja dopytam, w tym
zadaniu 2030 są dotacje celowe i wpływy?”

Danuta Maciejewska Główna Księgowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Koninie, cytuję: „dotacje celowe na zadania własne gminy, zasiłki stałe są równieŜ w tym
paragrafie 2030 – tylko to jest rozdział 850 i równieŜ jest dotacja na utrzymanie ośrodka
ponad 1 mln zł. I jeszcze jest doŜywianie w tym roku 2 mln 700 tys. zł – program pomoc
państwa w zakresie doŜywiania. TeŜ w tym paragrafie.”

Radny Michał Kotlarski powiedział, cytuję: „To proszę o odpowiedź na pytanie,
dlaczego w zeszłym roku było 16 mln zł a teraz jest 5 mln zł.”

Danuta Maciejewska Główna Księgowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Koninie, cytuję: „W trakcie roku jest zwiększany plan tej dotacji. Nigdy Wojewoda nie
daje na starcie tak wysokich dotacji. Te dotacje ulegają zwiększeniu w trakcie roku.”

Skarbnik Miasta I. Baranowska, cytuję: „Dlatego teŜ te róŜnice są w tym budŜecie.
Na stracie mamy mniejsze dotacje, w trakcie roku zwiększamy je i zwiększają się i dochody,
i wydatki. Dlatego budŜet tak rośnie, a nie mamy na to wpływu.”

Radny Michał Kotlarski powiedział, cytuję: „Chciałem się dopytać o tramwaj
wodny, poniewaŜ w budŜecie nie ma takiego zapisu. Prezydent deklarował, mieliśmy kupić
ten tramwaj od PKS-u i chciałbym się dowiedzieć o potencjalnych kosztach związanych z
jego utrzymaniem.”
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Z-ca Prezydenta S. Łukaszewski odpowiedział, cytuję: „Tego nie ma w budŜecie,
więc na razie jest to po stronie PKS-u. JeŜeli będziemy mieć inny projekt przyjdziemy do
Państwa radnych z takim projektem.”

Radny Michał Kotlarski powiedział, cytuję: „Jeszcze chciałem się dowiedzieć
odnośnie izby wytrzeźwień. Jakie będą w przyszłym roku koszty z tym związane, poniewaŜ
izba została zlikwidowana, ale miasto poniesie koszty np. związane z dotowaniem tego co
się będzie tam działo na Policji, z utrzymywaniem lekarzy?”

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz Wojdyński: „500 tysięcy jest w
wydatkach majątkowych.”

Pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
odpowiedział, cytuję: „Jest tam 1 mln zł, 500 tys. zł na koszty osobowe i 500 tys. zł na
adaptację pomieszczeń dla osób zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji. 1 mln zł
będzie na fundusz wsparcia Policji.”

Radny Michał Kotlarski powiedział, cytuję: „Dział 801 - czym są szkoły
artystyczne, jest taki dział i 8 tys. zł.”

Kierownik Wydziału Kultury i Sportu Zenona Sroczyńska odpowiedziała, cytuję:
„To jest szkoła muzyczna na zakup sprzętu i na współorganizację imprez.”

Radny Piotr Korytkowski powiedział, cytuję: „Na większość pytań juŜ otrzymałem
odpowiedź na poprzedniej komisji.
Co to jest w wydatkach majątkowych dział 900 i to jest rozbite na dwa rozdziały –
usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości połoŜonych na terenie miasta
Konina i to jest w dwóch pozycjach: 12 tys. i w drugiej jest 30 tys. zł, przy czym nazwa
zadania jest taka sama?”

Skarbnik Miasta I. Baranowska, cytuję: „To samo zadanie dla osób prawnych i
fizycznych i róŜni się klasyfikacją.”

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz Wojdyński zapytał, cytuję: „Pytanie
do Prezydenta Łukaszewskiego. Nie doszukałem się w projekcie wydatków majątkowych
odpowiedzi, które udzielił Pan wnioskodawcy, mieszkańcowi Glinki. Zacytuję tą
odpowiedź.
W nawiązaniu do pisma w sprawie dwóch chodników przy ul. Kwiatowej
i MłodzieŜowej w Koninie uprzejmie informuję, Ŝe ograniczone środki finansowe w budŜecie
miasta nie pozwalają aktualnie na realizację wnioskowanego zadania. W roku bieŜącym
zostaną wykonane remonty, które pozwolą na bezpieczne poruszanie się po wskazanych
chodnikach. Zadanie zostanie ujęte w projekcie budŜetu na rok 2016. Twierdząco tu Pan
odpowiedział, więc w którym miejscu to jest w wydatkach majątkowych? Pan podpisał się
pod tym pismem. Ja teŜ składałem ten wniosek.”
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Z-ca Prezydenta S. Łukaszewski odpowiedział, cytuję: „To jest w ramach
remontów, nie wskazujemy konkretnych rzeczy do wyremontowania. Wykonane w ramach
remontów w 2016 roku. I wykona to Zarząd Dróg.”

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz Wojdyński cytuję: „Pytanie odnośnie
ul. Sosnowej i tego placu przez Ŝłobkiem, co tam tak zalewa i zgłaszaliśmy kilka razy do
budŜetu te wnioski. Kierownik Pająk ostatnio odpowiedział, Ŝe była tam dokumentacja
opracowana. Jak to daleko jest zaawansowane?”

Kierownik Wydziału Drogownictwa Grzegorz Pająk odpowiedział cytuję:
„Dokumentacja projektowa na remont jest opracowana. To jest koszt ponad 600 tys. zł.”

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz Wojdyński cytuję: „To było co roku
zgłaszane.”

Radny Marek Waszkowiak cytuję: „Była próba realizacji, ale zrezygnowaliśmy ze
środków.”

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz Wojdyński cytuję: „Zgłosimy
ponownie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Chodnik na ul. Działkowej zgłaszałem przez 4 lata
i wspierał mnie tu radny Sidor w tym temacie. ”

Radny Jarosław Sidor powiedział, cytuję: „Była tu mowa o kwocie 1 mln zł na,
kolokwialnie mówiąc - izbę wytrzeźwień, 500 tys. zł na koszty osobowe i 500 tys. zł na
adaptację pomieszczeń dla osób zatrzymanych. I teraz mi chodzi w drugą stronę.
A mianowicie budynek po tym ośrodku, po izbie gdzie będzie w tej chwili taki budynek dla
osób bezdomnych czy on wymaga jakiś remontów, kosztów finansowych? Bo mówimy cały
czas o przeniesieniu izby, kwota 500 tys. zł na adaptację, a czy ewentualnie w drugą stronę
z Nadrzecznej na Ametystową, czy tam będą jakieś środki potrzebne na adaptację tych
budynków? ŁóŜka itp. ”

Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami odpowiedział, cytuję: „Nie
znam szczegółów wyposaŜenia izby wytrzeźwień, natomiast jeśli chodzi o budynek to on
będzie na koniec roku gotowy do przekazania operatorowi, który będzie prowadził
noclegownie. Na 2016 rok nie są planowane z tego co wiem Ŝadne nakłady.”

Radny Marek Cieślak powiedział, cytuję: „Panie Prezydencie zgłaszałem na sesji
rady miasta problem wykonania dokumentacji na ul. Ślesińską. Czy Wydział Drogownictwa
dostał wreszcie zielone światło i jakiekolwiek środki, Ŝeby mógł przygotować tą
dokumentację i w 2016 roku powiedzmy w lutym, w marcu mógł złoŜyć taką aplikację do
Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie dokończenia ul. Ślesińskiej w formule takiej
jak zawsze robiliśmy ul. Poznańską. Ma m rozumieć jest wykonywana dokumentacja tak?”
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Skarbnika Miasta odpowiedziała, Ŝe tak.

Radny Jarosław Sidor powiedział, cytuję: „Mam pytanie dot. innej drogi tj. do
końca roku ma być z tego co uzyskałem w odpowiedzi, wykonana dokumentacja, jeŜeli nic
się nie zmieniło, na odcinek ul. Przemysłowej od ul. Matejki do ul. Brunatnej, nawet dalej,
do starego włączenia nowego przebiegu DK 25 w ul. Przemysłową. Chciałem się
dowiedzieć, jak wygląda sprawa z tą dokumentacją, bo odpowiedź jest taka pozytywna
i jeŜeli ta dokumentacja będzie zakończona, będą równieŜ pozwolenia, mam nadzieje, Ŝe
one będą razem z tą dokumentacją, co wtedy, czy będziemy przystępować do remontu tego
odcinka i jak tutaj Pan Prezydent Nowicki, Pan Lorek do tej sprawy podchodzą? Przypomnę
jest to projekt z KBO i nie chciałbym Ŝeby on po prostu przepadł. Tym bardziej, Ŝe wchodzi
teraz sprawa tego takiego krótkiego odcinka do tych terenów inwestycyjnych od FUGO,
przejazd przez FUGO, przejazd przez taki mostek. Nie wiem jak jest w projekcie, ja chyba
odwiedzę Pana projektanta, bo tam, no praktycznie to nic nie daje, tak, i jak to w ogóle
Panie Prezydencie, to juŜ zapytałem się w styczniu, jaki jest pomysł, pomysł władz miasta,
ja nie mówię tutaj o radnych, bo kaŜdy ma jakieś pomysły, władz miasta na rozwój tego
miasta. Minął rok, to co mówiłem 4 razy 4 to jest 1,5 miliarda budŜetu na 4 lata, teraz moŜe
troszeczkę mniej i co my zrobimy takiego duŜego.
Poprzednia kadencja zleciała, o pewne sprawy pytałem się, musiałem uŜyć podstępu,
no nie wiem, bo fajnie jest tak rządzić jak radni wydają te środki budŜetowe, ale jaka jest
koncepcja władz miasta?
Zadam to pytanie na sesji. Mamy jeszcze trzy lata, coś większego, coś duŜego do
zrealizowania, bo to co widzę, wnioski do budŜetu, kaŜdy moŜe sobie dawać. Wiemy jaka
jest sytuacja budŜetowa, jest coraz gorsza. Bo nawet wrzuciłem sobie, przejrzałem plan
WPF z lat 2011-2012, ta prognoza budŜetowa była większa jak to co w tej chwili nam się
przedstawia, czyli praktycznie mamy kryzys, kryzys, który moŜna powiedzieć, mówię tylko
o naszym mieście, się pogłębia. Widać to na środkach wydatkowanych na zadania
inwestycyjne, a Panie Prezydencie od 2012 środki na administrację publiczną się
zwiększyły. Mam dokładnie tutaj wyliczenia i gdzieś trzeba oszczędzać, tak? Bo inaczej to
praktycznie, budŜet zatwierdzony, jeden miesiąc, drugi, 12, absolutorium, później znowu
zadania niewygasające i tak idzie rok po roku i tak wszystko pasuje, no nie kaŜdemu pasuje,
mi po prostu nie pasuje. Ja nie chcę aby Pan prezydent mi teraz odpowiadał, ale bardzo
proszę zastanowić się nad tym, bo to jest waŜne.”

Z-ca Prezydenta S. Łukaszewski odpowiedział, cytuję: „Nad czym pracujemy.
W pierwszej części drogowej poproszę o odpowiedź Pana Pająka, w drugiej części postaram
się Państwu wytłumaczyć, jaką mamy koncepcję co do rozwoju Konina w najbliŜszych
latach w skrótowym formacie. Jak będzie potrzeba to spotkamy się i bardziej szczegółowo
to sobie omówimy.”

Kierownik Wydziału Drogownictwa Grzegorz Pająk powiedział, cytuję: „Tylko
do dokumentacji projektowej. Tydzień temu dostaliśmy z Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska nałoŜony obowiązek dokonania raportu oddziaływania na środowisko, takŜe to
przedłuŜa całą procedurę na ul. Przemysłową od ul. Matejki do Malińca. Ten zakres jest
dosyć szeroki, bo on obejmuje nam równieŜ przyszłościowe rozwiązanie komunikacji
terenów do cmentarza.
Natomiast został nałoŜony raport i ten raport naleŜy wykonać. To są konsultacje
społeczne z mieszkańcami, tak Ŝe to powaŜna sprawa się zrobiła, tak Ŝe to jest jeszcze
czas.”
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Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska ElŜbieta Niewiadomska powiedziała,
cytuję: „Zawieszenie postępowania, najpierw musi być wykonany raport, dopiero później
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.”

Radny Jarosław Sidor powiedział, cytuję: „Jaki czas?”

Kierownik Wydziału Drogownictwa Grzegorz Pająk odpowiedział, cytuję:
„Około pół roku. Tej informacji nie moŜna pozyskać na dzień kiedy się robi.”

Radny Michał Kotlarski pytał jaki to będzie koszt.
Kierownik Wydziału Drogownictwa Grzegorz Pająk odpowiedział, cytuję:
„Kosztorysu jeszcze nie ma. Na dzień dzisiejszy cięŜko jest sporządzić taki kosztorys, bo to
dopiero wyjdzie z raportu oddziaływania na środowisko, jakie elementy drogowe jeszcze
trzeba w tym wszystkim umieścić.”

Radny Jarosław Sidor powiedział, cytuję: „Komunikacyjnie jest to troszeczkę
powiązane i zastanawia mnie, ja juŜ to pytanie miałem zadać na ostatniej sesji, ale mi to
umknęło. Co się dzieje Panie Prezydencie z planem zagospodarowania przestrzennego
prawa strona pomiędzy ul. Gajową a Marantowską – prawa strona od ul. Przemysłowej. Ten
plan praktycznie był podany na sesję w październiku i został zdjęty. Chodzi o sprawę
cmentarza, terenów usługowych, ale równieŜ tam jest wrysowane po prawej stronie jakaś
koncepcja drogowa z rondem i nie wiem dlaczego to zostało zdjęte, czy to będzie jakoś
powiązane z tym planem, z tą dokumentacją jeśli mówimy o ul. Przemysłowej, bo nie mamy
Ŝadnej informacji.”

Kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury Małgorzata Sztuba
odpowiedziała, cytuję: „Projekt miejscowego planu jest ponownie wykładany do
publicznego wglądu. Wraz ze zbieraniem uwag będzie to do 21 grudnia trwało, potem po
zakończeniu, po zebraniu uwag będzie przedłoŜony Państwu radnym do zatwierdzenia.
NaleŜało wnieść poprawki, które z ostatnich rozstrzygnięć Wojewody
stwierdziliśmy, Ŝe mogłyby budzić wątpliwości. Nanieśliśmy poprawki i ponownie
wykładamy.”

Radny Jarosław Sidor zapytał, czy są to duŜe zmiany.

Kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury Małgorzata Sztuba
odpowiedziała, cytuję: „Nie. To są takie rzeczy, które dotyczyły głównie zapisów
przeznaczenia, zgodności z przepisami, które wchodzą w trakcie zmieniają. JeŜeli chodzi o
ustalenia miejscowych planów, o przeznaczenie terenu nie zmieniły się tak bardzo
radykalnie.
Zapraszam do wydziału w celu zapoznania się z pracami.”

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz Wojdyński cytuję: „Procedura trwa
i nie ma tam większych kłopotów.”
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Głos zabrał Z-ca Prezydenta S. Łukaszewski, cytuję: „Panie radny chciałem
odpowiedzieć na pytanie odnośnie rozwoju Konina, nad czym aktualnie pracujemy. Nad
rozwojem Konina moŜna by bardzo długo rozmawiać, natomiast myślę, Ŝe to nie jest dobre
miejsce przy komisji budŜetowej, bo dyskusja trwałaby w nieskończoność, bo kaŜdy z nas
ma jakąś wizję dotyczącą rozwoju. Natomiast w jednym jesteśmy pewnie zgodni, Ŝeby
rozwijał się Konin w odpowiedni sposób i znalazłoby to odzwierciedlenie w budŜecie, czyli
wzrost wartości uzyskiwanych z podatków to konieczny jest wzrost przedsiębiorczości. Tak
jest w kaŜdym mieście, takie są koncepcje nie tylko w Polsce i aktualnie pracujemy nad
wizją parku przemysłowo - technologicznego. Ona była zaproponowana w ramach projektu
OSI na pierwszym miejscu, o dziwo przy głosowaniu nad tymi projektami projekt spadł na 1
miejsce listy rezerwowej. Oczywiście bardzo chcemy, Ŝeby ten projekt był realizowany,
dlatego, Ŝe to pobudzi przedsiębiorczość w Koninie. I taki jest główny element, główny nurt
wizji zmian i to mówię w kontekście zmian związanych z PAKiem równieŜ. Wiemy co się
dzieje więc szukamy dla rozwoju trochę innej wizji, nie jest to łatwe w takim mieście jak
Konin, natomiast wszyscy eksperci, równieŜ eksperci zewnętrzni, którzy przygotowują dla
nas projekt mówią jednym głosem, Ŝe w Koninie naleŜy wzmocnić małe, średnie i
mikroprzedsiębiorstwa w taki sposób długofalowy. Natomiast ten park byłby takim
sposobem na wzmocnienie tego.
Dzisiaj spotkaliśmy się na wstępnej prezentacji przy Radzie Konsultacyjnej przez to
spóźniłem się na posiedzenie, ale chcemy dopracować wstępny projekt do rozwoju tego
parku i potem omówilibyśmy i zastanowilibyśmy się, w którą stronę mamy pójść, poza tym
z tym będą wiązały się finanse. Na początku stycznia byśmy się wtedy spotkali.”

Przystąpiono do zgłaszania wniosków:
Radny MAREK CIEŚLAK zgłosił wnioski:
1. Wykup gruntów od właścicieli pod ul. Warmińską celem budowy kanalizacji
sanitarnej i wodociągu przez firmę PWIK Konin
- kwota 200.000 zł
- źródło finansowania: rezerwa budŜetowa lub z nadwyŜki budŜetowej za rok 2015
Komisja przyjęła wniosek 3 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się”.

2. Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie ul. Beniowskiej oraz doświetlenie
przejścia dla pieszych z ul. Beniowskiej na ul. Kazimierską

- 8.000 zł
- źródło finansowania: rezerwa budŜetowa lub z nadwyŜki budŜetowej za rok 2015
Komisja przyjęła wniosek 5 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się”.

3. Wykonanie modernizacji ogrodzenia oraz wyposaŜenie placu zabaw w urządzenia
zabawowe dla dzieci przy ul. Szerokiej w Pątnowie

- kwota 40.000 zł
- źródło finansowania: rezerwa budŜetowa lub z nadwyŜki budŜetowej za rok 2015
Komisja przyjęła wniosek 4 głosami „za”, przy 4 „wstrzymujących się”.

4. Budowa ul. Regionalnej
- kwota 600.000 zł
- źródło finansowania: rezerwa budŜetowa lub z nadwyŜki budŜetowej za rok 2015
Komisja przyjęła wniosek 5 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się”.
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Radny MAREK WASZKOWIAK zgłosił wniosek:
Przeznaczenie 200.000 zł z ul. Warmińskiej (wniosek radnego M. Cieślaka) na
wykupy najstarszych gruntów w mieście – uregulowanie najstarszych zaległości, które
są.
Komisja stosunkiem głosów: 2 „za”, 2 „przeciw”, przy 3 „wstrzymujących się” nie
przyjęła wniosku.

Radny Jarosław Sidor pytał ile potrzeba pieniędzy na zaległe wykupy gruntów.
Prosił o kalkulację ile miasto Konin jest winne jeśli chodzi o środki finansowe w związku
z podjętymi uchwałami przez radę oraz ile ewentualnie potrzeba takich środków
finansowych w związku z planowanymi inwestycjami, jeŜeli chodzi o budowę kanalizacji
sanitarnej, wodociągu.

Radny JAROSŁAW SIDOR zgłosił wnioski:
1. Wykonanie nowego oświetlenia ulicznego na ulicy Okólnej od torów kolejowych do
ulicy Przemysłowej (demontaŜ starych słupów oświetleniowych)
- kwota 100.000 zł
- źródło finansowania: rezerwa budŜetowa lub nadwyŜka
Komisja przyjęła wniosek 5 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się”.

2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Leśnej
wraz z chodnikami i ścieŜką rowerową od budynku przy ul. Okólnej 11 (na
wysokości kapliczki) do granic miasta
- kwota 50.000 zł
- źródło finansowania: rezerwa budŜetowa lub nadwyŜka
Komisja przyjęła wniosek 5 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”.

3. Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w Gosławicach wzdłuŜ ulicy
Pogodnej (po lewej stronie), od skrzyŜowania ulic Wesoła-Kręta do ulicy Staffa na
długości 130 metrów
- kwota 50.000 zł
- źródło finansowania: rezerwa budŜetowa lub nadwyŜka
Komisja przyjęła wniosek 7 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”.
4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy
ulicy Działkowej (prawa strona) na wysokości zabudowy wielorodzinnej wraz
z odwodnieniem, oświetleniem i drogą wyjazdową w kierunku ulicy Działkowej
- kwota 30.000 zł
- źródło finansowania: wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania
Komisja przyjęła wniosek 7 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”.

Przewodniczący Komisji Finansów TADEUSZ WOJDYŃSKI zgłosił wniosek:
Wykonanie parkingu na ul. Sosnowej na wysokości Ŝłobka i Przedszkola Nr 11

- kwota 600.000 zł
- źródło finansowania: rezerwa budŜetowa
Komisja przyjęła wniosek 8 głosami „za”.
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Radny MICHAŁ KOTLARSKI zgłosił wnioski:
1. Jednostronna przebudowa chodnika przy ul. Szymanowskiego
- kwota 300.000 zł
- źródło finansowania: rezerwa budŜetowa lub nadwyŜka
Komisja przyjęła wniosek 5 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się”.
2. Budowa nadwarciańskiej ścieŜki rekreacyjnej
- kwota 800.000 zł
- źródło finansowania: 100.000 zł ze środków przeznaczonych na budowę toalety przy
ul. Szpitalnej 60 w Koninie; pozostała część rezerwa budŜetowa
Komisja przyjęła wniosek 7 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”.
3. Budowa przystani wodno - kajakarskiej przy Amfiteatrze
- kwota 1.000.000 zł
- źródło finansowania: rezerwa budŜetowa lub środki pozyskane w trakcie roku 2016
Komisja przyjęła wniosek 4 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.
Radny zgłosił równieŜ wniosek dot. budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ulic Chopina i
Wiechowicza. Wniosek został złoŜony przez mieszkańców – 1500 podpisów.
Z-ca Prezydenta S. Łukaszewski odpowiedział, zostanie to wysłane do analizy firmy zewnętrznej z
uwagi na ilość mieszkańców. Jednak odległość od ronda jest bardzo niewielka i moŜe to
spowodować korki w tej części miasta. MoŜe wystarczy tam wykonanie wysepki.
Koszt analizy 1000 zł.
Radny stwierdził, Ŝe moŜe poczekać z tym wnioskiem.
Ponadto radny zgłosił wniosek dot. stworzenia nowoczesnego warsztatu dla szkoły zawodowej
wyposaŜonego w drukarki 3 D, frezarki CNC i inne plotery CNC, spawarki Mig Tag, do aluminium.
Przewodniczący Komisji T. Wojdyński stwierdził, Ŝe naleŜy to przedyskutować z Dyrektorem
Zespołu Szkół i. M. Kopernika.
Wniosku nie głosowano.

Radny PIOTR KORYTKOWSKI zgłosił wnioski:
1. Przeprojektowanie dokumentacji II etapu budowy łącznika PoznańskaRumiankowa-Zakładowa-Kleczewska (WPI) w celu uzyskania pozwolenia na
budowę i kontynuacji inwestycji w ramach Narodowego Programu Budowy i
Przebudowy Dróg Lokalnych.
- kwota 100.000 zł
- źródło finansowania: rezerwa budŜetowa lub nadwyŜka budŜetowa
Komisja stosunkiem głosów: 3 „za”, 4 „przeciw”, przy 1 „wstrzymującym się” nie
przyjęła wniosku.
2. Budowa ul. Daliowej i Piwoniowej,
- kwota 600.000 zł
- źródło finansowania: rezerwa budŜetowa lub nadwyŜka budŜetowa
Komisja stosunkiem głosów: 3 „za”, 4 „przeciw”, przy 1 „wstrzymującym się” nie
przyjęła wniosku.
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3. Wykonanie nowej nakładki na ul. Królowej Jadwigi (od Chrobrego w lewo),
- kwota 500.000 zł
- źródło finansowania: remonty bieŜące dróg
Komisja stosunkiem głosów: 2 „za”, 4 „przeciw”, przy 2 „wstrzymujących się” nie
przyjęła wniosku.
4. Przeznaczenie środków na nowy system do głosowania wykorzystywany podczas
sesji Rady Miasta Konina
- kwota 20.000 zł
- źródło finansowania: nadwyŜka budŜetowa
Komisja przyjęła wniosek 6 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.
5. Zwiększenie środków do kwoty 700.000 zł przeznaczonych na Przebudowę
pomieszczeń garaŜowych budynku straŜnicy wraz z modernizacją kanalizacji
deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy
Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Koninie
- kwota 300.000 zł
- źródło finansowania: nadwyŜka budŜetowa
Komisja przyjęła wniosek 5 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”.
(Radny Marek Waszkowiak stwierdził, Ŝe zgłaszanie poprawek do projektu budŜetu ze
wskazywaniem na źródła finansowania: rezerwa budŜetowa jest niepowaŜne. Autorem
budŜetu jest prezydent i to on moŜe tylko o nim decydować.
JeŜeli radni zgłaszają wnioski to powinni wskazać z jakiego innego zadania zabrać
pieniądze na realizację danego zadania.)
6. Wybudowanie parkingu między budynkiem MOPR a Szkołą Podstawową Nr 8
(plac jest ciągle zalewany podczas deszczu) wraz z wyznaczeniem miejsc
parkingowych wzdłuŜ ulicy dojazdowej od ul. Przyjaźni do pawilonu „Irena”.
- kwota 500.000 zł
- źródło finansowania: nadwyŜka budŜetowa
Komisja przyjęła wniosek 7 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”.

Ostatecznie Komisja Finansów Rady Miasta Konina pozytywnie zaopiniowała
projekt budŜetu Miasta Konina na 2015 rok 6 głosami „za” przy braku głosów „przeciw”
i 2 głosach „wstrzymujących się” z uwzględnieniem przyjętych wniosków.

Na tym posiedzenie zakończono.
OBRADOM PRZEWODNICZYLI:
Przewodniczący
Komisji Finansów
Tadeusz WOJDYŃSKI
Protokołowała:M.M.
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