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Protokół Nr 13/2015
Protokół Nr 17/2015
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Finansów oraz Komisji Infrastruktury
które odbyło się w dniu 14 grudnia 2015 roku
________________________________
w sali posiedzeń w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6.

Posiedzenie trwało od godz. 15.30 do godz. 16.20.
W posiedzeniu uczestniczyło 10 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone.
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek obrad:
Omówienie materiałów na XVII sesję Rady Miasta Konina.
Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Infrastruktury radny Piotr KORYTKOWSKI oraz Przewodniczący Komisji Finansów – radny Tadeusz
WOJDYŃSKI.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury powitał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu.
Poinformował, Ŝe Komisje omówią materiały XVII Sesji Rady Miasta Konina.
Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pkt 7 – DRUK Nr 258
Projekt uchwały w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina,
wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich
pobierania oraz organizacji.
Projekt uchwały omówił p. G. PAJĄK – Kierownik Wydz. Drogownictwa. Rozdano radnym
mapkę i zdjęcia dot. projektu. Pan kierownik powiedział: „Uchwała przewiduje rozszerzenie
strefy płatnego parkowania o ul. Zakładową. Została ona poprzedzona konsultacjami
społecznymi, które odbyły się najpierw drogą internetową, a później były spotkania na ul.
Zakładowej, w Starostwie Powiatowym. Te spotkania i konsultacje dot. dwóch obszarów,
jeden to była ul. Zakładowa, drugi był to obszar w okolicach Starostwa Powiatowego. Do
Rady Miasta Prezydent zgłosił projekt uchwały dot. tylko ul. Zakładowej.
Dodatkowa zmiana jest taka, Ŝe uchylamy wszystkie uchwały, które obowiązywały
do tej pory, Ŝeby był tekst jednolity i wprowadzamy zmianę siedziby strefy płatnego
parkowania, zgodnie z uchwałą podjętą 20 lipca został powołany Zarząd Dróg i biuro strefy
przechodzi do Zarządu Dróg. Natomiast w poprzednich uchwałach i obowiązującym planie
biuro strefy jest w StraŜy Miejskiej. Biuro strefy teŜ przechodzi na ul. Zakładową i ta
zmiana, w regulaminie pojawia się zmiana siedziby. Stawki opłat, godziny funkcjonowania
strefy, nic oprócz poszerzenia i objęcia strefa ul. Zakładowej nie zostaje zmienione.
Radny p. J. SIDOR zapytał: „Jedna sprawa, jedno pytanie. W związku z wprowadzeniem
strefy płatnego parkowania na ul. Zakładowej, temat znany z konsultacji, Pan

przewodniczący równieŜ wie, interesuje mnie przede wszystkim ul. Fabryczna, wjazd do
Franspol-u. W jaki sposób, co tam będzie zrobione? Czy samochody będą stały, tak jak w tej
chwili stoją? Chodzi o wjazdy, wyjazdy samochodów cięŜarowych jadących w kierunku
Franspol-u.”
Pan Kierownik G. PAJĄK dodał, Ŝe strefa płatnego parkowania na ul. Zakładowej będzie
obowiązywała od 4 kwietnia, a jest to związane z przygotowaniem postępowania, zakupem
parkometrów. Dodatkowo zostanie wprowadzona funkcja opłat smartfonami.
Odpowiadając na pytanie radnego Pan kierownik powiedział: „Podawaliśmy taką
informację w wyjaśnieniach do pytań o strefie płatnego parkowania, Ŝe w celu
uniemoŜliwienia parkowania pojazdów przy wyjeździe z ul. Fabrycznej na ul. Zakładową
zostanie wykonane oznakowanie poziome na ul. Fabrycznej, czyli na odcinku 20 metrów
podwójna linia ciągła, dodatkowo znak – ustąp pierwszeństwa, a to spowoduję, Ŝe na tym
początkowym odcinku nie będzie moŜna parkować, bo wtedy nie wolno zagradzać,
zastawiać wyjazdu.
Dodatkowo z Komendantem StraŜy Miejskiej ustaliliśmy, Ŝe pojawią się pod
znakami – zakaz zatrzymywania się – tabliczki z holowaniem pojazdów. To teŜ da taki
asumpt, Ŝe StraŜ Miejska będzie mogła szybciej i skuteczniej podejmować czynności
dotyczące nieprawidłowego parkowania.”
Radny p. J. SIDOR dodał: „Rozumiem, Ŝe będzie moŜliwość lepszego wjazdu i wyjazdu na
długości od ul. Zakładowej 20 metrów, z tym, Ŝe jadąc dalej, patrząc w kierunku
południowym, samochody ustawiają się tam zarówno po lewej, jak i po prawej stronie.
Teraz jest pytanie, czy będzie tylko zrobiona moŜliwości ustawienia się po lewej lub teŜ
ewentualnie po prawej, Ŝeby była większa moŜliwość przejazdu, z uwagi na to, Ŝe po
wprowadzeniu strefy wszystkie samochody, albo bardzo duŜo samochodów będzie tam
uciekać.”
Pan Kierownik odpowiedział, Ŝe sposób parkowania będzie tak ustalony, Ŝeby nie blokować
wyjazdu, drogę trzeba będzie udroŜnić.
Nie było uwag do projektu uchwały.
Komisja Infrastruktury 8 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz
organizacji.

Pkt 8 – DRUKI Nr 249 i 250
Projekty uchwał zmieniających:
a) Uchwałę Nr 86 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wniesienia wkładu pienięŜnego
na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu
pienięŜnego na budowę sieci wodociągowej w ciągu pieszo jezdnym w Koninie rejon ulicy Grójeckiej – os. Grójec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie (druk nr 249);
b) Uchwałę Nr 89 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wniesienia wkładu pienięŜnego
na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu
pienięŜnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po Sądzie
Rejonowym” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą
w Koninie (druk nr 250).
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Projekty uchwał omówiła p. E. TYLUS-DEMBIŃSKA – Kierownik Wydz. Inwestycji.
Poinformowała, Ŝe zadania zostały zrealizowane i rozliczone. W wyniku rozliczeń wartość
zadania inwestycyjnego – budowa wodociągu w rejonie ul. Grójeckiej wynosi 99.241 zł,
z czego 20% zgodnie z podjętą uchwałą zgromadzenia wspólników finansuje miasto –
kwota 19.848 zł i są oszczędności w stosunku do poprzedniej uchwały.
Druga uchwała, to 100% finansowanie zadania zrealizowanego przez PWiK. Jest to
przyłączę, które w całości finansuje właściciel.
Nie było uwag do projektów uchwał.
DRUK Nr 249 - Komisje 9 głosami „za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie wniesienia wkładu pienięŜnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod
nazwą: „Wniesienie wkładu pienięŜnego na budowę sieci wodociągowej w ciągu pieszo
jezdnym w Koninie - rejon ulicy Grójeckiej – os. Grójec” do Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie.

DRUK Nr 250 - Komisje 9 głosami „za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie wniesienia wkładu pienięŜnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod
nazwą: „Wniesienie wkładu pienięŜnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu
w budynku po Sądzie Rejonowym” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie.

Pkt 9 – DRUK Nr 251
Projekt uchwały w sprawie obciąŜenia nieruchomości słuŜebnością gruntową.
Projekt uchwały omówił
Nieruchomościami.

p.

T.

JAKUBEK

–

Kierownik

Wydz.

Gospodarki

Radny p. J. SIDOR podkreślił, Ŝe wielokrotnie wnioskował za tym tematem. Na sesji
przedstawi zdjęcia.
Nie było uwag do projektu uchwały.
Komisje 9 głosami „za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
obciąŜenia nieruchomości słuŜebnością gruntową.

Pkt 10 – DRUKI Nr 252 i 255
Projekty uchwał w sprawie:
a) zbycia nieruchomości (druk nr 252);
b) nabycia nieruchomości (druk nr 255).

Projekty uchwał omówił
Nieruchomościami.

p.

T.

JAKUBEK

–

Kierownik

Wydz.

Gospodarki

Nie było uwag do projektów uchwał.
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DRUK Nr 252 - Komisje 9 głosami „za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości.

DRUK Nr 255 - Komisje 9 głosami „za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości.

Pkt 11 – DRUKI Nr 259 i 260
Projekty uchwał w sprawie:
a) zmian w budŜecie miasta Konina na 2015 rok (druk nr 259);
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk
nr 260).
Projekty uchwał szczegółowo przedstawiła Skarbnik Miasta p. Irena BARANOWSKA.
Poinformowała równieŜ o wprowadzanych autopoprawkach do projektów uchwał.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury radny p. P. KORYTKOWSKI zapytał, czy są to
wszystkie zmiany, które pojawią się w budŜecie w tym roku?
Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe mogą być nadzwyczajne okoliczności, które ewentualnie
trudno przewidzieć.
Radny p. J. SIDOR zapytał o środki (ponad 9.500.000 zł) zabezpieczone na budowę
łącznika do terenów inwestycyjnych powyŜej FUGO. Po rozstrzygnięciu przetargu, wygrało
konsorcjum, na kwotę ponad 13.800.000 zł.
Radny stwierdził, Ŝe brakuje mu tych pieniędzy w poprawkach i nie widzi ich równieŜ
w przyszłorocznym budŜecie.
Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe środki, które są zaplanowane w 2015 roku będą
w autopoprawkach, prawdopodobnie jako niewygasające wydatki i będzie to do realizacji
w 2016 roku. Natomiast środki zaplanowane w budŜecie 2016 roku w pełni pokrywają
umowę zawartą z wykonawcą.
Nie było uwag do projektów uchwał.
DRUK Nr 259 - Komisje 9 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta Konina na 2015
rok.

DRUK Nr 260 - Komisje 9 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Konina na lata 2015-2018.

Pkt 12 – DRUK Nr 257
Projekt uchwały w sprawie wydatków budŜetowych, które nie wygasają z upływem
roku budŜetowego 2015.
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Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta p. Irena BARANOWSKA.
Poinformowała równieŜ o autopoprawce.
Radny p. M. CIEŚLAK zapytał, na co jest rezerwowane 30.000 zł na ul. Ślesińskiej?
Kierownik Wydz. Inwestycji odpowiedziała, Ŝe jest to kwota do zapłacenie w 2016 roku.
Radny p. M. WASZKOWIAK zapytał czy te wszystkie niewygasające wydatki wynikają
z normalnej działalności inwestycyjnej?
Radny uzyskał potwierdzenie.
Nie było uwag do projektu uchwały.
Komisje 10 głosami „za” pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
wydatków budŜetowych, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2015.
=================================================================
Na tym posiedzenie zakończono.

OBRADOM PRZEWODNICZYLI:
Przewodniczący
Komisji Finansów
Tadeusz WOJDYŃSKI
Przewodniczący
Komisji Infrastruktury
Piotr KORYTKOWSKI

Protokołowała:
M.Trzcielińska
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