BR.0002.2.3.2016

P R O T O K Ó Ł Nr XX/2016
z obrad XX SESJI RADY MIASTA KONINA,
która odbyła się 30 marca 2016 roku, godz. 9.00
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wiosny Ludów 6.
_______________________________________________________

Sesja trwała od godz. 9.00 do godz. 13.10.
W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta Konina Józef
NOWICKI,
Zastępcy
Prezydenta
Miasta
Konina:
Sławomir
LOREK
i Sebastian ŁUKASZEWSKI, Sekretarz Miasta Marek ZAWIDZKI, Skarbnik Miasta Irena
BARANOWSKA, Z-ca Skarbnika Miasta Kazimierz LEBIODA, kierownicy Wydziałów
Urzędu Miejskiego, dyrektorzy i prezesi podległych jednostek organizacyjnych miasta
i spółek miejskich oraz przedstawiciele lokalnych mediów, komendanci słuŜb miejskich Pan
Sławomir JĄDRZAK - Komendant Miejski Policji, Pan BłaŜej RAKOWSKI - Komendant
Miejski Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz Miejski Rzecznik Konsumentów, a takŜe goście
zaproszeni na sesję w związku z punktem 5 porządku obrad sesji dotyczącym oceny
bezpieczeństwa i porządku w mieście Koninie.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego
protokołu.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Otwarcia XX Sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) - dokonał
Przewodniczący Rady Miasta Konina - radny WIESŁAW STEINKE.

Przewodniczący rady powitał wszystkich biorących udział w obradach.

Stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi quorum do podejmowania
uchwał.
Radny M. Waszkowiak przybył na sesję o godz. 11.28.

Zgodnie z § 39 ust. 4 Statutu Miasta Konina na sekretarza obrad sesji przewodniczący
rady wyznaczył radną Annę KURZAWĘ.

Radna Anna KURZAWA wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad.
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Następnie przewodniczący rady powiedział, Ŝe w zawiadomieniu o zwołaniu
dzisiejszej sesji przekazał radnym ustalony porządek obrad wraz z materiałami.
Dalej poinformował, Ŝe punkt dot. Rozpatrzenia inicjatywy uchwałodawczej Klubu
Radnych PiS w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Konina (druk nr 318) - zostaje zdjęty z
porządku obrad na wniosek wnioskodawcy - Przewodniczącego Klubu Radnych PiS radnego
Karola Skoczylasa.

Przewodniczący rady zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do tak zaproponowanego
porządku obrad.
Do porządku obrad radni nie mieli uwag.
W głosowaniu 22 radnych „za” Rada Miasta Konina przyjęła porządek obrad XX
Sesji.

Wobec powyŜszego przewodniczący rady stwierdził, Ŝe realizowany będzie
następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie protokołu obrad XIX sesji.
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014 – 2020” (druk nr 319)
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budŜecie miasta Konina na 2016 rok (druk nr 325);
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019
(druk nr 326).
6. Ocena Stanu Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Koninie za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście
Koninie w 2016 roku (druk nr 321).
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do
spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
za 2015 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2015
rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2016 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania.
11. Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za rok 2015 oraz przedstawienie potrzeb
w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pomocy społecznej pod nazwą ,,Program
zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych problemem uzaleŜnień i przemocy
domowej, realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Koninie w okresie kwiecień 2016r. - grudzień 2019r.” (druk nr 314).
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata
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2016 - 2019” (druk nr 320).
14. Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina za 2015
rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwał Rady Miasta Konina Nr 31 z dnia
21 stycznia 2015r. oraz Nr 60 z dnia 25 lutego 2015r. dotyczących udzielenia pomocy
finansowej (druk nr 313).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny (druk nr 323).
17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (druk nr 317).
18. Podjęcie uchwały w sprawie obciąŜenia nieruchomości słuŜebnością gruntową
(druk nr 316).
19. Podjęcie uchwały w sprawie obciąŜenia nieruchomości słuŜebnością przesyłu (druk nr
322).
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 216 Rady Miasta Konina z dnia
25 listopada 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości (druk nr 315).
21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom w Koninie (druk
nr 324).
22. Sprawozdanie roczne okres sprawozdawczy: 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. PROGRAM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 – 2016.
23. Wnioski i zapytania radnych.
24. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
25. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miasta Konina.

2. Przyjęcie protokołu obrad XIX sesji.

Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad przewodniczący rady
powiedział, Ŝe protokół XIX sesji przekazany był radnym drogą elektroniczną.
Poinformował, iŜ do dnia sesji nie wpłynęły Ŝadne zastrzeŜenia ani uwagi do
sporządzonego protokołu.

Zapytał, czy radni mają uwagi, bądź zgłaszają poprawki do protokołu obrad XIX sesji.

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Na ostatniej sesji w lutym doszło do
takiej nietypowej sytuacji. Pan radny Zawilski po moich słowach, kiedy powiedziałem, Ŝe ten
Orlik za duŜo kosztuje, pan radny Zawilski na komisji w styczniu 2015 roku powiedział takie
słowa: iŜ moŜe lepiej było ten Orlik rozebrać po prostu. Kiedy te słowa powtórzyłem
podszedł do mnie od tyłu i kazał mi się puknąć w głowę i powiedział, Ŝe takich słów nie
powiedział. Dlatego chciałbym przekazać protokół z sesji ze stycznia 2015 roku, aby Pan
radny Zawilski się z nim dokładnie zapoznał. Nie lubię dwuznacznych sytuacji. Te słowa
padły.”

Przewodniczący rady, cytuję: „To nie zmienia treści samego protokołu. To jest coś, co
rejestrujemy, moŜemy ewentualnie po zapoznaniu się z odsłuchem, z zapisem tego
kwestionować, to czy odsłuch oraz zapis jest zgodny z tym, co faktycznie brzmiało. Takie
uwagi padają, to oczywiście jak najbardziej korygujemy. To się rzadko zdarza, ale zdarza
się.”
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Nie było zgłoszeń, wobec tego przewodniczący rady stwierdził, Ŝe protokół, do
którego nie wniesiono zastrzeŜeń ani poprawek uwaŜa się za przyjęty, o czym stanowi zapis §
34 punkt 8 Statutu Miasta Konina.

Poinformował, Ŝe podpisał protokół XVIII sesji, przyjęty bez uwag na sesji XIX.

Przypomniał, Ŝe protokoły obrad umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to zapoznanie się ze
sprawozdaniem Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie międzysesyjnym. Ten materiał
jak zawsze Państwo radni otrzymali drogą elektroniczną. Są tam przyjęte projekty uchwał,
wydane zarządzenia i rozpatrzone wnioski. Mam pytanie, czy radni mają pytania bądź uwagi
do tego sprawozdania?”

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 20142020” (druk nr 319).

Przewodniczący rady, cytuję: „W kolejnym punkcie porządku obrad mamy do
rozpatrzenia projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020 zawarty w druku nr 319. Był
on przedmiotem obrad komisji. Wiodącą w tej materii jest Komisja Infrastruktury. Proszę
przewodniczącego Piotra Korytkowskiego o przedstawienie opinii do projektu uchwały.”

KOMISJA INFRASTRUKTURY obradowała wspólnie z KOMISJĄ FINANSÓW.
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji P. KORYTKOWSKI powiedział, cytuję:
„Komisja Infrastruktury wspólnie z Komisją Finansów obradowały w dniu wczorajszym. Jeśli
chodzi o druk nr 319 Komisja Infrastruktury 12 głosami „za” pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała projekt uchwały.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
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Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały oznaczony
numerem druku 319 poddał pod głosowanie.

Wynikiem głosowania: jednogłośnie 22 głosami „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Miasta Konina na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 299 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmian w budŜecie miasta Konina na 2016 rok (druk nr 325),
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2016 – 2019 (druk nr 326).
Przewodniczący rady, cytuję: „Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym
rozpatrzymy zmiany w budŜecie miasta Konina na rok bieŜący zawarte w druku nr 325 oraz
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 zawarte
w druku 326. Zanim poproszę o przedstawienie autopoprawki najpierw opinia komisji. Proszę
przewodniczącego Komisji Infrastruktury Piotra Korytkowskiego o przedstawienie wspólnej
opinii do obu projektów uchwał.”

KOMISJA INFRASTRUKTURY obradowała wspólnie z KOMISJĄ FINANSÓW.
Przedstawiając opinię przewodniczący komisji P. KORYTKOWSKI powiedział, cytuję:
„Panie przewodniczący, Komisja Finansów jeśli chodzi o druk 325 i 326 dokładnie takim
samym stosunkiem głosów jak i w jednym i w drugim przypadku pozytywnie zaopiniowała
przedstawione projekty uchwał 5 głosami „za” przy 2 „przeciwnych” i 2 „wstrzymujących
się”.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Poproszę teraz Panią Skarbnik Irenę Baranowską
o przybliŜenie autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej.”

Głos zabrała Irena BARANOWSKA Skarbnik Miasta cytuję: „Autopoprawka
Prezydenta Miasta Konina do druku nr 326 - zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Konina na lata 2016 - 2019. Na przedsięwzięciu pod nazwą rozbudowa skrzyŜowania
ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie wydatki majątkowe, zwiększa się łącznie nakłady
finansowe o kwotę 442 864,70 zł do kwoty 8 459 864,70 zł. Limit wydatków w roku 2017
o kwotę 225 403,39 zł do kwoty 4 212 403,39 zł. Limit wydatków w roku 2018 o kwotę
217 461, 31 zł do kwoty 4 217 461, 31 zł. Limit zobowiązań o kwotę 442 864,70 zł do kwoty
8 459 864,70 zł.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję bardzo i otwieram dyskusję łączną nad
zmianami w budŜecie oraz w WPF. Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos? Bardzo
proszę Pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sebastian Górecki.”

6
Radny Sebastian GÓRECKI, cytuję: „Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni
Koledzy. Mam pytanie odnośnie wycofania pieniąŜków na budowę drogi, łącznika
Przemysłowa z Kleczewską. Czy nie moglibyśmy zrobić jakiegoś spotkania z radnymi, Ŝeby
nam wytłumaczyć, być moŜe czegoś nie wiemy, dlaczego ta droga ma nie być łącznikiem, bo
teraz ma być wjazd od FUGO? Tylko my tam byliśmy ze Sławkiem Lachowiczem na tej
komisji wyjazdowej, sami sobie zrobiliśmy i tam się okazuje, Ŝe ten most
najprawdopodobniej nie zniesie, Ŝe tak powiem takiego, dwóch czy trzech tirów naraz na tym
moście. Byliśmy pod tym mostem, oglądaliśmy, porobiliśmy zdjęcia, pytanie czy nie
zniszczymy tego mostu i będziemy mieli drugą Bernardynkę, rok czasu, dwa lata i co później.
Teraz tak, byliśmy oczywiście, wjechaliśmy w tereny inwestycyjne, tam są
poczynione jakieś inwestycje, są jakieś drogi no to na razie wygląda jak lotnisko, bo nie ma
do tego dojazdu, tak Ŝe z góry to wygląda jak lotnisko. Co z tymi pieniąŜkami, to wszystko
jak gdyby nam przepadnie? Czy być moŜe gleba tam jest niezbadana, czy tam nie moŜe być
tych inwestycji? Bardzo jestem ciekaw, jaka tam jest faktycznie sytuacja i prosiłbym Pana
Prezydenta o takie jakieś spotkanie z radnymi i wyjaśnienie tych spraw.”

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Wysoka Rado, Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo. O takie spotkanie, o które Pan Sebastian Górecki zabiega, zabiegałem juŜ
kilkakrotnie, ostatni raz na sesji budŜetowej. Co jest w tym mieście najwaŜniejsze? Odnośnie
właśnie tego punktu, który poruszył równieŜ kolega radny Sebastian Górecki. Mówimy tutaj,
o tzw. łączniku ul. Przemysłowej z Kleczewską, wielu radnych naprawdę nawet tutaj Pan
radny Sebastian Górecki dopytywał na komisji, o co chodzi z tym łącznikiem. Tego łącznika
praktycznie, jest zapis, ale tego łącznika nie ma. W tej chwili łącznik, ta droga, przepraszam
czy ja mógłbym poprosić o wyświetlenie mapki. W tej chwili firma Molewski wykonuje
według tego zarysu budowę ulicy od FUGO. Teren FUGO to jest powiedzmy tutaj, tutaj
mamy jezioro Czarna Woda, jezioro turkusowe, stadnina koni, planowane rondo na ulicy
Kleczewskiej, tutaj mamy zakład Arsanit, ul. Przemysłowa, wjazd do Arsanitu i w czym jest
problem? Tak jak powiedziałem firma Molewski wykonuje tutaj w tej chwili ten łącznik tylko
do tych terenów inwestycyjnych. Nie ma Ŝadnego połączenia z ul. Kleczewską od tego
miejsca do ul. Kleczewskiej. Kwota 13 823 000 zł, pozostaje do połączenia i zrobienia ten
odcinek jak równieŜ odcinek na północ do Malińca do drogi dojazdowej do Arsanitu. Tutaj
znajduje się firma Chemat, o ile się nie mylę. No mógłbym tutaj wymieniać, tutaj są
usytuowane zakłady pracy, które pisały petycje w sprawie niepodłączenia kanalizacji
sanitarnej, mimo Ŝe jest budowana droga i w tym miejscu znajduje się ten mostek w kategorii
o ile się nie mylę 5, wjazd do FUGO tutaj prowadzi, takie jest odbicie o nośności do 30 ton,
mostek z lat 50- tych o ile się nie mylę. I teraz jest pytanie. Jest zrobiony ten łącznik za
kwotę, którą powiedziałem, nie mamy kompletnie zabezpieczonych pieniędzy na waŜniejszy
odcinek, który tutaj wskazuję, a dochodzą nam nowe zadania.
Jest pierwsze pytanie Panie Prezydencie, zadawałem to pytanie Panu Prezydentowi
Łukaszewskiemu na wczorajszej komisji, w jaki sposób i co chcemy połączyć? To jest
pierwsza rzecz. Druga rzecz Panie Prezydencie, która mnie niepokoi jest waŜniejsza,
a mianowicie w WPF wycofuje się zadanie budowa drugiego etapu drogi krajowej DK 25 od
ulicy Poznańskiej, Warszawskiej poprzez ulicę Kleczewską, most Briański obok ulicy
Kleczewskiej i moŜna powiedzieć tak w poprzek 500 m za Międzylesiem do przejazdu
kolejowego. I teraz jest pytanie Panie Prezydencie, dlaczego to wycofujemy? Dlaczego
miasto Konin, mimo wielu obietnic, nie stara się o kontynuację tego zadania? Przypomnę
Panie Prezydencie 15.12.2007 r. uroczyste otwarcie pierwszego etapu drogi krajowej DK 25
łącznie z przeprawą. Byli tacy przedstawiciele jak Pan Wojewoda, były Wojewoda Pan
Florek, obecny Marszałek Województwa Marek Woźniak, parlamentarzyści, radni,
mieszkańcy. I co się okazuje, po 8 latach 3 miesiącach i 15 dniach pojawia się zapis Panie
Prezydencie o tym, iŜ Rada ma zdecydować o wycofaniu i kontynuacji budowy drogi DK 25.
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Panie Prezydencie mógłbym przytoczyć wypowiedzi z prognozy oddziaływania na
środowisko, czy teŜ plan gospodarki niskoemisyjnej strona 27 pkt 4.3.2. cel operacyjny:
bezpośrednie połączenie autostrady z terenami inwestycyjnymi tak, aby wyprowadzić ruch
z centrum miasta, zmniejszyć natęŜenie hałasu i zmniejszyć niską emisję, skrócić czas
przejazdu. Działanie: budowa drugiego etapu DK 25.
Kolejna rzecz związana właśnie z WPF ulica Kolska, mówiłem to na komisji. Czy
zadanie budowa tego wiaduktu gdzie jest przeznaczone 8 459 864 zł w WPF- ie. Czy jest to
naprawdę rzeczą strategiczną dla miasta Konina Panie Prezydencie? Powiedziałem to na
komisji owszem, gdybyśmy mieli rok 1990 zgodziłbym się, kiedy nie było autostrady,
autostrada kończyła się na wysokości Starego Miasta i wszystkie samochody jechały ulicą
Objazdową, później Europejską. Czy jest to sprawa najwaŜniejsza? Wnioskowałem Panie
Prezydencie kilkakrotne o spotkanie. Ja, jako radny nie mam obowiązku i nie powinienem
powoływać spotkań z Panem Prezydentem i radnymi. Proszę po raz kolejny, strategia dla
miasta Konina jest zapisana i teraz praktycznie tą strategię będziemy zmieniać, proszę mi
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak robimy?”

Przewodniczący rady, cytuję: „Poproszę Pana Prezydenta o udzielenie odpowiedzi na
pytania Panów radnych. Pan Józef Nowicki, proszę bardzo.”

Głos zabrał prezydent Józef NOWICKI, cytuję: „Bardzo dziękuję Panie
przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Spotkanie, o którym mówił Pan radny
Sebastian Górecki i to, o czym mówił Pan radny Jarosław Sidor a co dotyczyło podobnej
sprawy, ono niewątpliwie odbędzie się w najbliŜszym czasie. Do tej pory nie proponowałem
Państwu takiej dyskusji i takiej rozmowy ze względu na to, Ŝe nie były do końca jeszcze
znane rozstrzygnięcia dotyczące obszaru strategicznej interwencji, w którym, co chciałbym
uprzejmie Panu radnemu Sidorowi przypomnieć, jako pierwszy projekt jest przebudowa ulicy
Kleczewskiej od Paderewskiego do nowo zaprojektowanego ronda na Posadzie. Jest tam
przewidziana kwota 39,5 mln zł, więc dopóki nie była ostatecznie rozstrzygnięta, a tutaj jak
sądzę Wysoka Rada wie o tym, Ŝe obszar strategicznej interwencji obejmuje 8 gmin łącznie
z powiatem ziemskim konińskim i w niektórych projektach ten obszar obejmuje wszystkie
gminy powiatu ziemskiego. Liderem wszystkich projektów jest, zgodnie z wcześniej
wyraŜoną wolą, Miasto Konin, a więc to był ten pierwszy zasadniczy powód, dla którego ta
rozmowa, o którą słusznie Państwo wnoszą i którą my chętnie przeprowadzimy z radnymi
w takim trybie bardzo roboczym, Ŝeby po pierwsze wyjaśnić to, o czym mówił Pan radny
Sebastian Górecki skąd te perturbacje, które pojawiły się, bowiem wielokrotnie na sesji
mówiłem o tym i chciałbym dziś to jeszcze raz wyartykułować, ale za chwilę. Chcemy
Ŝebyśmy wspólnie wypracowali koncepcję, co do dalszego budownictwa ulicznego
i drogowego w naszym mieście a w szczególności w odniesieniu do kluczowych arterii
komunikacyjnych na terenie miasta, w układzie zarówno wschód - zachód jak i północ południe. JeŜeli chodzi o sprawę związaną z terenami inwestycyjnymi i dojazdem do tych
terenów, o czym mówił Pan radny Jarosław Sidor i co był uprzejmy zaprezentować na
wspomnianym rysunku, planie czy projekcie, to chciałbym Wysoką Radę poinformować
i podkreślić z całą stanowczością, Ŝe ta sytuacja, w której my się obecnie znajdujemy, jako
miasto w odniesieniu do terenów inwestycyjnych, jest absolutnie niezawiniona przez miasto,
natomiast jest w całości zawiniona przez nierzetelnego wykonawcę, który stanął do przetargu
na realizację całego tego projektu, wszystkich odcinków AB, DB i CB, które były na tym
projekcie zaprezentowane i wykonanie tych robót było przewidziane na dzień 30 czerwca
bieŜącego roku. Jak zapewne Pan radny Jarosław Sidor wie doszło do takiej sytuacji, po raz
pierwszy w naszym mieście, Ŝe zmuszeni byliśmy z tym nierzetelnym wykonawcą po prostu
odstąpić od umowy. I tu rozpoczęły się wszystkie nasze kłopoty. Najpierw był problem
opuszczenia tego placu budowy, który został zajęty, a dotyczył odcinka DB, czyli od Malińca
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do terenów inwestycyjnych, bowiem od tego te roboty zgodnie z naszą sugestią rozpoczęły
się. Niestety nie wiem, kiedy nastąpi ostateczne rozstrzygnięcie, bowiem ta sprawa ma swój
bieg sądowy, będziemy najprawdopodobniej posiłkować się innymi miastami w Polsce gdzie
ta firma, która tak zachowała się na terenie naszym, podejmując ten projekt i wygrywając
przetarg. Przypominam Wysokiej Radzie, Ŝe podjęliśmy w zeszłym roku dramatyczną
decyzję o wyasygnowaniu dodatkowych 5 200 000 zł, Ŝeby spiąć cały projekt, który opiewał
na kwotę 25 mln zł. W związku odstąpieniem od umowy ta sytuacja po prostu skomplikowała
się i nie moŜemy oczekiwać, Ŝe w czerwcu tego roku tereny inwestycyjne zostaną
skomunikowane. śeby zachować chociaŜby elementarną łączność ulicy Przemysłowej z tymi
terenami, w punkcie, w pobliŜu jeziora Czarna Woda podjęta została decyzja i rozstrzygnięty
przetarg o wartości ponad 12 mln na budowę tego odcinka, który był zaprezentowany, to jest
odcinek AB i tu oczywiście będziemy mieli ten problem, o którym Pan radny mówił, bowiem
jest ten przepust, czy mostek, nie wiem jak to w tej chwili, w tej terminologii moŜna w ogóle
określić, który będzie miał określone ograniczenia, ale mam nadzieje, Ŝe ta sytuacja nie
potrwa długo i Ŝe w budŜecie na rok 2017 znajdą się środki na to, Ŝeby rozpocząć budowę
tego newralgicznego odcinka od skrzyŜowania w Malińcu do terenów inwestycyjnych,
bowiem mamy tutaj cztery nowo wybudowane zakłady pracy, które oczekują, Ŝe zostaną
skomunikowane z głównymi drogami. To są dwa zakłady Arsanit, zakład Chemat, to jest
Biogazownia i kolejny zakład, który będzie powstawał bezpośrednio na naszych terenach
inwestycyjnych. A więc to zadanie, budowa odcinka DB z tego projektu będzie priorytetem,
jeśli chodzi o budŜet przyszłego roku. Ale na tym oczywiście nie kończą się sprawy związane
z przebudową czy budową dróg. Przypomnę, Ŝe mówimy o strategicznych układach
komunikacyjnych wschód - zachód i północ - południe, bowiem istotne znaczenie będzie tutaj
miało rozpoczęcie budowy ulicy Kleczewskiej do wspomnianego przeze mnie ronda i być
moŜe wtedy trzeba będzie pomyśleć równieŜ i o tym, Ŝeby niezwłocznie realizować zadanie
połączenia ronda na Posadzie z terenami inwestycyjnymi, a więc zrealizowanie tego projektu,
który tak niefortunnie został, przepraszam za kolokwializm, spaprany poprzez nierzetelnego
wykonawcę, który został wybrany w majestacie obowiązującego prawa. Niestety okazało się,
Ŝe nie miał Ŝadnych moŜliwości wykonania tego zadania, którego się podjął.
I chciałbym równieŜ Panu radnemu wyjaśnić sprawę dotyczącą skrzyŜowania ulicy
Europejskiej, Kolskiej i trasy Warszawskiej. Po pierwsze nie zgadzam się z poglądem jakoby
to skrzyŜowanie nie miało kluczowego znaczenia dla układu komunikacyjnego w mieście,
bowiem takie znaczenie ma i ten projekt, który obejmuje całość i skrzyŜowania i łącznika
z trasą Warszawską, jest projektem rozwiązań bezkolizyjnych tego skrzyŜowania. Jest to
bardzo nowoczesny projekt, nowoczesne rozwiązanie, a zachęcam Pana radnego, Ŝeby nie
tylko koncentrował się na Niesłuszu i na ulicy Gajowej, ale od czasu do czasu zobaczył zimą
ile mamy zdarzeń na tej ulicy ile zagroŜeń w związku ze zjazdem, który nie jest często dla
kierowców do opanowania i którzy mimo istniejącej autostrady ciągle korzystają
z obwodnicy Europejskiej i z drogi krajowej 92 w kierunku Warszawy. Nikt im tego nie
zabroni, mają prawo z tego korzystać. To tylko wyjątkowemu szczęściu moŜemy zawdzięczać
to, Ŝe nie doszło do jakiejś tragedii w okresie szczególnie zimowym, bowiem jak wygląda
podjazd pod ulicę Europejską, a szczególnie zjazd przy skręcie w lewo w trasę Warszawską,
nie trudno sobie wyobrazić, jeśli obserwować te zagroŜenia, które w tym miejscu występują.
Nie chodzi tutaj wyłącznie o strategiczne czy nie strategiczne znaczenie tego skrzyŜowania,
tylko chodzi o fakt taki, o którym Pan radny być moŜe nie wie, więc uprzejmie informuję,
Ŝe na przebudowę tego skrzyŜowania moŜemy sięgnąć do programu, z którego środki nie
mogą być wykorzystane na inne rozwiązania drogowe. I to jest główny powód, dla którego
realizujemy ten projekt. Za chwilę wniosek będzie złoŜony, przypomnę, Ŝe kosztorys na
rozwiązanie tego skrzyŜowania to jest 52 mln zł i to jest program dedykowany tego typu
rozwiązaniom. Przypomnę, Ŝe mówimy tutaj o drodze krajowej, więc bardzo bym prosił Pana
radnego, Ŝeby nie wprowadzać takiego porównania, Ŝe tu o to mamy tereny inwestycyjne,
jako kluczowe i nie robimy tego, co powinniśmy, a robimy jak domyślam się zupełnie
niepotrzebnie kosztowne skrzyŜowanie na ulicy Kolskiej, Europejskiej i Warszawskiej.
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Robimy to, dlatego, Ŝe moŜemy sięgnąć do tego specjalnego programu i podkreślam, na inne
budowy czy przebudowy dróg w mieście nie moglibyśmy tych środków wykorzystać, nie
moglibyśmy w ogóle o te środki aplikować. Mam nadzieje, Ŝe te środki uzyskamy, do końca
kwietnia będzie złoŜony wniosek i myślę, Ŝe po rozpoczęciu realizacji tego zadania
a chciałbym Wysokiej Radzie powiedzieć, Ŝe mamy pozwolenie na budowę, moŜemy po
prostu po rozstrzygnięciu przetargu przystąpić do robót, jeśli chodzi o to kluczowe w układzie
komunikacyjnym, nie tylko naszego miasta, skrzyŜowanie. Powtórzę raz jeszcze, Ŝe po
ostatecznych rozstrzygnięciach, w ramach obszaru strategicznej interwencji, będziemy mogli
równieŜ rozpocząć wreszcie przebudowę ulicy Kleczewskiej. Ona w związku z tym zmieni
takŜe swoją nazwę, rangę czy klasę i będzie wykonana w takim wariancie, Ŝe jeśli pojawią się
środki, to będzie moŜna realizować przebudowę czy kontynuację przebudowy DK 25 z
wykorzystaniem przebudowanej w ramach obszaru strategicznej interwencji ulicy
Kleczewskiej.
Wysoka Rado, Ŝebyśmy mieli wyobraŜenie, o jakich pieniądzach mówimy to
przebudowa DK 25 to jest 375 mln zł, więc musimy do tego podejść równieŜ, mając na
uwadze, jaki musiałby być wkład własny naszego budŜetu, Ŝeby moŜna to zadanie
kontynuować i realizować w takim wariancie jak ono zostało wcześniej załoŜone. Na koniec
powiem, Ŝe gdyby mnie przychodziło podjąć decyzję o tym czy robić DK 25 kiedy było 65%
dofinansowania tej inwestycji, to powiem Wysokiej Radzie, Ŝe podjąłbym decyzję Ŝeby to
robić. Dzisiaj być moŜe bylibyśmy na końcówce tych prac, ale z jednoczesną świadomością,
Ŝe nic innego w mieście nie zostałoby wykonane, Ŝadna ulica nie zostałaby wyremontowana,
Ŝadna ulica nie zostałaby przebudowana. I powiem jeszcze Panie radny, gdybyśmy w ubiegłej
kadencji mieli to szczęście i nie musieli remontować wiaduktu Briańskiego, a jeszcze gdyby
to szczęście było większe i nie musielibyśmy remontować mostu im. Józefa Piłsudskiego, to
52 mln miasto miałoby, Ŝeby przeznaczyć te pieniądze na budowę, przebudowę dróg, na
remonty dróg. PrzecieŜ Państwo wiecie, Ŝe zarówno jeden jak i drugi obiekt były objęte
nakazem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o ich zamknięciu i niedopuszczaniu do dalszej
eksploatacji, więc byliśmy w sytuacji przymusowej. A cała infrastruktura, która była
potrzebna do tego by zrobić dodatkowe objazdy, które z resztą do dzisiaj istnieją i słuŜą jak
na razie mieszkańcom i nam wszystkim złoŜyła się na ogromny koszt tej inwestycji, remontu,
gruntownej przebudowy wiaduktu Briańskiego.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja bardzo dziękuję Panu radnemu Góreckiemu i
Panu radnemu Sidorowi za tę gotowość rozmowy, takie robocze rozmowy przeprowadzimy,
Państwa do tego zaproszę, przyjdziemy bez krawatów, w dŜinsach, Ŝeby moŜna usiąść
swobodnie i przedyskutujemy wszystkie problemy. Wtedy Państwa zapoznamy ze wszystkimi
złoŜonościami wynikającymi z prac dotyczących układu komunikacyjnego naszego miasta
oraz powiemy równieŜ i wtedy będziemy juŜ wiedzieć na pewno, na 100%, do jakich
programów, o jakie środki będziemy mogli się ubiegać przy realizacji tego czy innego
zadania i jaki będziemy musieli zabezpieczyć wkład własny, bo to jest równieŜ sprawa bardzo
istotna. Okazuje się, Ŝe wiele inwestycji w samorządach nie jest rozpoczynanych tylko
dlatego, Ŝe jednostki samorządu nie mają moŜliwości zabezpieczenia wkładu własnego wedle
tych reguł, które są przyjęte, jeśli chodzi o moŜliwości korzystania ze środków zewnętrznych.
Ja dziękuję za to zainteresowanie, tereny inwestycyjne dzisiaj są z duŜym wysiłkiem,
to trzeba takŜe podkreślić, takŜe wysiłkiem budŜetowym miasta, są gotowe do tego by moŜna
na nich rozpoczynać budowę róŜnorodnych obiektów do produkcji, czy teŜ usług, czy
czegokolwiek co jest związane z inwestycjami w mieście. Nie będę ukrywał, Ŝe mieliśmy
duŜe problemy, które wynikały z charakteru tych gruntów. Państwo wiecie, Ŝe to są grunty
pokopalniane, których stabilizacja, dopóki nie połoŜyliśmy kanalizacji sanitarnej,
a w szczególności kanalizacji deszczowej, budziła wiele wątpliwości i Pan radny Sidor
zapewne wie, dlaczego musieliśmy robić przepompownie na tych odcinkach ze względu na
to, Ŝe nie moŜna było ustabilizować tej sieci i korzystać z układu grawitacyjnego. A więc przy
duŜych trudnościach, przy takŜe komplikacji, którą nam spowodowała firma, której nazwy nie
wymienię juŜ nie z ostroŜności procesowej, ale nie uŜyje tego słowa, mam ogromną niechęć
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do nazwy tej firmy, wobec tego nie będę o niej mówił, bo wszystkie te komplikacje one
wynikają z faktu, Ŝe trzeba było po prostu przepędzić z budowy firmę, która nie robiła nic,
a tylko pozorowała prace. I powiem, Ŝe główną przyczyną było to, Ŝe natarczywie Ŝądano ode
mnie, Ŝebym wyraził zgodę na zamianę materiałów, no Państwo wiecie, Ŝe ja takiej zgody,
ani nikt w moim imieniu, nie mógł tej firmie udzielić, bowiem to byłoby przestępstwo
ewidentne, gdyŜ w specyfikacji były materiały wyraźnie zaznaczone i zapisane, i zapytania,
które były kierowane do nas przed rozstrzygnięciem przetargu przez innych uczestników tego
procesu, myśmy wyraźnie mówili, Ŝe zamiana jakichkolwiek materiałów jest
niedopuszczalna. Powiem jeszcze, Ŝe mamy ogromny problem, Ŝeby wyegzekwować karę
umowną w wysokości 2,5 mln zł i to będzie pewnie jeszcze przez lata proces, który będziemy
musieli z tą firmą niestety prowadzić.
O tym spotkaniu wspomnianym przez Pana radnego Sebastiana Góreckiego i przez
Pana radnego Jarosława Sidora wszystkich radnych poinformujemy wcześniej, skonsultuję to
z Państwem, Ŝeby termin był dogodny, Ŝebyśmy my takŜe byli kompleksowo przygotowani z
dokumentacjami, z kosztorysami i Ŝebyśmy mogli wspólnie podjąć decyzję, jakie rozwiązania
na najbliŜsze lata dla miasta przewidujemy. Ta pomoc Państwa w tej decyzji będzie mnie,
nam wszystkim bardzo potrzebna, za co bardzo serdecznie dziękuje.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję Panu Prezydentowi za deklarację, Ŝe takie
spotkanie się odbędzie, jest to waŜne, bo mamy wiele tematów drogowych, które są na etapie
projektowania i kosztorysu i co waŜne kaŜdy z nich ma róŜne instrumenty finansowania.
Trzeba mieć świadomość tego, jakie wkłady własne są wymagane w jednym czy drugim
przypadku i jakie są moŜliwości budŜetu. I rzeczywiście takie spotkanie jest potrzebne,
obejmujące cały układ komunikacyjny miasta, miejmy nadzieję, Ŝe w miesiącu kwietniu uda
się zrealizować. Sesję kwietniową planujemy na 27, na ostatnią środę, moŜe do tego czasu to
wspaniale by było, bo musimy umieścić to w realiach budŜetowych, moŜemy mówić o wielu
pomysłach, ale realnie to, co jest w stanie udźwignąć nasz budŜet.”

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Panie Prezydencie dziękuję za tą
wypowiedź, chciałbym i muszę się do niej ustosunkować. Pierwsza rzecz Panie Prezydencie
myślę, Ŝe Pan to zauwaŜył nie tylko w wypowiedziach na sesji, ale równieŜ w rozmowach
prywatnych. Nie jestem radnym tylko Niesłusza i ulicy Gajowej. Nie raz to podkreślam,
jestem radnym miasta i w wielu sprawach interweniuję. Druga rzecz, powiedział Pan, ulica
Warszawska, Kolska. Z Pańskiej wypowiedzi wywnioskowałem, iŜ praktycznie nie jest
pewne do dnia dzisiejszego czy uzyskamy jakiekolwiek środki finansowe z tego funduszu.
Mówię o tej kwocie 52 mln, co ma kosztować to skrzyŜowanie, zabezpieczamy 8 mln. Nie
wiem co dalej. Czy te środki uzyskamy to zobaczymy.
I kolejna rzecz Panie Prezydencie, czy naprawdę nie ma innego wyjścia jak starania
się, nie wiem z jakich źródeł, o kontynuację tak jak było w projekcie, który dzisiaj,
prawdopodobnie radni podejmą taką decyzję, ja po prostu za tym nie będę głosował, aby
kontynuować nowy przebieg drogi krajowej DK 25. Przypomnę, remont ulicy wojewódzkiej,
to będzie o ile się nie mylę o nacisku KE 5, tak jak jest obecnie ulica Przemysłowa
wyremontowana na odcinku w Niesłuszu, ale nadal będzie to droga wojewódzka nie droga
krajowa. Wspomniałem tutaj o natęŜeniu ruchu, są badania wykonane w 2012 roku, mam
takie wyniki, jak równieŜ wskazane, co naleŜy zrobić. Panie Prezydencie, ja nie startowałem
w roku 2014 na prezydenta i nie składałem takiej obietnicy. Przepraszam, Ŝe to powiem, ale
niestety tak jest, iŜ droga DK 25, drugi etap będzie zakończony rok przed zakończeniem
kadencji. Przepraszam, ludzie głosowali na mnie, aby to było realizowane, padały takie
obietnice. Ja Pana szanuję Panie Prezydencie, jak równieŜ mój ojciec, mimo, Ŝe Pan nie ma
czasu się z nim spotkać. Powiem tak, i powtórzę to, wczoraj nawet rozmawiałem ze swoim
ojcem po komisji, mówi „Jarek przecieŜ ulicę Brunatną, wrócę do niej, składałem w roku
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2007, 2008. Podszedł do mnie Pan prezydent Sybis i powiedział: Jasiu w 2011, 12 będziemy
jechać nowym przebiegiem drogi krajowej DK 25”. Cytuję słowa Prezydenta Sybisa, które
przekazał mi mój ojciec. Wielu radnych ma na pewno do mnie jakieś tam pretensje, obiekcje,
Ŝe cytuję słowa swojego ojca. No niestety, on był radnym tego miasta, współpracował z
Panami takimi jak Pan radny Zawilski i Korytkowski, Wanjas i wielu, wielu innych i wie
bardzo dobrze jak te sprawy wyglądały w roku 2009, 2010. Panie Prezydencie ja będę
głosował przeciwko tym zmianom w WPF jak równieŜ w zmianach budŜetowych.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Poproszę Pana Prezydenta jeszcze o wypowiedź
i będziemy przechodzić do głosowania.”

Głos zabrał prezydent Józef NOWICKI, cytuję: „Szanowny Panie, ma Pan prawo głosować
tak jak Panu sumienie nakazuje, natomiast będzie Pan głosował przeciwko 40 mln, które
miasto będzie miało na modernizację ulicy Kleczewskiej. Ja o tym mówiłem, nie rozwijałem
tego wątku, bowiem w tej rozmowie, o której wcześniej Panowie radni mówiliście, będziemy
o tym równieŜ rozmawiać. To wszystko, co dotyczy obszaru strategicznej interwencji i ulicy
Kleczewskiej, jej przebudowy, jak równieŜ ten projekt, który Pan był wcześniej uprzejmy
zaprezentować, jest niczym innym jak „protezą” tego, co nazywamy kontynuacją przebudowy
DK 25 My mamy wszyscy pełną świadomość, ale robimy coś elementarnego, co w tym
układzie komunikacyjnym będzie się wpisywało. Natomiast ja będę oczekiwał w tej
rozmowie, Ŝebyśmy ostatecznie powiedzieli, co robimy z dalszym projektem dotyczącym
kontynuacji przebudowy DK 25, bo to będzie, jak sądzę istotny wątek w tej naszej rozmowie,
więc proszę, Ŝeby Pan takiego argumentu nie uŜywał.
Odpowiadam na drugą wątpliwość, tak długo jak aplikujemy o środki, a nie
dostaniemy informacji, Ŝe zostały one nam przyznane, tak długo niczego nie moŜemy być
pewni, ale staramy się o to juŜ blisko 2 lata. Jesteśmy od strony formalnej bardzo dobrze
przygotowani, no i mam nadzieję, Ŝe po te środki z powodzeniem sięgniemy. Te 40 mln zł
mamy na wyciągnięcie ręki. Dziś, jeŜeli Pan będzie głosował przeciw, to będzie Pan głosował
równieŜ przeciwko tej sprawie. JeŜeli będzie miał Pan w związku z tym lepsze samopoczucie,
to ja Panu po prostu tego gratuluję. Natomiast nie wspomnę o Niesłuszu i ulicy Gajowej,
jeŜeli Pan przestanie mi wypominać Wilków. Dziękuję bardzo.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Proponowałbym, Ŝebyśmy nie dyskutowali
przez dwie osoby wyłącznie Panie radny, bo myślę, Ŝe Pan powiedział juŜ bardzo duŜo, są
inni mówcy. Musi Pan naprawdę zabrać głos teraz? Bo zabrał Pan lwią część tego czasu.
Proszę brać pod uwagę, Ŝe jesteśmy na sali wszyscy razem i w jakiś sposób powinniśmy się
tym czasem dzielić. Bardzo proszę Jarosław Sidor jeszcze raz.”

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Panie Przewodniczący, jeŜeli inni radni
nie mają nic do powiedzenia w waŜnych kwestiach dla miasta, to juŜ nie jest moja wina, no
przepraszam.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Proszę nie generalizować, bo posuwa się Pan za
daleko.”

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Panie Prezydencie będę głosował tylko
przeciwko jednemu zapisowi. Nie mówię tutaj o Kleczewskiej i innych rzeczach. Usuwa się
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przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie pod tytułem „nowy
przebieg drogi krajowej nr 25, drugi etap i tutaj sobie wymieniamy środki finansowe”. Będę
głosował przeciwko temu i będę oczekiwał Panie Prezydencie tego, aby naprawdę usiąść
i porozmawiać, o co zabiegam juŜ od dawna.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Deklaracja spotkania padła, jak Pan będzie głosować
juŜ Pan powiedział. Pan Sławomir Lachowicz, bardzo proszę.”

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Ja tylko w formie uściślenia, bo
wczoraj na komisji pytałem właśnie o koszty DK 25. Otrzymałem odpowiedź, Ŝe 200 mln
będzie kosztowała plus 60 mln juŜ wydatkowano. Chciałbym się dowiedzieć Panie
Prezydencie skąd ta róŜnica 100 mln? Pan powiedział 375 mln.”

Głos zabrał prezydent Józef NOWICKI, cytuję: „JeŜeli mówimy o ulicy Kleczewskiej
w tym wariancie, który jest w obszarze strategicznej interwencji, to on jest odbiegający od
tego, co jest w projekcie wcześniejszym. Ta kwota, o której mówiłem, około 370 mln, ona
dotyczy tego pierwotnego projektu. Tak Ŝe stąd jest ta róŜnica.”

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekty uchwał
oznaczone numerami druków 325 i 326 poddał pod głosowanie.
DRUK Nr 325
Wynikiem głosowania: 15 radnych „za”, 5 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” od
głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w budŜecie miasta
Konina na 2016 rok.
Uchwała Nr 300 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
DRUK Nr 326
Wynikiem głosowania: 15 radnych „za”, 4 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” od głosowania
– Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019.

Uchwała Nr 301 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6. Ocena Stanu Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Koninie za rok
2015.
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad jest to wspomniana
przeze mnie wcześniej ocena stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście Koninie za rok
2015. Jest to materiał informacyjny. Wielu słuŜbom z tego miejsca serdecznie dziękuję za
współpracę i opracowanie tego dokumentu. Informuje nas o stanie szeroko pojętego
bezpieczeństwa w wielu obszarach. Ten materiał był przedmiotem dyskusji na komisjach.
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Komisją wiodącą w tej materii jest Komisja Praworządności, której przewodniczącego proszę
o przedstawienie wypracowanej na posiedzeniu komisji opinii.”
Przedstawiając opinię przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI
powiedział, cytuję: „Panie przewodniczący, Panowie prezydenci, Szanowni Goście, Szanowni
Radni. Na wspólnym posiedzeniu trzech komisji: Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji
Rodziny i Spraw Społecznych oraz KOMISJI PRAWORZĄDNOŚCI w dniu 23 marca
przyjęto 3 głosami „za” ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście Koninie za rok
2015.
Chciałbym omówić króciutko, jeŜeli Pan Przewodniczący pozwoli. Chciałbym tylko
przypomnieć, Ŝe cały ten projekt to jest ksiąŜeczka prawie 200 stron materiału, który został
zebrany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Chciałbym tylko
powiedzieć, Ŝe w tym całym opracowaniu wzięły udział słuŜby takie jak: słuŜba Komendanta
Miejskiego Policji w Koninie, Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej
w Koninie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Koninie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Konina, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, Prokuratura Rejonowa w
Koninie, Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, Stowarzyszenie Bezpieczny
Konin, Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego KrzyŜa w Koninie, Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe w Koninie, Komendant Hufca ZHP w Koninie, Oddział Powiatowego
Grodzkiego Związku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Rzeczpospolitej Polskiej, Zarząd Dróg
Miejskich w Koninie oraz Wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie takie jak: Wydział
Działalności Gospodarczej i Rozwoju, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Komunikacji,
Wydział Kultury Sportu i Turystyki, StraŜ Miejska, Wydział Inwestycji i Wydział Oświaty.
Całość materiału została bardzo szczegółowo omówiona na posiedzeniu komisji,
powiem tylko, Ŝe na tę oceną poświęciliśmy ponad godzinę dyskusji. Było wielu radnych jak
tu juŜ wspomniałem trzech komisji, więc mieli moŜliwość zadawania pytania i takich pytań
było troszeczkę, na co słuŜby oczywiście zaproszone odpowiadały. Zarówno komendanci
słuŜb jak i przedstawiciele czy Pani Dyrektor Sanepidu między innymi. Chciałem powiedzieć,
Ŝe ta ocena moŜe tak bardzo obszerna, tu są wszystkie dane za rok 2015 zebrane ze
wszystkich słuŜb, co się w Koninie i nawet w niektórych miejscach w powiecie wydarzyło, bo
takie dane teŜ muszą tu być zawarte. Chciałem powiedzieć, Ŝe od 2016 r. Wydział
Zarządzania Kryzysowego oraz Komisja, która jest przy Panu Prezydencie, Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku, opracowała jakby to powiedzieć jednolity juŜ plan działania
wszystkich słuŜb na lata 2016 – 2019. Nie będzie moŜe juŜ w przyszłym roku aŜ tak bardzo
wielkiego zebrania materiałów, bo my ten program, który mamy przyjęty juŜ w Komisji
Bezpieczeństwa Porządku Publicznego przy Prezydencie Miasta, jest programem stałym,
tylko będzie on corocznie poprawiany, uzupełniany i uaktualniany, jeŜeli dojdą pewne
zjawiska, które się pojawią, które będziemy musieli do tego programu włączać.
Jeszcze raz bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim wymienionym
przedstawicielom słuŜb mundurowych, słuŜb, które zaistniały w tej ocenie stanu
bezpieczeństwa, za wszystkie zebrane materiały, za ilość czasu poświęconego temu
opracowaniu bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Myślę, Ŝe jeŜeli są jakieś pytania, to
mogą radni jeszcze zadawać, ale generalnie rzecz biorąc omówiliśmy tę ocenę bardzo
dokładnie.”

Przewodniczący rady cytuję: „Pan Przewodniczący moŜe parę zdań jeszcze konkluzji
podsumowującej rok do roku jak to się zmienia.”

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Dobrze Panie
Przewodniczący, tzn. tak, mieliśmy, jeŜeli chodzi o rok 2015 to, jeŜeli chodzi o przestępstwa
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w Koninie był spadek, jeŜeli chodzi o przestępstwa przez policję oczywiście wykrywane.
Spadek był w 2014 r. o 5%, zmniejszyła się zarówno przestępczość nieletnich, bo w 2015
mieliśmy, np. 45 nieletnich, którzy dopuścili się 123 czynów karalnych, a analogicznie w
roku 2014 było to 70 nieletnich i było to 145 czynów. Zmniejszyły się stanowczo
uszkodzenia rzeczy i kradzieŜy z włamaniem przez młodzieŜ oczywiście a pozostałe są
powiedzmy na ubiegłorocznych poziomach. Oczywiście opracowania, jakie tutaj
przedstawiono nam przez Pana Komendanta Policji, duŜą część pracy policja poświęca
równieŜ prewencji kryminalnej. Jest coraz to więcej spotkań policji z róŜnymi mieszkańcami
miasta. Są to spotkania z seniorami, równieŜ są to spotkania w szkołach z uczniami przed
akcjami lato, Ŝeby po prostu przypomnieć zagroŜenia, które będą występowały.
W prokuraturze teŜ oczywiście wpłynęło o całe 1000 spraw mniej, ale to się
troszeczkę wiąŜe ze zmianą przepisów, gdzie od 1 lipca 2015 r. zmieniły się trochę przepisy,
ale wykrywalność spraw w procedurze prokuratury jest na poziomie zadawalającym. StraŜ
Miejska w roku 2015 przyjęła 9959 interwencji, no jeszcze mogę dodać tylko, Ŝe
zatrudnionych w Koninie było 27 funkcjonariuszy i 11 osób na stanowiskach
administracyjnych. W 2015 roku zamknęliśmy działalność taką, którą straŜ wykonywała jak
obsługa radaru mierzącego prędkość. To nam juŜ powiedzmy wypadło, jak i takŜe od
1 stycznia odeszła strefa płatnego parkowania.
Mamy teŜ tutaj na sali przedstawiciela StraŜy Granicznej w Kaliszu, który teŜ
uczestniczył w naszym posiedzeniu komisji. Miasto Konin wiadomo, Ŝe partycypuje tylko
delikatnie w kwocie powiedzmy 10 tys. zł, które jest przeznaczone na paliwo dla StraŜy
Granicznej, ale co musimy powiedzieć, Ŝe odbyło się na terenie naszego miasta 58 patroli
funkcjonariuszy StraŜy Granicznej, były równieŜ zatrzymania i inne zdarzenia, które są
wpisane w działalność tej słuŜby. Komendant Miejskiej StraŜy PoŜarnej w Koninie, którego
teŜ mamy dzisiaj na Sali, w 2015 roku odnotowano ogółem 903 zdarzenia, 476 miejscowych
zagroŜeń, 386 poŜarów no i oczywiście niestety było 41 alarmów fałszywych. To teŜ
troszeczkę boli, bo wiemy, Ŝe to są niepotrzebne koszty, to są po prostu jakieś Ŝarty. No nie
wszyscy w społeczeństwie jeszcze dorośli do pewnych spraw. Cieszy fakt, który tu
nadmienię, Ŝe za takim fałszywym alarmem w Modlinie jest prowadzone dochodzenie, jak się
moŜe nagłośni sprawę wielu kar z tym związanych i odpowiedzialności, to moŜe spadną takie
głupie Ŝarty i nie będzie kosztów.
W naszej StraŜy PoŜarnej to naleŜałoby tylko podkreślić, Ŝe coraz to więcej nasza
straŜ posiada sprzętu specjalistycznego, sprzętu na najwyŜszym juŜ poziomie europejskim
i trzeba dodać, Ŝe co jakiś czas ten sprzęt jest wymieniany, ten starszy schodzi do jednostek
mniejszych Ochotniczych StraŜy PoŜarnych równieŜ.
Ponadto w imieniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, bo nie wiedzę Pani Dyrektor
dzisiaj na sali u nas, ale chciałbym powiedzieć, Ŝe to jest teŜ jedna z instytucji, która się w
duŜym stopniu zajmuje bezpieczeństwem na terenie miasta. Pod nadzorem stacji sanitarnej
znajduje się 730 obiektów Ŝywieniowych, związanych z Ŝywnością. W 2015 r. skontrolowano
408 obiektów i sytuacja epidemiologiczna zachorowania na choroby zakaźne kształtowała się
na poziomie lat ubiegłych: lekki spadek zachorowań był na ospę wietrzną, lekki spadek
zachorowań na róŜyczkę, zgłoszono 5 zachorowań na grypę w tym 2 osoby na AH1N1 i 3
osoby na grypę typu A. Praca Sanepidu jest tu w jednym z punktów bardzo ściśle związana z
policją, to jest oczywiście handel artykułami, środkami zastępczymi tzw. dopalaczami. W
2015 r. były 2 sklepy zajmujące się tym procederem. Przeprowadzono 25 kontroli, wydano 46
decyzji administracyjnych, zabezpieczono 1296 opakowań tych produktów i pobrano 88
produktów do badań sanepidowskich.
Na koniec moŜe jeszcze króciutko inspekcja weterynaryjna, bo oczywiście jest teŜ na
sali Pan odpowiedzialny, nasz weterynarz powiatowy. W 2015 roku na terenie miasta
stwierdzono tylko jeden przypadek zakaźnej choroby zwierząt, to jest wirusowa posocznica
krwotoczna pstrągów tęczowych. Sprawa jest w toku akurat rozwiązywania poprzez niestety
utylizację tych ryb, którą trzeba będzie przeprowadzić. W 2015 na terenie Konina i tutaj takie
dane, które moŜe wszystkim się przydadzą, zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 5380 psów i
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344 koty. To są dane, które są odebrane od wszystkich lekarzy i placówek weterynaryjnych z
terenu miasta Konina. Tak ogólnie w paru słowach, bo cały druk wszyscy radni dostali do
wglądu na materiałach elektronicznych. Chciałbym tylko jeszcze raz podziękować bardzo
serdecznie wszystkim przedstawicielom, zarówno za wkład pracy w tą ocenę stanu
bezpieczeństwa, jak równieŜ za przybycie dzisiaj.”

Przewodnicząc rady, cytuję: „Ja dziękuję Panu przewodniczącemu za przedstawienie,
podsumowanie tego raportu o stanie bezpieczeństwa i porządku w mieście i otwieram
dyskusję. Jako pierwszy zgłosił się Pan radny Sławomir Lachowicz.”

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Chodzi o przestępstwa, mamy
spadek. Czy to wynika z tytułu ustawy, przypuszczalnie tak, poniewaŜ nie mamy w ogóle
Ŝadnej analizy wykroczeń a to rośnie? Będąc właścicielem kilku placówek handlowych,
u mnie to wzrasta, jest w tym problem. Czy cokolwiek policja w tym kierunku teŜ próbuje
robić?”

Przewodniczący rady, cytuję: „To jest pytanie o wykroczenia, za chwileczkę
poprosimy Pana Komendanta do mikrofonu.”

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Panie Prezydencie, Szanowni Radni.
Przy okazji tego monumentalnego dokumentu, przecieŜ to jest 186 stron, warto podziękować
jeszcze raz przecieŜ wszystkim słuŜbom, które tak cięŜko pracują na rzecz mieszkańców, ale
teŜ warto w tej sali zadać pytanie, czy Rada Miasta moŜe zrobić trochę więcej, aby
bezpieczeństwo mieszkańców poprawić. Gdy omawialiśmy ten dokument na komisji,
wieczorem wyszliśmy ze znajomymi na miasto i byliśmy świadkami takiej dogasającej bójki.
Normalna rzecz, młodzi ludzie, czasami ponoszą ich emocje, ale kolega zadał mi takie
retoryczne pytanie, czy wiem, czemu akurat w tym miejscu ci ludzie się biją, a on mówi,
bo tutaj akurat nie sięga miejska kamera, akurat w tym miejscu jest dziura. Ten temat
pośrednio poruszaliśmy teŜ na komisji, poniewaŜ kolega radny Tomasz Andrzej Nowak
mówił o pewnym sklepie kolekcjonerskim, którego teŜ warto objąć kamerą. Dlatego moŜe
warto zaapelować, myślę, Ŝe wszyscy radni się z tym zgodzą, abyśmy w kolejnym budŜecie
wygospodarowali taką kwotę na rozwój miejskiego monitoringu, bo to bezpośrednio przecieŜ
wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców, na tym nie warto oszczędzać prawda? Dziękuję
bardzo.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Ja myślę, Ŝe Komendant potwierdzi, Ŝe co roku w tym
zakresie coś się dzieje, monitoring sam się rozbudowuje, rzeczywiście moŜna tylko mówić
czy szybko czy wolno.”

Głos zabrał radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Panie Przewodniczący, Panie
Prezydencie, Wysoka Rado. 10 grudnia wpłynęła do Pana Prezydenta moja interpelacja
odnośnie monitoringu miejskiego. Tam dostałem bardzo wyczerpujące odpowiedzi na temat,
w związku z tym, Ŝe Pan Krystian Majewski słuszną uwagę wniósł odnośnie rozbudowy tego
monitoringu. W tej interpelacji miałem duŜo pytań, na które jak juŜ wcześniej powiedziałem
dostałem tą odpowiedź. Chciałem się dopytać odnośnie tej kamery cyfrowej i analogowej, bo
wiem, Ŝe ten monitoring miejski jest od 2000 r., w związku z tym, ile jest kamer
analogowych, a ile cyfrowych? ZauwaŜyłem równieŜ w ocenie stanu bezpieczeństwa, Ŝe
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pozytywnie te wszystkie słupki kształtują się tzn. zmniejszają się, natomiast, jeśli chodzi o
wzrost przestępstw, to wzrosły przestępstwa kryminalne, wzrosły tutaj o 54 zdarzenia, co daje
dynamikę 104,2% sobie zanotowałem. W odpowiedzi na moją interpelację dostałem
odpowiedź odnośnie monitoringu przy drogach wylotowych z miasta. Tam jest jedna kamera
w stronę Koła. Czy nie jest zasadne i teraz składam wniosek, Ŝeby zainstalować kamery na
wlotach i wylotach z naszego miasta, Ŝebyśmy mogli kontrolować samochody wjeŜdŜające?
Kamery Ŝeby były oczywiście cyfrowe takie, które jest moŜliwość zapisywania tablic
rejestracyjnych i policja będzie mogła w kaŜdym momencie zajrzeć do takiego monitoringu
i sprawdzić samochody wjeŜdŜające na nasz teren, co automatycznie wyeliminuje
przestępczość, odnoszę takie wraŜenie, z zewnętrz, które napływa do naszego miasta.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Za chwilkę poprosimy do mikrofonu Pana Komendanta
Policji oraz StraŜy Miejskiej, ale jeszcze są pytający, więc moŜe będą kolejne pytania.”

Głos zabrała radna ElŜbieta STREKER - DEMBIŃSKA, cytuję: „Ja kontynuując
wypowiedź mojego przedmówcy mam pytanie do naszych słuŜb, inspekcji i straŜy. Na ile
monitoring jest wykorzystywany i pomocny w działaniach, które Państwo podejmujecie? Czy
korzystacie z tych obrazów monitoringu? Jak często pomagają Wam w pościgu, bądź
w wyłonieniu czy poszukiwaniu osób, które naruszyły prawo? W jaki sposób archiwizowane
są te dokumenty to juŜ wiemy z odpowiedzi, która była na pytanie radnego. Bo Ŝeśmy
równieŜ tą odpowiedź Pana Prezydenta czytali, natomiast interesuje mnie jak długo słuŜby,
inspekcje, straŜe mają moŜliwość wglądu, kontynuowania, analizowania obrazów z
monitoringu i na ile ten monitoring jest Państwu przydatny w pracy.
I drugą taką porządkującą uwagę mam do samego raportu, mianowicie na stronie 113
prosiłabym, poniewaŜ jest to dokument, który pozostaje w archiwum, jest dokumentem
opisującym nasz samorząd, ale opisującym równieŜ to, co dzieje się na terenie Konina w
związku z tym taka porządkowa uwaga, aby na stronie 113 taki skrót, czy określenie skrótowe
pt. spalarnia, zamienić na pełną nazwę inwestycji przemysłowej.”

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Oczywiście jest to czas takich
podsumowań, trochę przy okazji oceny i rzeczywiście zgadzam się z poprzednikami i z
kolegą przewodniczącym. Trzeba powiedzieć, Ŝe stan bezpieczeństwa w Koninie znacząco się
poprawia, wskazuje chyba teŜ na to takie doświadczenie, w którym ostatnio brałem udział,
którym chciałbym się z Państwem podzielić. OtóŜ Policja organizowała niedawno na osiedlu
Zatorze takie konsultacje dotyczące mapy zagroŜeń dla Niesłusza, Międzylesia i Zatorza
i rzeczywiście byłem przekonany, Ŝe na to spotkanie, idąc w ostatniej chwili, będzie pewnie
cała sala osiedlowego domu kultury i przyjdzie kilkadziesiąt osób, bo myślałam, Ŝe biorąc
pod uwagę kilka tysięcy mieszkańców Ŝyjących w tym obszarze, albo nawet i więcej
rzeczywiście będzie tłum. Kiedy wszedłem na spotkanie było 8 osób i pomyślałam, Ŝe chyba
nie jest tak źle z poczuciem bezpieczeństwa. Spotkanie odbywało się o godzinie 18, więc nie
było aŜ tak duŜo ludzi, a problemy, które zgłaszali mieszkańcy dotyczyły rzeczywiście źle
zaparkowanego samochodu, czyli takich rzeczy, których na bieŜąco, codziennie kaŜdego
z nas spotyka wiele.
Natomiast ja korzystając z okazji chciałbym teŜ osobne podziękowania skierować do
Pana Komendanta Miejskiego Policji. Wprawdzie jestem przedstawicielem Rady Miasta do
kontaktów z MłodzieŜową Radą Miasta, niemniej jednak ze względu na społeczną działalność
mam kontakt z seniorami i to przed dwoma laty myśmy najpierw zapraszali policję, by potem
policja zapraszała seniorów takŜe na spotkania. I bardzo się cieszę, Ŝe te spotkania i ta
inicjatywa dotycząca seniorów, których przecieŜ wiemy, Ŝe w Koninie jest sporo i coraz
więcej, Ŝe ta inicjatywa przez Komendę Miejską Policji została podjęta. I w imieniu tych
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seniorów, z którymi na co dzień mam kontakt i pracuję, oni równieŜ prosili by podziękować.
Pamiętam te spotkania, w których brali udział, byli bardzo zadowoleni, za co jeszcze raz Panu
Komendantowi dziękuję.”
Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja a propos tej rozmowy
o monitoringu miejskim chciałbym przypomnieć, Ŝe w tamtym roku złoŜyłem wniosek
o zamontowanie monitoringu na skrzyŜowaniu ulic 3 Maja i Szarych Szeregów. MoŜe juŜ nie
będę się rozwodził, co tam się dzieje, ale to właśnie tam moŜna, z tego co wiem od
mieszkańców, najłatwiej zakupić róŜne artykuły, np. narkotyki i dzieją się tam róŜne bójki teŜ
i dziwne wydarzenia na tym skwerze Jasiukowicza przy Farze. Otrzymałem taką odpowiedź
kuriozalną. Ja jeszcze raz muszę ją przytoczyć, nie wiem, kto przygotowywał Panu
Prezydentowi tę odpowiedź, ale warto w tym momencie to przeczytać: „Wskazany przez Pana
radnego rejon obejmują kamery monitoringu zainstalowane na skrzyŜowaniu ulicy Staszica
3”, czyli tutaj gdzie jest cukiernia Sowa, co jest absolutnie fizycznie niemoŜliwe oraz
Bankowej z 3 Maja, która jest oddalona, ja wiem moŜe o 200 m. Absolutnie nie ma fizycznie
takiej opcji, Ŝeby te dwie kamery obejmowały rejon skrzyŜowania ulicy 3 Maja i Szarych
Szeregów. RozwaŜany był pomysł, cytuję dalej „zainstalowania dodatkowej kamery na
skrzyŜowaniu ulicy 3 Maja i Szarych Szeregów. Do podmiotów prowadzących w tym rejonie
działalność została skierowana propozycja partycypacji w kosztach instalacji, pozostała ona
bez odpowiedzi. W budŜecie miasta na rok 2015 nie ma zabezpieczonych środków na ten
cel.” Ja złoŜę dzisiaj taki wniosek po raz kolejny i no mam nadzieję, Ŝe w jakimś powiedzmy
przedziale czasowym uda się nam to zrealizować. Chcę tylko przypomnieć, Ŝe instalacja tej
kamery miała pozytywną opinię policji w Koninie.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję, więc zapraszam do mikrofonu Pana
Komendanta Sławomira Jądrzaka, potem Mieczysława Torchałę, który będzie mówił
o monitoringu. Ja jeszcze tak na marginesie powiem na temat tych zagroŜeń, takich
medycznych, mówiących o słynnym właśnie ostatnio problemie wirusa AH1N1. Mało, kto
zdaje sobie sprawę, Ŝe ekscytujemy się właśnie tym doniesieniem medialnym, a fakty są oto
takie, Ŝe znacznie więcej ludzi na świecie umiera na zwykłą grypę niŜ na powikłania
wynikające z grypy świńskiej, czy ptasiej, to tak na marginesie.”

Komendant Miejskiej Policji w Koninie, Sławomir JĄDRZAK, cytuję: „Panie
Przewodniczący, Panowie prezydenci, Szanowna Rado. W dwóch słowach o stanie
bezpieczeństwa chciałbym tylko nakreślić, bo tu moŜe te 5% tak na Państwa nie wywarła
wielkość. Chciałem powiedzieć, Ŝe od roku 2011 odkąd zostałem Komendantem Miejskim,
bo juŜ tu 5 rok prawie pełnię słuŜbę odnotowaliśmy o ponad 2 tys. stwierdzonych przestępstw
mniej, to jest dość duŜa liczba. Proszę Państwa na dzisiaj mamy 3400 stwierdzonych
przestępstw. Między wszczęciem a stwierdzonym przestępstwem jest taka róŜnica, bo jeŜeli
Państwo zajrzą dalej do materiału, macie napisane, Ŝe 3030 przestępstw było wszczętych.
JeŜeli chodzi o stwierdzone, to jest w toku realizacji, czyli chodzi o to, Ŝe jak zostało
przestępstwo do nas zgłoszone, albo Ŝeśmy najechali na gorący uczynek, potrafiliśmy jeszcze
współpracować, równieŜ podejmować pozostałe jakby umorzone sprawy, stąd taka róŜnica
i ta róŜnica zawsze jest, więc taka jest róŜnica między wszczęciem a stwierdzonymi. Proszę
Państwa, jeŜeli chodzi o wykroczenia, oczywiście tutaj Pan radny ma cenną uwagę, ale
chciałbym Ŝebyście Państwo równieŜ na to zwrócili uwagę w inny sposób. JeŜeli chodzi
o wykroczenia, tzw. przestępstwa przepołowione, dotyczy tylko i wyłącznie kradzieŜy
i uszkodzeń. Mam tu na myśli to, Ŝe jeŜeli chodzi o wielkość i wartość kradzieŜy i uszkodzeń,
wynika z tego, Ŝe ¼ najniŜszego wynagrodzenia, w Polsce mamy 1850 zł, czyli na dzisiaj jest
to kwota 425 czy 26 zł jest to wykroczenie powyŜej tej kwoty jest juŜ przestępstwem.
Powiem tak, jeŜeli chodzi o wykroczenia równieŜ odnotowaliśmy spadek o 500 wykroczeń
mniej na terenie Konina, z 9200 wykroczeń o 500 jest mniej. Więc tych wykroczeń równieŜ
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jest mniej, mówię w całości, nie mówię o dotyczących tylko i wyłącznie kradzieŜy
i uszkodzeń. Wykrywalność wykroczeń proszę Państwa na dzisiaj, jeŜeli chodzi tylko
i wyłącznie o te dwie kategorie, czyli uszkodzenia i kradzieŜe, jest na poziomie 80% czyli, na
10 moŜna powiedzieć zgłoszonych takich wykroczeń 8 jest wykrytych. Ta wielkość zdarzeń,
która miała miejsce i odnotowaliśmy te stwierdzone, przede wszystkim ma efekt taki, Ŝe
policjanci są widoczni na drodze, są widoczni równieŜ i w terenie. Przypomnę tylko
i chciałbym Państwu zakomunikować, Ŝe z dniem 1 kwietnia będę miał tylko jeden wakat.
W całej jednostce roku 2013 miałem 53 wakaty, więc tych policjantów jest coraz więcej, są
widoczni i to jest efekt pracy, bo zawsze wychodzę z załoŜenia takiego, Ŝe jeŜeli policjant jest
na drodze, jest na ulicy, jest widoczny, to wtedy na pewno jest bezpieczniej. I to jest efekt
pracy. Wtedy jest mniej przestępstw, jeŜeli są przestępstwa, które są juŜ dokonane, to
kryminalni mogą bardziej się nad nimi pochylić, a wykrywalność mamy na poziomie 75%,
więc moŜna powiedzieć na 10 zgłoszonych przestępstw 7 - 7,5 jest wykrytych. Tak to jest
w liczbach.
Odpowiem Panu tylko, jeŜeli chodzi o monitoring, bo myślę, Ŝe tutaj teŜ Pan
Komendant StraŜy Miejskiej kilka słów na ten temat przekaŜe. Praktycznie nie ma
przestępstwa gdzie nie sprawdzamy monitoringu, bo tak to wygląda. Proszę Państwa, nie
korzystamy tylko z monitoringów miejskich, ale wszystkich instytucji, które gdzieś tam
w okolicy mają swoje jakby prywatne monitoringi. Nie ukrywam, Ŝe równieŜ korzystamy
właśnie z tych instytucji, równieŜ monitoringu autobusowego. W związku z powyŜszym ten
monitoring jest potrzebny nam do pracy i powiem szczerze, Ŝe rzeczywiście tak jest. Osoby
niektóre mają wiedzę dokąd kamery sięgają, w związku z powyŜszym przydałoby się więcej
kamer, a szczególnie kamer na wylotowych drogach z naszego miasta. Ale proszę Państwa,
tak jak powiedziałem wcześniej, monitoring bardzo często jest wykorzystywany. Pion
kryminalny, słuŜby kryminalne prawie non stop są przy StraŜy Miejskiej i ten monitoring jest
przeglądany, ale równieŜ i do róŜnego rodzaju kolizji, wypadków gdzie często jest problem
rozstrzygnięcia winy w kolizjach czy wypadkach równieŜ ten monitoring jest brany pod
uwagę i wykorzystywany równieŜ właśnie z podmiotów prywatnych. To tak na marginesie.
Dziękuję bardzo.”

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Ja chciałem
tylko dodać, bo Panu Komendantowi Policji na pewno by nie wypadało, ale na początku roku,
na początku lutego była taka konferencja, w zasadzie to narada - Ocena słuŜb komendy policji
przez Komendanta Wojewódzkiego, który tu przyjechał, były teŜ oczywiście inne osoby
zaproszone zarówno ze Starostwa Powiatowego jak i z miasta i tam nasza komenda policji
została bardzo, bardzo wysoko oceniona. Komendant Policji moŜe nie mógł się przyznać, Ŝe
jesteśmy najlepsi w Wielkopolsce, bo mu nie wypadało, bo z Poznania, ale jesteśmy drugą, co
do wielkości komendą policji w Wielkopolsce i bardzo wyraźnie podkreślił, Ŝe najwyŜszy
poziom profesjonalności w naszej komendzie jest, czego bardzo serdecznie trzeba Panu
Komendantowi pogratulować.”

Głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Wysoka Rado, Szanowny Panie
Komendancie, ja równieŜ doceniam tą Pańską pracę i całej jednostki. Chciałbym jeszcze tylko
dopytać o takie odniesienie Państwa pracy do trendów ogólnopolskich i w kontekście tego jak
to jest w innych jednostkach policji w Wielkopolsce? Rzeczywiście tutaj Pan radny Zawilski
do tego nawiązał, ale chciałbym się dowiedzieć czy ten trend spadku przestępczości jest
ogólnopolski, czy to jest rzeczywiście tutaj nasza konińska domena?”
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Komendant Miejskiej Policji w Koninie, Sławomir JĄDRZAK, cytuję: „JeŜeli chodzi
proszę Państwa o spadek przestępczości w odniesieniu do całego kraju to, analizując całą
Polskę, rzeczywiście ta przestępczość jest mniejsza, a to teŜ wynika z tego, Ŝe tak jak
powiedziałem wzrosła liczba policjantów, tzn. więcej jest zatrudnionych policjantów niŜ
odchodzących na emeryturę, to teŜ jest bardzo waŜna rzecz. Stąd teŜ jest taka sytuacja, Ŝe
policjantów jest coraz więcej. Natomiast patrząc pod kątem Wielkopolski, no muszę
powiedzieć, Ŝe jeŜeli chodzi o Wielkopolskę, to mówiąc po sportowemu, Wielkopolska od
kilku lat trzyma się cały czas na podium, czyli zawsze w róŜnych obszarach jest oceniana
zarówno, pod kątem ruchu drogowego, jak i teŜ pod kątem poszczególnych juŜ kategorii
wykroczeń, czy przestępstw nie schodzi jakby z podium, czyli jest teŜ bardzo wysoko
oceniana. Natomiast oczywiście patrząc pod kątem przestępczości no są jednostki, które mają
dynamikę dodatnią, czyli mają więcej przestępstw, więcej jakby pracy moŜna tak określić. Ja
się cieszę z tego tytułu, Ŝe udaje nam się tą dynamikę przede wszystkim ograniczać, ilość
przestępstw ograniczyć. Mimo to jeszcze mamy czas i teŜ nad tym pracujemy, nad
współpracą z podmiotami, które realizują tzw. profilaktykę społeczną. To wszystko uwaŜam,
Ŝe daje efekt właśnie w postaci tego, Ŝe teŜ to, co Pan przewodniczący zauwaŜył, mamy
mniejszą ilość przestępstw przez nieletnich, więc to teŜ jest taki duŜy plus. I to nie chodzi o
to, Ŝe nagle odpuściliśmy jakby nieletnim osobom czy szkoły przestały z nami
współpracować, absolutnie. Po prostu tych przestępstw jest mniej, mamy bardzo dobrą
profilaktykę, ale nie tylko policji, ale równieŜ innych podmiotów. I tutaj na pewno duŜa
zasługa organizacji przystanku PAT, która tak jakby troszeczkę, jeŜeli chodzi o działalność
profilaktyczną zmieniła Konin i powiat koniński i mam nadzieję, Ŝe tą drogą będziemy szli,
Ŝebyśmy kiedyś osiągnęli zero, jeŜeli chodzi o przestępczość nieletnich. Dziękuję bardzo.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Jeszcze raz dziękuję Panu Komendantowi i zapraszam
Komendanta StraŜy Miejskiej Mieczysława Torchałę. Jak to z tym monitoringiem jest, jakie
tempo Pan przewiduje rozbudowy, potrzeby przez Państwa radnych zgłaszane są ogromne,
jak to się ma z moŜliwościami?”

Komendant StraŜy Miejskiej Mieczysław TORCHAŁA, cytuję:, „Panie
Przewodniczący, Panowie prezydenci, Wysoka Rado. JeŜeli chodzi o monitoring, to dzisiaj
nie problem przyłączyć kolejne kamery do centrum monitoringu miejskiego, tylko problem
obserwacji. Na dzień dzisiejszy do sieci monitoringu miejskiego, do centrum mamy
podłączonych ponad 60 kamer. Obserwują, dzięki dobremu sercu Pana prezydenta
oczywiście, bo ostatnio zatrudniliśmy dodatkowe osoby, po 2 osoby na jednej zmianie. Nie
zawsze to się udaje obsadzić z uwagi na to, Ŝe wiadomo do obsługi monitoringu zatrudniamy
osoby niepełnosprawne i te osoby niepełnosprawne krócej pracują i z drugiej strony częściej
chorują niestety, w związku z czym mamy tutaj określone problemy. Tak jak powiedziałem,
w przestrzeni publicznej mamy ponad 40, 43 kamery na terenie miasta. Obserwujemy miejsca
przede wszystkim te, które wspólnie z policją wytypowaliśmy i zostały zmonitorowanie. Nie
jesteśmy w stanie zapewnić monitoringu w kaŜdym zakątku miasta i to mieszkańcy niestety
muszą zrozumieć. Ja nie ukrywam, Ŝe bardzo duŜo jest wniosków róŜnego rodzaju, ze
spółdzielni mieszkaniowych, ze wspólnot mieszkaniowych, gdzie mieszkańcy chcieliby Ŝeby
objąć monitoringiem. Nawet chcieliby, Ŝeby te monitoringi, które funkcjonują w przestrzeni
tychŜe wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych, włączyć do sieci monitoringu miejskiego.
Nie ma fizycznej moŜliwości, bo byśmy musieli raz, Ŝe centrum rozbudować, ponadto
zatrudnić dodatkowe osoby, Ŝeby prowadzić systematyczną i bieŜącą obserwację. Na dzień
dzisiejszy te osoby, które są zatrudniane w monitoringu, to ja pilnuję przede wszystkim
i dbam o to, Ŝeby na bieŜąco był realizowany zapis, Ŝeby wszystko było sprawne, Ŝeby
kamery były sprawne, Ŝeby zapisy były na bieŜąco udostępniane, czy w jakiś sposób
analizowane przez funkcjonariuszy policji. To, co Pan Komendant Policji powiedział, no nie
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ma praktycznie dnia gdzie funkcjonariusze policji by nas nie odwiedzali w związku
z monitoringiem. Mamy z Panem Komendantem takie porozumienie zawarte między sobą, Ŝe
pracownicy słuŜb kryminalnych praktycznie bez przeszkód mogą przychodzić na monitoring,
odnotują swoją obecność i sprawdzają, co się w przestrzeni miasta dzieje. Ponadto mamy
zorganizowaną moŜliwość podglądu przez oficera dyŜurnego policji to, co w zasięgu kamer
się dzieje, z uwagi na to, Ŝe są dwa monitory u oficera dyŜurnego policji, które myśmy, jako
miasto zasponsorowali i takie połączenie zostało zorganizowane. Poprzez sztywne łącze
telefoniczne jest moŜliwość skontaktowania się operatora monitoringu z oficerem dyŜurnym
policji ze wskazaniem, co w zasięgu danej kamery się dzieje, Ŝeby mógł obserwować
i podejmować na bieŜąco określone decyzję, Ŝeby wysłać w to miejsce patrol policyjny. I to
na bieŜąco jest tutaj realizowane.
Natomiast, jeŜeli chodzi o ilość kamer, to co Pan radny Skoczylas o ile się nie mylę
pytał, ile cyfrowych i analogowych. Myśmy zaczynali monitoring w 2000 r., więc pojęcie
kamer cyfrowych to praktycznie jeszcze nie istniało. W tym temacie realizowaliśmy cały czas
i realizujemy system analogowy. Dzisiaj kamery w systemie analogowym w zasadzie nie
odbiegają od jakości obrazu w systemie cyfrowym. Chcąc zmienić w chwili obecnej całość
monitoringu na system cyfrowy, byłyby to stosunkowo duŜe koszty, a więc musieli byśmy
praktycznie od nowa budować monitoring miejski. To są i łącza róŜnego rodzaju
światłowodowe, no zbyt duŜo informacji Ŝebym Państwa tutaj zanudzał po prostu jak ta
sprawa wygląda. Mamy jedną kamerę cyfrową, jest to kamera, która została włączona
w ramach projektu, który mamy od dwóch lat na drogi wyjazdowe z miasta. To jest projekt,
który został opracowany na prośbę Komendy Miejskiej Policji. Udało nam się w tym
pierwszym roku opracować projekt i zrobić, czy zrealizować jedną kamerę, która jest
usytuowana na ulicy Kolskiej, w rejonie wyjazdu w kierunku Koła. Projekt obejmuje w sumie
11 kamer, kwestia tylko środków. Jeśli Państwo radni przychylicie się do tego, Ŝeby te środki
były zapewnione to w przeciągu jednego roku, czy w przeciągu dwóch lat, moŜemy to
realizować, etapami ten projekt będzie zrealizowany. Jest to o tyle korzystne, Ŝe to, co Pan
radny Skoczylas wspominał, przy pełnej realizacji tego projektu będzie zakupiony program,
który będzie analizował poprzez wprowadzenie określonego numeru pojazdu rejestracyjnego
samochodu, pojazdy wjeŜdŜające, wyjeŜdŜające na terenie miasta. Ta kamera, która jest, juŜ
w chwili obecnej działa, jest tak ustawiona, Ŝe identyfikuje nie tylko numery rejestracyjne, ale
równieŜ ma moŜliwość zidentyfikowania kierującego tym pojazdem. Policjanci nie ukrywam
juŜ korzystają. Z tego co mi przekazano, trzy sprawy zostały pozytywnie zrealizowane, jeŜeli
chodzi o kradzieŜe samochodów, dwie sprawy z terenu Koła, jedna sprawa z terenu Konina.
Natomiast, jeŜeli chodzi o archiwizowanie to, co Pani radna Streker – Dembińska pytała, to
archiwizowanie jest uregulowane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Minimalny okres archiwizowania przez nas to jest 20 dni maksymalnie 60
dni. JeŜeli w zasięgu kamer nic się nie wydarzy, po 60 dniach ten zapis niestety musimy
anulować. Tak mamy ustawione detekcje ruchu, Ŝe Ŝeby zabezpieczyć w zasięgu kamer to co
się dzieje, archiwizację. Tak jak powiedziałem minimum 20 dni, maksymalny okres 60 dni i
to jest realizowane, tego przestrzegamy z uwagi na to, Ŝe to rozporządzenie nas do tego
obliguje.
Natomiast, jeŜeli chodzi o kamery, to, co Pan radny Nowak pytał, kto przygotowywał
tą odpowiedź? Ja przygotowywałem tą odpowiedź. Zapraszam Pana radnego do centrum
monitoringu, pokaŜę, co widać z tych kamer. To są kamery niestacjonarne a kamery obrotowe
i kamera usytuowana na ulicy Bankowej widzi skrzyŜowanie Szarych Szeregów równieŜ.
Kamera z drugiej strony na 3 Maja, zainstalowana na skrzyŜowaniu 3 Maja, Szarych
Szeregów, równieŜ widzi, co się dzieje na tym skrzyŜowaniu. Oczywiście nie patrzy w bok,
bo tu są budynki tutaj. Trudno jest zrealizować to, co powiedziałem, Ŝeby kaŜde miejsce było
obserwowane. Ta kamera, którą mamy zainstalowaną na ulicy 3 Maja ze skrzyŜowaniem
Szarych Szeregów jest to na budynku prywatnym. W chwili realizacji nie ukrywam musiałem
korzystać z pomocy Ks. Proboszcza, który prosił właściciela budynku Ŝeby tę kamerę moŜna
było tam w ogóle zainstalować, bo po prostu prywatny właściciel się nie godził na to, a tym
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bardziej nie chce się godzić na to, Ŝeby przenieść w inne miejsce, Ŝeby moŜna było
obserwować ten sklepik czy ten punkt, który prowadzi działalność tych dopalaczy. Jest
moŜliwość równieŜ tam zainstalowania kamer, taki projekt, bo Pani Dyrektor Sanepidu się
zgłosiła. Mam taki projekt dopracowany, kwestia tylko pieniąŜków, 8 tys. zł z projektu
wynika, wówczas kamerę stacjonarną byśmy mogli zainstalować no, ale to wszystko, to co
powiedziałem kosztuje. JeŜeli będą środki na to, będziemy realizować. Plany rozwoju
monitoringu wynikają przede wszystkim z naszych wspólnych ustaleń z Panem
Komendantem Policji, ze słuŜbami, które podlegają Panu Komendantowi. Na dzień dzisiejszy
ja oceniam, Ŝe miasto jest w sposób przyzwoity monitorowane. Wszystkie kamery są
sprawne, jeŜeli któraś nie działa, to nie działa przez bardzo krótki okres czasu, z uwagi na to,
Ŝe mamy tak to zorganizowane, Ŝe szybko następuje naprawa, a więc od czasu powstania,
więc od 2000 roku monitoring cały czas jest sprawny, cały czas działa i jest we właściwy
sposób wykorzystany.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję, myślę niech Pan pozostanie przy mikrofonie,
będą kolejne pytania. Państwo radni słyszeli, środki finansowe moŜemy zabezpieczyć
w budŜecie sami wnioskując, ale jest taki instrument jak budŜet obywatelski, gdzie równieŜ
mieszkańcy i tam mogą wnioskować, jeśli mówimy o nieduŜych kwotach, to teŜ jest
narzędzie dość powaŜnie finansowe, Ŝe jeśli taki problem istnieje na danym osiedlu, pewna
społeczność lokalna równieŜ w tej sprawie wnioskowała. Państwo mają pewnie pytania jak
sądzę. Pan Tomasz Andrzej Nowak będzie polemizował, Ŝe nie widać jednak.”

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „To znaczy ja nie mam zamiaru
przedłuŜać rozmowy i polemizować, chodziło mi bardziej o taki efektywny zasięg tej kamery.
Nie, Ŝe ona gdzieś tam łapie coś z 200 m, tylko o to, Ŝeby po prostu moŜna było rzeczywiście
kogoś zidentyfikować. Tam było kilka włamań do jubilera, który się znajduje blisko tego
skrzyŜowania, jedno nawet o dosyć dramatycznym przebiegu no i nie wierzę, Ŝeby kamera
z ulicy Bankowej ściągnęła akurat to włamanie, a facet sobie po prostu wszedł przez szybę
w drzwiach, którą wybił wcześniej, jeszcze sobie później uciekł, bo nie został złapany, ale to
juŜ nie jest temat na dziś. Będę wnioskował o tą kamerę dzisiaj po raz kolejny. Panie
Komendancie nie chodziło mi o to, Ŝe ktoś całkowicie nieudolny tą odpowiedź
przygotowywał. JeŜeli Pana uraziłem to przepraszam, ale no niestety kamera z takiej
odległości nie sądzę, to by musiała być naprawdę super profesjonalna kamera z super
zoomem, Ŝeby kogoś mogła zidentyfikować, a jeŜeli tylko zapisze ruch, Ŝe ktoś tam się bije,
to tylko w celu jakiejś tam interwencji. No to wtedy moŜe to tak działa, ale nawet patrząc po
załamaniu ulic, bo przecieŜ ulica 3 Maja na odcinku od Staszica do Szarych Szeregów, tam są
takie załamania zabudowy prawda, nawet samo to nie pozwala, Ŝeby ta kamera była
efektywna. JeŜeli będzie okazja, to nie omieszkam skorzystać z zaproszenia i oczywiście się
pojawię. Dziękuję.”

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS cytuję: „Panie Przewodniczący, Panowie
prezydenci, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Ja chcę tylko ustosunkować się do tego, co
Pan Komendant StraŜy Miejskiej powiedział przed chwilą, jednocześnie przytoczyć
wypowiedź Pani Dyrektor Sanepidu z komisji, która odbyła się w dniu 23 marca,
Ŝe bulwersujące jest to, Ŝe jako Państwo nadal nie moŜemy sobie poradzić, bo nie moŜemy
sobie poradzić z dopalaczami, z ludźmi, którzy prowadzą handel tymi dopalaczami, a przede
wszystkim ze znakomitymi „chemikami”, którzy potrafią tak zmieniać substancję, Ŝe gdy jest
ona umieszczona na liście tych szkodliwych, za chwilę zmieniają jeden produkt i staje się
normalnym handlowym produktem.
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Ale chcę powiedzieć tylko jedno i iść za głosem, który powiedział Pan Komendant
StraŜy Miejskiej i poprzeć ten głos Panie prezydencie i Panie przewodniczący. Bulwersujące
jest to, Ŝe na mocy rozporządzenia, nowelizacji z 1 lipca 2015 r., po trzech latach ulegają,
umorzeniu kary nałoŜone na róŜnych przedsiębiorców, z czego bardzo skrzętnie korzystają
właśnie handlujący dopalaczami. Jeszcze tutaj mamy taką informację przytoczoną przez
Sanepid, to jest równieŜ dla nas bulwersujące, Ŝe Sanepid nałoŜył na tych Państwa, o których
tu mówimy, o tym sklepie z dopalaczami kary w wysokości 100 tys. zł, do tej pory nie
wpłynęła nawet symboliczna złotówka. Mało tego, dodatkowo w myśl przepisów powinni
być obciąŜeni pieniędzmi za przeprowadzone badania, teŜ nie ma nic. Dlatego apel Pana
Komendanta, będę popierał równieŜ Tomka Ŝebyśmy te 8 tys. nie Ŝałowali, bo jak widzimy
sprawa, tu jest tylko kwestia pieniędzy, ale przede wszystkim ratowania Ŝycia młodych ludzi,
którzy wchodzą na hasła. A tak jak na komisji powiedział nam Komendant i Policji i StraŜy
Miejskiej, nie ma w tej chwili moŜliwości, to są prywatne budynki, pozakładane jakieś alarmy
gdzie wchodzi się na hasła. Musimy zrobić wszystko, Ŝeby nasze miasto tak jak do tej pory
miało sukcesy w walce z dopalaczami, Ŝebyśmy po prostu kwestia 8 tys. nie przesłoniła nam
całości sprawy, która dotyczy tych ludzi, którzy korzystali z tych dopalaczy. Dziękuję
bardzo.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję wszystkim Państwu za udział w dyskusji, za
szerokie omówienie. Jeszcze Powiatowy Lekarz Weterynarii do mikrofonu chce podejść.
A na marginesie, zapis, o którym mówiła Pani ElŜbieta Streker - Dembińska został
skorygowany w tym dokumencie, juŜ go nie będzie. Bardzo proszę Pan Ireneusz Szeliński.”

Powiatowy Lekarz Weterynarii Ireneusz SZEFLIŃSKI, cytuję: „Ja właśnie odnośnie
tego zapisu. W swoim sprawozdaniu posługiwałem się kategoriami podmiotów, które są
nadzorowane przez inspekcję weterynaryjną, nie odnosiłem się do konkretnych zakładów,
które u nas są nadzorowane. W związku z tym patrząc na radnego Pana Wojdyńskiego, nie
napisałem, Ŝe Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska jest nadzorowana przez inspekcję tylko, Ŝe
zakład mleczarski. Odnośnie pozostałych podmiotów równieŜ tak postąpiłem. W związku
z tym proponowałbym, Ŝebyśmy zostawili jednak spalarnię, jako kategorię podmiotów, które
są nadzorowane. Nie odnosiłem się do konkretnego zakładu z konkretną nazwą. Dziękuję
bardzo.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję za to wyjaśnienie. Szanowni Państwo,
wszystkim Państwu, wszystkim słuŜbom mundurowym, niemundurowym za udział w
opracowaniu tego dokumentu, który daje nam pogląd na to, co w mieście zmienia się na
lepsze, co na gorsze, jakie są potrzeby. A odnośnie monitoringu, który nas wszystkich
ekscytuje, sprawa wydaje się dość prosta, trzeba znaleźć środki finansowe, ale zrazem
problem jest objąć całe miasto, no bo znów są etaty, zwracają się spółdzielnie, które teŜ to
powinny wydzielić we własnym zakresie. Wszystkim Państwu jeszcze raz dziękuję za udział
w dyskusji.”

Do oceny radni nie mieli innych pytań.
Przewodniczący rady stwierdził, Ŝe Rada Miasta Konina rozpatrzyła i przyjęła do
wiadomości ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście Koninie za rok 2015
przedłoŜoną przez Prezydenta Miasta Konina.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających na realizację zadań w mieście Koninie w 2016 roku
(druk nr 321).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, w którym rozpatrzymy
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w mieście w 2016
roku zawarty w druku 321. Był on przedmiotem obrad komisji. Komisją wiodącą w tej
materii jest Komisja Rodziny i Spraw Społecznych, której przewodniczącego W. Wanjasa
proszę o przedstawienie opinii wypracowanej na posiedzeniu komisji.”

Przedstawiając opinię przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
Wiesław WANJAS powiedział, cytuję: „Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie
Prezydenci, Szanowna Rado, Szanowni Goście. W dniu 23 marca odbyło się wspólne
posiedzenie trzech komisji: Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rodziny i Spraw
Społecznych oraz Komisji Praworządności. Na tej komisji został omówiony projekt uchwały
w sprawie określenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Koninie w 2016 roku.
Dyrektor MOPR Pani Anna Kwaśniewska szczegółowo omówiła ten punkt. Ja pragnę
tylko powiedzieć Państwu, Ŝe ta rehabilitacja składa się z dwóch podpunktów, z dwóch
kolumn. Jedna to jest rehabilitacja zawodowa i druga rehabilitacja społeczna. W sumie są to
środki na 2016 rok, na tą chwilę, bo one mogą ulegać zmianie, 2.997.717,00 zł. Jak zwykle
przy sporządzaniu projektu budŜetu tych pieniąŜków MOPR brał pod uwagę podania, które
do tej pory zostały złoŜone przez mieszkańców, Ŝeby jak najbardziej celowe było
wykorzystanie tych pieniędzy, co nie zmienia faktu, jak wszyscy Państwo juŜ wiecie,
z poprzedniego roku, Ŝe jeŜeli nastąpi w trakcie roku taka sytuacja, Ŝe z jednej jakiejś
dziedziny nie zostaną pieniąŜki wykorzystane, to są przenoszone uchwałą rady na inne, Ŝeby
spoŜytkować maksymalnie wszystkie środki. I drugą taką decyzją, którą się kierował MOPR
było to, Ŝe rozporządzeniem została zwiększona wysokość dofinansowania kosztów rocznego
pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej w kwocie 14.796 zł do kwoty
15.996 zł. I to jest wszystko, co chciałbym powiedzieć. Projekt został przegłosowany i
przyjęty pozytywnie 6 głosami „za”.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem i powiedział, cytuję:
„Tak jak Pan przewodniczący powiedział wielu mieszkańców czeka na ten projekt uchwały
właśnie. Tam jest duŜe wsparcie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wracamy do
tej uchwały parę razy w roku, zgodnie z tym jak mieszkańcy wnioskują do MOPRu, stąd
Państwo będziecie na sesji informowani o tym, Ŝe taki projekt uchwały będzie podlegał
zmianie w trakcie roku.”

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały oznaczony
numerem druku 321 poddał pod głosowanie.
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Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w mieście Koninie w 2016
roku.

Uchwała Nr 302 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Sprawozdanie
z
działalności
Miejskiego
Zespołu
Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
na terenie miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania za 2015 rok.
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku to Sprawozdanie
z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie
miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2015 rok. Jest to
materiał informacyjny. Był on przedmiotem obrad komisji. Komisją wiodącą w tej materii
jest Komisja Rodziny i Spraw Społecznych, której przewodniczącego W. Wanjasa proszę
o przedstawienie opinii wypracowanej na posiedzeniu komisji.”

Przedstawiając opinię Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
Wiesław WANJAS powiedział, cytuję: „Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie
Prezydenci, Szanowna Rado, Szanowni Goście. W 23 marca na wspomnianym juŜ
posiedzenie tych trzech komisji omawialiśmy przyjęcie sprawozdania z działalności
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie miasta Konina
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2015 rok z tym, Ŝe komisjami
wiodącymi tutaj jest Komisja Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisja Praworządności.
Proszę Państwa ja tylko tak pokrótce. Jak zwykle sprawozdanie przedstawiła nam Pani
dyrektor MOPR Pani Anna Kwaśniewska. Ja chcę tylko Państwa poinformować, Ŝebyśmy
byli bardziej świadomi, czego dotyczy praca tego Zespołu Interdyscyplinarnego, bo to jest
bardzo waŜna praca i niejednokrotnie nam gdzieś umyka w naszych codziennych działaniach.
Chcę powiedzieć, Ŝe Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych
między Prezydentem Miasta Konina a podmiotami takimi jak MOPR, Miejską Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, SłuŜbą Zdrowia, Komendą Miejską Policji,
oświatą, organizacjami pozarządowymi i Prokuraturą Rejonową.
Ja chcę tutaj jeszcze się skupić na takiej jednej podstawowej rzeczy, o której chciałem
Państwa poinformować, zarówno radnych jak i gości - to problem niebieskich kart. Ja chcę
powiedzieć, Ŝe w 2015 roku do przewodniczącego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
wpłynęło łącznie 137 formularzy niebieskich kart. Czyli wskazuje to na to, Ŝe wprowadzenie
tego typu rozwiązania było celowe i zasadne. Natomiast chcę się tylko podeprzeć dwoma
danymi, które są bardziej dla mnie niepokojące, Ŝe w wielu rodzinach procedura niebieskiej
karty była uruchamiana wielokrotnie. I tak na przestrzeni roku 2015 w 12 rodzinach załoŜono
2 niebieskie karty i w 2 rodzinach załoŜono 3 niebieskie karty. Panie przewodniczący
oczywiście informacji z zakresu działalności tego zespołu jest duŜo więcej, ale są
to wiadomości, które moŜna przeczytać.
Natomiast te, które są najwaŜniejsze postanowiłem Państwu wskazać. Sprawozdanie,
przez dwie komisje wspominane przeze mnie, zostało pozytywnie przyjęte 7 głosami „za”.”
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Przewodniczący rady, cytuję: „Aczkolwiek jest to materiał informacyjny, tutaj rada
nie będzie głosowała. Myślę, Ŝe tych sprawozdań, których jest wiele, jak Państwo widzą
w porządku obrad, pokazuje jak dobrze zorganizowana jest szeroko pojęta problematyka
pomocy społecznej w naszym mieście, która z roku na rok funkcjonuje coraz lepiej i jest to
ujęte w ramy organizacyjne, prawne realizowane pod okiem MOPRu, ale z pomocą wielu
organizacji pozarządowych, którym teŜ przy tej okazji moŜna podziękować.”
Do sprawozdania radni nie mieli pytań.

Przewodniczący rady stwierdził, Ŝe Rada Miasta Konina rozpatrzyła i przyjęła do
wiadomości sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie
do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy na terenie miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za
2015 rok

Następnie Przewodniczący rady zarządził 20 minut przerwy.

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Koninie za 2015 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie
realizowanych zadań na 2016 rok.

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia
sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2015 rok
oraz informacji o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2016 rok. Materiał był
przedmiotem obrad komisji. Komisją wiodącą w tej materii jest Komisja Rodziny i Spraw
Społecznych, której przewodniczącego W. Wanjasa proszę o przedstawienie opinii
wypracowanej na posiedzeniu komisji.”

Przedstawiając opinię przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
Wiesław WANJAS powiedział, cytuję: „Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie
Prezydenci, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. W dniu 23 tego miesiąca, tak jak juŜ
wcześniej informowałem, obradowały trzy komisje. Między innymi w jednym z punktów
procedowane było sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Koninie za 2015 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2016
rok. To wszystko, co się wiązało z tym sprawozdaniem przekazała nam Pani dyrektor MOPR
Anna Kwaśniewska. Jest to materiał bardzo obszerny, informujący o wszystkich działaniach,
o wszystkich poradach, o kaŜdym programie, który realizuje MOPR. Ja pozwolę sobie
Państwu tylko przytoczyć pewne cyfry, które w jakimś stopniu, w pigułce pokaŜą obraz
działalności MOPRu. Ilość świadczonych porad: w 2015 roku prawnych było - 336,
psychologicznych – 378, socjalnych - 1762 czyli łącznie 2500 porad. To świadczy o tym, Ŝe
jest duŜe zapotrzebowanie, Ŝe ci pracownicy naprawdę realizują to, do czego są powołani, Ŝe
mieszkańcy naszego miasta potrzebują po prostu takiej pomocy, Ŝe jeszcze mamy na tym
odcinku duŜo do zrobienia. Ja jeszcze chciałbym Panie przewodniczący, jeŜeli Pan pozwoli
powiedzieć parę słów, Ŝeby podsumować dokument. Jak wszyscy Państwo doskonale wiecie i
się orientujecie, w tym roku zakres obowiązków w MOPR uległ zwiększeniu, poniewaŜ
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zostało uruchomione świadczenie wychowawcze Programu Rodzina 500 +, to się wiąŜe
równieŜ z tym, Ŝe nasz MOPR musiał zwiększyć swój zakres obowiązków, ale nie tylko
poprzez ludzki czynnik, ale równieŜ przez biura i pomieszczenia gdzie będziemy obsługiwali
naszych mieszkańców. Ja jestem spokojny, poniewaŜ otrzymaliśmy informację, zarówno od
z-cy prezydenta Pana Sławomira Lorka jak i od Pani dyrektor, Ŝe jesteśmy w tej chwili
przygotowani na kaŜde działania i takie otrzymaliśmy zapewnienie w momencie, kiedy
zostaną uruchomione środki jeszcze w miesiącu kwietniu jesteśmy w stanie tydzień po
otrzymanych środkach wypłacać je naszym mieszkańcom. Czyli pod tym względem jesteśmy
przygotowani na to, Ŝeby ten program był u nas realizowany. Jeszcze będę, co roku powtarzał
przy tej okazji o potrzebie rozbudowy ośrodka. Ten ośrodek mieści się w dawnym Ŝłobku
hutniczym przy ulicy Przyjaźni, jest to pomieszczenie zdecydowanie za małe na cele, jakie
realizuje w swojej działalności. Jest prośba, chcę przypomnieć Państwu radnym, juŜ parę lat
do tyłu został opracowany projekt na to miejsce, brakuje tylko jednej takiej rzeczy jak
fundusze. I na koniec w imieniu swoim i całej komisji i wszystkich trzech komisji, a takŜe
radnych chciałbym serdecznie na ręce Pani dyrektor, która tutaj jest obecna, złoŜyć serdeczne
podziękowania wszystkim pracownikom naszej placówki MOPR za trud, zaangaŜowanie w
pomoc naszym mieszkańcom. A jeszcze dołoŜę taką jedną swoją informację, Ŝe dziękujemy
Pani dyrektor za to, Ŝe tak działacie, Ŝe do tej pory w Uwadze nie znalazł się ani jeden
program z MOPR w Koninie. Dziękujemy.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję.

Głos zabrała radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „Ja myślę, Ŝe w tym momencie
warto tutaj wspomnieć równieŜ o tym, Ŝe jeszcze kilka lat temu dzieci, które były zabierane
do domów dziecka były poza terenem naszego miasta. Na dzień dzisiejszy praktycznie
MOPR znalazł rozwiązanie i wszystkie dzieci, które odizolowane są z wiadomych względów
od swoich rodzin, znajdują zakwaterowane właśnie czy w Rodzinnych Domach Dziecka, czy
w rodzinach zastępczych na terenie naszego miasta. I poza tym, Ŝe umoŜliwia rodzinom
biologicznym kontakt z tymi dziećmi, to oczywiście równieŜ obniŜa finansowo wydatki
związane właśnie z tą sytuacją.”

Przewodniczący rady, cytuję: „To rzeczywiście kwestia, która przez wiele lat
zaprzątała nam głowę Ŝeby, rzeczywiście rozwiązać problem dzieci, które umieszczane były
do tej pory w masowych domach dziecka, rozwiązać w sposób docelowo poprzez rodziny.
Namiastkę takiej komórki, która tak naprawdę dba o prawdziwy rozwój społeczny takiej
osoby i wydaje się, Ŝe ten cel wreszcie osiągnęliśmy. To nie była rzecz łatwa, moŜna
powiedzieć, Ŝe duŜo lepiej przez lata radził sobie powiat w tym zakresie. Wreszcie jest tak, Ŝe
i w naszym mieście nie mamy problemów dzieci w rodzinach czy w Rodzinnych Domach
Dziecka, bo to jest to środowisko najbardziej właściwe dla takich dzieci, które tak
doświadczył cięŜko los.
Myślę, Ŝe podziękujemy wszyscy tutaj jak jesteśmy Pani dyrektor za tę pracę, na jej
ręce dla wszystkich pracowników. Zakres zadań ogromny, ale potrafią sobie radzić i co waŜne
potrafią zaangaŜować w to organizacje pozarządowe, których w naszym mieście jest nie mało
i myślę, Ŝe ta współpraca teŜ w jakiś sposób ułatwia działalność codzienną ludzi, którzy w
MOPRze pracują. Za to Pani serdecznie dziękujemy.”

Do sprawozdania radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady stwierdził, Ŝe Rada
Miasta Konina rozpatrzyła i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Miejskiego
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Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2015 rok oraz informacje o potrzebach w zakresie
realizowanych zadań na 2016 rok.

10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za
2015 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją
zadania.
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy przyjęcia
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok oraz przedstawienie
potrzeb związanych z realizacją zadania. Poproszę pana W. Wanjasa o przedstawienie opinii
wypracowanej na posiedzeniu komisji.”

Przedstawiając opinię przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
Wiesław WANJAS powiedział, cytuję: „Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie
Prezydenci, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. RównieŜ na posiedzeniu tych trzech komisji
w dniu 23 marca Ŝeśmy omawiali sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny za 2015 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania Pani
dyrektor MOPR Pani Anna Kwaśniewska omówiła szczegółowo całe to sprawozdanie. Ja
chciałbym tylko przytoczyć Państwu moŜe taką analizę tej pomocy, Ŝebyśmy wiedzieli, czym
MOPR w tym temacie akurat się zajmuje. Czyli zajmuje się analizą sytuacji rodziny
i środowiska rodzinnego oraz przyczyn ewentualnego kryzysu w rodzinie, wzmocnienie roli
i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie
świadomości z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny i pełnienia ról społecznych,
pomoc w integracji rodziny poprzez wzmacnianie więzi i poprawnych relacji w rodzinie,
przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, umoŜliwienie dostępu do
poradnictwa specjalistycznego i współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz
rodziny. Właśnie w związku z tymi podmiotami zajmę jeszcze minutę czasu, bo nie zawsze
zdajemy sobie sprawę jakie placówki, jakie organizacje i kto jest zaangaŜowany
w rozwiązywanie tych wszystkich problemów. Dlatego dzisiaj przy tej okazji pozwolę sobie
podać, Ŝe szczegółowo realizacją gminnego programu wspierania rodziny w Koninie na lata
2015-2017 zajmują się następujące podmioty: MOPR w Koninie, Sąd Rejonowy w Koninie,
Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koninie, Powiatowy Urząd Pracy,
Pogotowie Opiekuńcze, Zawodowe Rodziny Zastępcze pełniące funkcje Pogotowia
Rodzinnego, placówki oświatowe i opiekuńczo - wychowawcze, Urząd Miejski w Koninie
Wydział Spraw Lokalowych, spółdzielnie mieszkaniowe, placówki słuŜby zdrowia,
Organizacje Pozarządowe i Komenda Miejska Policji. Właśnie chciałem wymienić wszystkie
te podmioty Ŝebyśmy mieli świadomość, Ŝe wiele jest zaangaŜowanych osób i podmiotów
wspierania rodziny i Ŝeby rodziny w naszym mieście były dostrzegane i Ŝeby działa im się jak
najmniejsza krzywda.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję Panu przewodniczącemu za przybliŜenie
właśnie istoty działalności w tym zakresie, w zakresie pomocy rodzinie, wsparcia dla rodzin.
Pokazuje to jak ta praca jest usystematyzowana. Jest dokument, który najpierw wytycza cele i
co roku są to zapisy podstawowe, mamy sprawozdanie z realizacji tych zadań. MoŜemy w ten
sposób usprawniać tę pomoc i uczyć się przy okazji słuŜyć doświadczeniem równieŜ innym
jednostkom samorządów terytorialnych.”
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Do sprawozdania radni nie mieli pytań.

Przewodniczący rady stwierdził, Ŝe Rada Miasta Konina rozpatrzyła i przyjęła do
wiadomości sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania.

11. Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu wynikających
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie
za rok 2015 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy
zastępczej na 2016 rok.
Przewodniczący rady, cytuję: „Następny punkt porządku obrad to sprawozdanie
z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej w Koninie za rok 2015 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie systemu
pieczy zastępczej na 2016 rok. Informacja ta wynika równieŜ z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
Art. 179. 1. W terminie do dnia 31 marca kaŜdego roku wójt składa radzie gminy roczne
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby
związane z realizacją zadań.
2. Rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby, o których mowa w ust. 1, uchwala gminne
programy wspierania rodziny.
Poproszę Pana W. Wanjasa o przedstawienie opinii wypracowanej na posiedzeniu komisji.”

Przedstawiając opinię przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
Wiesław WANJAS powiedział, cytuję: „Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie
Prezydenci, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z realizacji zadań własnych
powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie
za rok 2015 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2016 rok
było następnym dokumentem, sprawozdaniem, nad którym procedowała komisja 23 marca. Jak
zawsze sprawozdanie szczegółowo omówiła Pani dyrektor MOPRu Anna Kwaśniewska. Chcę
powiedzieć, Ŝe ostatnio telewizja, albo telewizje róŜne, w róŜny sposób informują nas o tym, co
się dzieje w Państwowych Domach Dziecka, co się dzieje w zastępczych rodzinach, co się
dzieje w Rodzinnych Domach Dziecka, itd. My jednak uwaŜamy, albo przynajmniej będę
mówił za siebie, poniewaŜ nie mam upowaŜnienia komisji, Ŝe powinniśmy robić wszystko, aby
wspierać i rozwijać w Koninie Rodzinne Domy Dziecka, poniewaŜ praktyka wskazuje, Ŝe tutaj
dzieci wychowywane właśnie w tych Rodzinnych Domach Dziecka mają najbliŜszą atmosferę
stworzoną taką jak w domu. Chcę powiedzieć, Ŝe na terenie Konina funkcjonują dwie placówki
opiekuńczo - wychowawcze. Jest to Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez
Stowarzyszenie PROM i pogotowie opiekuńcze, których działalność finansowana jest
bezpośrednio z budŜetu miasta. Proszę Państwa tych ludzi trzeba podziwiać nie tylko za to, Ŝe
biorą sobie na barki wychowanie 8-9 czy 10 dzieci i z nimi mają kłopoty, ale niejednokrotnie
wynika to z rozmów, które przeprowadzam z Państwem Jar, czy innymi opiekunami.
Niejednokrotnie kłopoty ich są większe z porozumiewania i komunikowania się z ich
rodzicami biologicznymi. Ci rodzice nie mieli potrzeby wychowywania tych dzieci, a mają
wielką potrzebę, Ŝeby pouczać, Ŝeby nauczać, Ŝeby wyraŜać swoją opinię, swoje
niezadowolenie z tego, co te dzieci spotyka. I tu przy okazji chce jeszcze powiedzieć jedno
i podziękować za inicjatywę i za zrozumienie, Ŝe właśnie tym 500+ pieniądze te idą dla tych
rodziców, którzy wychowują w danej chwili a nie dla rodziców biologicznych, bo to juŜ by
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była zupełna paranoja. Ja myślę, Ŝe naleŜałoby Panie przewodniczący zrobić wszystko,
Ŝebyśmy właśnie pokazali, my Ŝeśmy juŜ mówili o rozwiązaniach, Pan prezydent Lorek
równieŜ był obecny i słyszał i równieŜ jest otwarły na takie inicjatywy, Ŝebyśmy robili
spotkania z ludźmi, którzy mają doświadczenia. Bo są grupy nauczycielek byłych, które juŜ są
w tej chwili emerytowane, a młodymi, Ŝeby pokazać im na czym polega rola rodzica takiego
Rodzinnego Domu Dziecka, bo być moŜe ludzie bardziej się boją samego tytułu niŜ to, co z
tego wynika, a jest wielka potrzeba, bo później jest satysfakcja taka jak dziecko staje się
absolwentem PWSZ. I to są takie naprawdę duŜe satysfakcje, Ŝe się wyciągnęło gdzieś te dzieci
z takiej atmosfery nie najlepszej. Dziękuję bardzo Panie przewodniczący.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję Panu przewodniczącemu za przybliŜenie tego
jak system piecza zastępcza działa w naszym mieście, bo to waŜne Ŝeby pokazać właściwą
atmosferę, jaką moŜna stworzyć, Ŝeby moŜna zachęcić kolejne takie rodziny w naszym
mieście, aŜeby zechciały być rodzinami zastępczymi dla dzieci, które w takiej potrzebie są.
One są te potrzeby cały czas rosnące. Myślę, Ŝe takie zachęty, które co tu duŜo ukrywać, które
są wsparciem finansowym znaczącym, mają szansę na to, Ŝeby być zawodową Rodziną
Zastępczą. Do tego naleŜy dąŜyć, bo to jest najlepsza forma i atmosfera, jaką moŜna stworzyć
dla dziecka, który został pozbawiony tej biologicznej rodziny.”

Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Panie Przewodniczący,
Szanowni Państwo bardzo dziękuję za głos Pana przewodniczącego Wiesława Wanjasa w tej
dyskusji. Była dyskusja równieŜ w czasie posiedzenia komisji i myślę i gorąca prośba do Pani
dyrektor Anny Kwaśniewskiej przy najbliŜszych róŜnych imprezach kierowanych dla rodziny,
tutaj mam na myśli róŜne festyny, które będą organizowane z okazji dnia dziecka będziemy
starać się promować właśnie te rodziny, które nie bały się tego wezwania. Wspierają
wychowanie, wspierają rodzinę właśnie w pieczy zastępczej. TakŜe taki był głos w czasie
komisji i prosiłbym bardzo tutaj Panią dyrektor, ale równieŜ Państwa o to, Ŝebyście teŜ nam
pomogli w promowaniu tych rodzin, które mamy w Koninie, które mocno wspierają nas, jako
samorząd miasta w tym zadaniu.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Tak to bardzo doby pomysł, rzeczywiście warto
promować rodziny zastępcze. Dziękuję Państwu za udział w dyskusji.”

Do sprawozdania radni nie innych pytań.

Przewodniczący rady stwierdził, Ŝe Rada Miasta Konina rozpatrzyła i przyjęła do
wiadomości sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za rok 2015 oraz przedstawienie
potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2016 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pomocy społecznej
pod nazwą „Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym
dotkniętych problemem uzaleŜnień i przemocy domowej, realizowany
w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
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w Koninie w okresie kwiecień 2016 r. – grudzień 2019 r.” (druk
nr 314).
Przewodniczący rady, cytuję: „Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia programu pomocy społecznej pod nazwą „Program zajęć dla osób
bezrobotnych, w tym dotkniętych problemem uzaleŜnień i przemocy domowej, realizowany
w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie
kwiecień 2016 r. – grudzień 2019 r. zawarte w druku nr 314. Poproszę Pana W. Wanjasa
o przedstawienie opinii wypracowanej na posiedzeniu komisji.”

Przedstawiając opinię przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
Wiesław WANJAS powiedział, cytuję: „Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci,
Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Na tym samym posiedzeniu w dniu 23 marca równieŜ
omawialiśmy punkt, który przed chwilą przedstawił Pan przewodniczący. Jak zawsze projekt
uchwały przedstawiła i omówiła nam Pani dyrektor MOPR Anna Kwaśniewska. Po
przeprowadzonej dyskusji zostało przeprowadzone głosowanie i tutaj jak poprzednio przy
innym punkcie głosowały dwie komisje wiodące, czyli Komisja Rodziny i Spraw Społecznych
oraz Komisja Praworządności, ale zanim ja Państwu przedstawię wyniki głosowania,
chciałbym króciutko zapoznać Państwa z tym, jakie zadania do realizacji przyjmuje sobie Klub
Integracji Społecznej MOPR w Koninie dla osób bezrobotnych. A więc ta reintegracja polega
na tym, Ŝe się dzieli na reintegrację społeczną i na reintegrację zawodową i tak w zadaniach do
realizacji społecznej są to warsztaty z zakresu komunikacji integracji, warsztaty z zakresu
asertywności i autoprezentacji, warsztaty radzenia sobie ze stresem, profilaktyka zdrowotna
psychospołeczne aspekty zdrowia i choroby, zajęcia warsztatowe, uzaleŜnienia
i współuzaleŜnienia, przemoc wykłady i warsztaty, moŜliwość uzyskania pomocy prawnej
w przypadku występowania przemocy, indywidualne spotkania z radcą prawnym, spotkania
z funkcjonariuszami policji KMP w Koninie, formalne oraz praktyczne uwarunkowania
interwencji funkcjonariuszy policji w sytuacjach przemocy domowej, zagadnienia
proceduralne, spotkanie z kuratorem zawodowym z Wydziału Rodziny i Nieletnich z Sądu
Rejonowego w Koninie, jak i jeszcze parę innych. RównieŜ chciałbym króciutko przedstawić
zadania z zakresu reintegracji zawodowej, to są: preferencje zawodowe, sporządzanie
indywidualnych planów działań, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty
dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej, spotkania na temat spółdzielczości
socjalnej, dla osób chętnych i spełniających odpowiednie kryteria moŜliwość wzięcia udziału
w pracach społeczno-uŜytecznych w jednostkach na terenie miasta, jak i kursy podnoszące
umiejętności kluczowe - języki, kursy komputerowe itd. Jak wiemy doskonale z organizacji,
które juŜ niektóre działają na terenie naszego miasta Konina, udało się właśnie przy pomocy
MOPR uruchomić pewne spółdzielnie socjalne. Tutaj dobrze układa się współpraca MOPRu
i PUP i oby, to tak wyciągając wnioski z lat poprzednich, Ŝeby to było w coraz lepszym
wykonaniu. W wyniku przeprowadzonego głosowania Panie przewodniczący - 7 głosami „za”
został projekt uchwały pozytywnie zaopiniowany.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję Panu przewodniczącemu równieŜ za
przybliŜenie istoty tego programu. Jest on dość konkretny. Po roku myślę, Ŝe poznamy wstępne
efekty tego programu, chociaŜ jest programem wieloletnim.”
Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
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Głos zabrał radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Panie Przewodniczący, Panowie
Prezydenci, Szanowni Państwo. Ja bardzo króciutko, ja w tym miejscu chciałbym
podziękować szczególnie za to sformułowanie mówiące o przemocy domowej, a nie
o przemocy rodzinnej. My dzisiaj omawiamy sporo dokumentów poświęconych zagadnieniu
wspieraniu rodziny. Myślę, Ŝe pójście w tą stronę, właściwego uŜywania języka. Język
powinien opisywać rzeczywistość, ale w jakimś sensie tą rzeczywistość tworzy. Teraz, jeśli
będziemy mówić o przemocy rodzinnej itd., to rzeczywiście będziemy mieli kłopoty
z tworzeniem rodzin zastępczych itd. Mówmy o rodzinie jak najpiękniej i tutaj w tym
momencie za to sformułowanie bardzo dziękuję.”

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały
oznaczony numerem druku 314 poddał pod głosowanie.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia programu pomocy społecznej pod nazwą „Program zajęć dla
osób bezrobotnych, w tym dotkniętych problemem uzaleŜnień i przemocy domowej,
realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
w okresie kwiecień 2016 r. - grudzień 2019 r.”

Uchwała Nr 303 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wychodzenia
z bezdomności na lata 2016 – 2019” (druk nr 320).
Przewodniczący rady, cytuję: „Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia „Programu wychodzenia z bezdomności na lata 2016 – 2019”. Poproszę
Pana Wiesława Wanjasa o przedstawienie opinii wypracowanej na posiedzeniu komisji.”

Przedstawiając opinię przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
Wiesław WANJAS powiedział, cytuję: „Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie
Prezydenci, Szanowna Rado, Szanowni Państwo, równieŜ na posiedzeniu komisji 23 marca
omawialiśmy projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wychodzenia z bezdomności na
lata 2016 – 2019”. Jak zwykle projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez Panią
Dyrektor MOPR Annę Kwaśniewską. Ja chcę tylko w tym punkcie, juŜ nie będę Państwa
zanudzał teraz róŜnymi tytułami, róŜnymi cyframi, bo ich jest jak zawsze bardzo duŜo przy
tego typu punktach. Chcę tylko podkreślić jedną rzecz, mieliśmy na początku tego miesiąca
dwie komisję akurat tak się złoŜyło i tu mogę zapewnić Państwa, Ŝe bez wzajemnych
konsultacji Komisji Rodziny i Spraw Społecznych i Komisja Praworządności w programie
swojej pracy poza swoimi normalnymi posiedzeniami komisji przedsesyjnymi, ujęła w swojej
pracy odwiedzenie nowo powstałego ośrodka dla bezdomnych. Placówki, która został
przeniesiona na miejsce, będę tu uŜywał takiego stwierdzenia dawnej Izby Wytrzeźwień.
Proszę Państwa ta placówka istniej od 1 stycznia 2016 roku, miasto zleciło prowadzenie tej
placówki przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego KrzyŜa w Koninie. W tej chwili
noclegownia dla bezdomnych oferuje 49 miejsc, schronisko dla bezdomnych 16 miejsc oraz
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ogrzewalnia do tej pory nie było moŜliwości, Ŝeby taka istniała, poniewaŜ wszyscy Państwo,
albo przynajmniej większość Państwa, którzy widzieli jak wyglądał do tej pory ośrodek dla
bezdomnych, to nie było takiej moŜliwości. Proszę Państwa byliśmy naprawdę zadowoleni z
tego, co zobaczyliśmy. Uwagi małe, jakie zgłosiliśmy, nie będę juŜ tutaj dzisiaj mówił, bo Pan
prezydent Lorek je otrzymał na komisji i to są do realizacji, bo to są naprawdę takie drobne
uwagi. Chcę powiedzieć tylko tak, Ŝe proszę Państwa, aŜ chce się tym ludziom teraz pomagać
jak widać ich zaangaŜowanie. Nie było Pani kierownik, a jak jakaś pracownica powiedziała, Ŝe
tam będzie posiedzenie komisji, to tam się wszyscy organizowali. Jeden przyniósł wieszak,
drugi ustawił stoliki. Czyli widać, Ŝe niejako są ludźmi z nazwy bezdomnymi, ale ta
bezdomność ich gdzieś tam ginie jak są między sobą. Gdy Ŝeśmy zwiedzali wiedzieliśmy, Ŝe
spotykają się swoich pokojach, piją kawę. W tych pokojach jest naprawdę nieźle, jak biorąc na
warunki tej bezdomności i myślę, Ŝe to jest sukces zarówno jak i magistratu i Rady Miasta. Z
tym, Ŝe udało nam się w tak istotny sposób poprawić warunki istnienia tej placówki. Ja śmiem
twierdzić, Ŝe jest to w tej chwili jedna z najlepiej organizacyjnie przygotowanych placówek na
tego typu działania. I za to dziękuję Panie prezydencie. W wyniku przeprowadzonego
głosowania Komisja Rodziny i Spraw Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie
5 głosami „za”.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję Panu przewodniczącemu za tę garść informacji
z posiedzenia wyjazdowego komisji.”

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały oznaczony numerem
druku 320 poddał pod głosowanie.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wychodzenia z bezdomności na lata 2016 – 2019”.

Uchwała Nr 304 stanowi załącznik do niniejszego protokołu

14. Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
miasta Konina za 2015 rok.
Przewodniczący rady, cytuję: „Następny punkt porządku obrad raport z realizacji
programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Konina za 2015 rok. To jest raport tym
razem, materiał, który szanowni Państwo nie będzie podlegał głosowaniu. Poproszę Pana
Wiesława Wanjasa o przedstawienie opinii wypracowanej na posiedzeniu komisji.”

Przedstawiając opinię przewodniczący Komisji Rodziny i spraw Społecznych
Wiesława Wanjas powiedział, cytuję: „Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowna
Rado, Szanowni Państwo. W dniu 23 tego miesiąca równieŜ omawialiśmy na posiedzeniu
komisji Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina za 2015
rok. Raport szczegółowo został omówiony przez Kierownika Wydziału Spraw Społecznych
Panią Jolantę Stawrowską. I chcę tylko powiedzieć parę spraw, które się z tym wiąŜą, a
mianowicie, jakie kierunki sobie przyjął Urząd Miejski do realizacji tego programy na 2016
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rok. A więc pierwszy kierunek to jest zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych i osób zagroŜonych uzaleŜnieniem. Drugi kierunek to
jest udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomani w pomocy
psychospołecznej i prawnej. Trzeci kierunek jest to prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów
narkomani w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenia zajęć sportowo –
rekreacyjnych dla uczniów, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w poza
lekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. I następny
kierunek jest to wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznie
słuŜących rozwiązywaniu problemów z narkomani. Proszę Państwa jest szerokie spektrum
działania właśnie Wydziału Spraw Społecznych w tym kierunku. MoŜna by było zrobić jeszcze
więcej z tym, Ŝe nie moŜemy tu ukrywać, Ŝe te zadania są bardzo drogie. I tak chciałem tutaj
bardzo serdecznie podziękować Pani kierownik za to, Ŝe spośród szeregu propozycji, które są
zgłaszane w wydziale, a naprawdę jest duŜo osób indywidualnych, które się wyspecjalizowały
w chęci przeprowadzania takich róŜnych prelekcji, wykładów, Ŝe Pani kierownik wybiera te
zadania, które nie są indywidualnymi, ale wskazanymi, czyli takie zadania, które przynoszą
przez specjalistów ukierunkowane, które przynoszą największe rozwiązania dla największej
grupy, bądź to uczniów czy innych osób. I dlatego naleŜy popierać tego typu działania, które są
dla szerszej grupy, które mają naprawdę wychowawcze i edukacyjne walory, a nie tylko
pokazanie filmiku, czy przedstawienie w krótkich zdaniach i zabranie z tamtych 4 czy 5 tys. zł.
Dlatego jeszcze raz Pani kierownik bardzo dziękuje i prosimy o realizacje, a my będziemy
robić wszystko, a Ŝeby tych pieniędzy na te działania było jak najwięcej. Panie przewodniczący
nie było głosowania, poniewaŜ jest to raport.”
Przewodniczący rady, cytuję: „Witam na naszych obradach Panią radną, a obecnie
przewodniczącą sejmiku panią Zofię Itman, która jest zajęta dyskusją, ale myślę, Ŝe jak zwykle
bardzo rzeczową. Witam serdecznie naszą koleŜankę.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad raportem.

Głos zabrała radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „Ja oczywiście podzielam zdanie
kolegi, jeŜeli chodzi o działania Wydziału Spraw Społecznych. TakŜe dziękuję Pani
kierownik za podejmowane inicjatywy. Myślę, Ŝe właśnie działania są bardzo skuteczne,
jeŜeli są kompleksowe i cieszy właśnie to, Ŝe z roku na rok program działań profilaktycznych
jest poszerzany. Działania są kierowane nie tylko do osób uzaleŜnionych, nie tylko do
pedagogów czy dyrektorów szkół, ale właśnie dla rodziców. Do tej pory ci rodzice właściwie
zostawali sami z problemem, bo większość, jeŜeli chodzi o uzaleŜniania narkomanią
dotyczyła młodzieŜy. Na dzień dzisiejszy są specjalne szkolenia, są kursy, zaprasza się
rodziców do dialogu. Myślę, Ŝe warto tutaj równieŜ podkreślić działania Konińskiej Grupy
PAT, czyli profilaktyka rówieśnicza. Wiemy dobrze, Ŝe młodzieŜ gimnazjum czy szkół
średnich jest to młodzieŜ, do której trudno dotrzeć ulotkami czy nakazami dorosłych.
A profilaktyka rówieśnicza, właśnie przez wskazywanie alternatyw, co w zamian, ma
moŜliwość dotrzeć do tych ludzi szerzej. Myślę, Ŝe właśnie duŜą rolę odgrywają równieŜ
świetlice środowiskowe. Na ten moment na terenie miasta działają na kaŜdym osiedlu.
I myślę, Ŝe do tej pory właściwie brakowało, obyliśmy się z tematem narkomani, bo do tej
pory brakowało nam odwagi, Ŝeby o tym mówić. Nie było problemów w szkołach, nie było
problemów w domach, nie było problemów w mieście, a okazywało się, Ŝe osoby były
uzaleŜnione. Na ten moment mówimy o tym i myślę, Ŝe to bardzo waŜne, Ŝeby globalnie,
kompleksowo te rodziny wspierać i mamy szansę na to, Ŝe stworzymy uzaleŜnionym
alternatywę, co mogą robić w momencie, kiedy naprawdę potrzebują pomocy, bo to jest
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skutek de facto sięgania po uzaleŜnienia przez osoby, które mają problem i nie umieją sobie
z tym problemem poradzić.”

Głos zabrał radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Na zakończenie jeszcze jedno zdanie,
Pan przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych w swoim wcześniejszym
wystąpieniu mówił o bulwersującej sprawie mówiącej o tym, Ŝe nawet zasądzone środki i to
dość wysokie, są tak naprawdę umarzane w wyniku źle funkcjonujących rozporządzeń, ustaw,
nie wiem, jaka jest ranga tego dokumentu. I tak się zastanawiam i to poddaję oczywiście pod
osąd szanownej radzie, czy nie powinniśmy, jako rada podjąć pewnego rodzaju petycji, apelu.
Byśmy zwrócili się do osób kompetentnych, Ŝeby te zapisy po prostu zmienić, bo widzimy
taką potrzebę. To jest rzeczywiście takie bym powiedział, to jest Ŝenująca sytuacja. Mamy do
czynienia z ewidentnym przestępstwem. Śmiem nazywać tego rodzaju działalność, a nikt za
to nie ponosi kary i rzeczywiście bawimy się tak troszeczkę w kotka i w myszkę. To co myślę
na dzień dzisiejszy moŜemy zrobić, to oczywiście zaapelować w formie jakiejś uchwały
pewnie do naszych przedstawicieli, co by nad tym dokumentem się pochylili i stosowne
rozporządzenia zmienili. To jest oczywiście pod rozwagę, nie stawiam tego, jako wniosku,
tylko oczywiście do przemyślenia jak najbardziej, dziękuję bardzo.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Od razu przychodzi na myśl bardzo proste rozwiązanie,
zawsze mamy gdzieś tam na podorędziu swoich parlamentarzystów, jakąś reprezentację, do
których dość szybko moŜemy się zwrócić. I rzeczywiście naszą rolą samorządowców jest
zwracanie uwagi na to jak dane ustawy, czy teŜ rozporządzenia działają lub teŜ nie działają,
bo nie inaczej to od nas muszą się dowiedzieć, Ŝe dana wykładnia prawna jest nieefektywna.
Więc myślę, Ŝe to jest prosta droga, naszym instrumentem są podejmowane apele,
wielokrotnie to czyniliśmy. Ale teŜ podsuwam i takie rozwiązanie, bo w końcu taka teŜ jest
nasza rola. Mamy przełoŜenie na parlamentarzystów, moŜemy ich o tym informować i trzeba
informować, bo często nie mają takiej informacji, Ŝe przepis nie działa lub jest wadliwie
skonstruowany.”

Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Panie Przewodniczący,
szanowni Państwo, ja myślę, Ŝe tu kaŜdy z nas szczegółowo się z tym raportem zapoznał.
Natomiast dobrze, Ŝe w naszym mieście działa Stowarzyszenie MONAR, bo mogę teŜ
Państwu powiedzieć, jako pedagog, wtedy kiedy stowarzyszenie nie działało w mieście często
rodzice, którzy chcieli pomóc swojemu dziecku a szukali tej pomocy gdzieś w Polsce.
I myślę, Ŝe teŜ powinniśmy zauwaŜyć, Ŝe w naszym mieście działa Towarzystwo Inicjatyw
Obywatelskich, które w ubiegłym roku po raz 20 zorganizowało olimpiadę wiedzy o środkach
psychoaktywnych. To teŜ świadczy o tym, Ŝe ta edukacja właśnie jest od wielu lat i ona
przynosi efekty. To jeszcze takie małe uzupełnienie, jako głos w dyskusji.”

Głos zabrał radny W. WANJAS, cytuję: „8 kwietnia o 13: 30 taka olimpiada jest.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję za informacje, Panu prezydentowi równieŜ
i wszystkim Państwu za udział w dyskusji.”

Do raportu radni nie innych pytań.
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Przewodniczący rady stwierdził, Ŝe Rada Miasta Konina rozpatrzyła i przyjęła do
wiadomości raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina za
2015 rok”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwał Rady Miasta Konina
Nr 31 z dnia 21 stycznia 2015 roku oraz Nr 60 z dnia 25 lutego 2015
roku dotyczących udzielenia pomocy finansowej (druk nr 313).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały
w sprawie uchylenia Uchwał Rady Miasta Konina Nr 31 z dnia 21 stycznia 2015 roku oraz
Nr 60 z dnia 25 lutego 2015 roku dotyczących udzielenia pomocy finansowej druk nr 313.
Opinię do tego projektu uchwały przedstawi Pan przewodniczący Piotr Korytkowski.”

Przedstawiając opinię przewodniczący komisji Pan Piotr KORYTKOWSKI
powiedział, cytuję: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały omówił kierownik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pan Tadeusz Jakubek. Komisja Finansów i Komisja
Infrastruktury 14 głosami „za” pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję bardzo, jest to poniekąd uchwała techniczna
moŜna powiedzieć.”

Nie było zgłoszeń do dyskusji.
Przewodniczący rady projekt uchwały oznaczony numerem druku 313 poddał pod
głosowanie.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie uchylenia Uchwał Rady Miasta Konina Nr 31 z dnia 21 stycznia 2015
roku oraz Nr 60 z dnia 25 lutego 2015 roku dotyczących udzielenia pomocy finansowej.

Uchwała Nr 305 stanowi załącznik do niniejszego protokołu

16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze
darowizny (druk nr 323).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny druk nr 323. Opinię do tego projektu
uchwały przedstawi przewodniczący Komisji Infrastruktury Pan Piotr Korytkowski.”
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Przedstawiając opinię przewodniczący komisji Pan Piotr KORYTKOWSKI
powiedział, cytuję: „Panie przewodniczący ten projekt uchwały równieŜ omówił Pan
kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz Jakubek. Komisja Finansów i
Komisja Infrastruktury tak jak i poprzedni, 14 głosami „za” pozytywnie zaopiniowały
jednogłośnie projekt uchwały.”

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały oznaczony
numerem druku 323 poddał pod głosowanie.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny.

Uchwała Nr 306 stanowi załącznik do niniejszego protokołu

17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (druk nr 317).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości. Opinię do tego projektu uchwały przedstawi
przewodniczący Komisji Infrastruktury Pan Piotr Korytkowski.”

Przedstawiając opinię przewodniczący komisji P. KORYTKOWSKI powiedział,
cytuję: „Panie przewodniczący projekt uchwały został omówiony równieŜ przez Pana
kierownika Tadeusza Jakubka. Komisje Finansów i Komisja Infrastruktury 14 głosami „za”
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.”

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały oznaczony
numerem druku 317 poddał pod głosowanie.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości – obręb Laskówiec

Uchwała Nr 307 stanowi załącznik do niniejszego protokołu

18. Podjęcie uchwały w sprawie obciąŜenia nieruchomości słuŜebnością
gruntową (druk nr 316).
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Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały
w sprawie obciąŜenia nieruchomości słuŜebnością gruntową, druk nr 316. Opinię do tego
projektu uchwały przedstawi przewodniczący Komisji Infrastruktury Pan Piotr Korytkowski.”

Przedstawiając opinię przewodniczący komisji Pan Piotr KORYTKOWSKI
powiedział, cytuję: „Panie przewodniczący druk nr 316 przedstawił radnym pan kierownik
Tadeusz Jakubek. I tak jak poprzednio Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 14
głosami „za” pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały.”

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały oznaczony
numerem druku 316 poddał pod głosowanie.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie obciąŜenia nieruchomości słuŜebnością gruntową – obręb Laskówiec.

Uchwała Nr 308 stanowi załącznik do niniejszego protokołu

19. Podjęcie uchwały w sprawie obciąŜenia nieruchomości słuŜebnością
przesyłu (druk nr 322).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały
w sprawie obciąŜenia nieruchomości słuŜebnością przesyłu. Opinię do tego projektu uchwały
przedstawi przewodniczący Komisji Infrastruktury Pan Piotr Korytkowski.”

Przedstawiając opinię przewodniczący komisji Pan Piotr KORYTKOWSKI
powiedział, cytuję: „Pani przewodniczący druk nr 322 przedstawił radnym Pan kierownik
Tadeusz Jakubek. I tak jak poprzednio Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 14
głosami „za” pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały.”

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały oznaczony
numerem druku 322 poddał pod głosowanie.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie obciąŜenia nieruchomości słuŜebnością przesyłu – obręb Niesłusz.

Uchwała Nr 309 stanowi załącznik do niniejszego protokołu
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20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 216 Rady Miasta
Konina z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zbycia
nieruchomości (druk nr 315).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr 216 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 roku
w sprawie zbycia nieruchomości druk nr 315. Opinię do tego projektu uchwały przedstawi
przewodniczący Komisji Infrastruktury Pan Piotr Korytkowski.”

Przedstawiając opinię przewodniczący komisji Piotr KORYTKOWSKI powiedział,
cytuję: „Panie przewodniczący druk nr 315 przedstawił radnym Pan kierownik Tadeusz
Jakubek. I tak jak poprzednio Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury 14 głosami „za”
pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały.”

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały oznaczony
numerem druku 315 poddał pod głosowanie.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 216 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015
roku w sprawie zbycia nieruchomości – obręb Maliniec.

Uchwała Nr 310 stanowi załącznik do niniejszego protokołu

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw nowo projektowanym
ulicom w Koninie (druk nr 324).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały
w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom w Koninie druk 324. Opinię do tego
projektu uchwały przedstawi przewodniczący Komisji Praworządności Pan Janusz Zawilski.”

Przedstawiając opinię przewodniczący komisji Janusz ZAWILSKI powiedział, cytuję:
„Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Na
posiedzeniu w dniu 23 marca komisja Praworządności przyjęła 3 głosami „za” projekt
uchwały w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom w Koninie. I tutaj chodzi
o ulicę w obrębie oczywiście Laskówiec, ulicę imieniem Mariana Danysza i Fabiana
Frankiewicza. Króciutko moŜe tylko powiem, bo obręb Laskówiec to są nazwy ulic
naukowców, ludzi nauki, więc Marian Danysz to fizyk, eksperymentator, w 1952r. światową
sławę i uznanie przyniosło mu odkrycie, wraz z Jerzym Pniewskim, pierwszego hiperjądra.
To tak w skrócie, urodził się w 1909 r. A Pan Fabian Frankiewicz to jest koninianin,
długoletni lekarz medycyny, doktor nauk medycznych. Urodził się w Lądku, czyli nie tak
daleko, koło Konina w 1923 r. Był jednym z najlepszych lekarzy pulmonologów, prowadził
oddział gruźlicy i chorób płucnych w Koninie. O innych moŜna, sobie doczytać w
uzasadnieniu. Tutaj oczywiście w Koninie jest cała rodzina Frankiewiczów pozostałych po
Panu Fabianie. Jego syn i córka, jak i małŜonka. Rodzina wyraziła zgodę na to Ŝeby go
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uczcić, oczywiście naszego jednego z bardziej zasłuŜonych lekarzy na terenie naszego miasta,
byłych lekarzy.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję Panu przewodniczącemu za przybliŜenie
sylwetek osób, których nazwiskami ulicom mamy za chwilę nadać. Naszą tradycją jest to, Ŝe
staramy się nawiązać nazwami nowych ulic do osiedla, na którym mają się znajdować. Mamy
nazwy naukowców, kwiatków, kamieni, moŜna by jeszcze wymieniać.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Nazywanie ulic to jedno z niewielu
narzędzi, jakie miasto posiada w kreowaniu pewnej polityki miejskiej, w pokazywaniu
mieszkańcom toŜsamości miasta prawda. I bardzo dobrze, Ŝe szczególnie ulica Pana Fabiana
Frankiewicza, bo on był związany mocno z miastem, tutaj powstanie. Ale ja Ŝałuję trochę, Ŝe
w tym temacie nie odbyły się konsultacje społeczne, juŜ mówię, dlaczego. PoniewaŜ to by
była okazja, Ŝeby większej ilości mieszkańców miasta przybliŜyć jego osobę, a Konin, jako
takie miasto, które rozbudowało się w bardzo krótkim okresie, które nie posiada długiej
historii przed, takiej toŜsamości przed wybuchem tutaj gospodarczym po zakończeniu wojny,
potrzebuje wspólnych mianowników, Ŝeby mieszkańcy byli dumni z miasta. I konsultacje
społeczne są nie tylko okazją do konsultowania pewnych rozwiązań, ale teŜ Ŝeby mieszkańcy
mogli się dowiedzieć o osobach waŜnych dla miasta i Ŝeby mogli się poczuć dumni z miasta.
Bo my teraz to juŜ raczej nie dotrzemy z tą informacją do mieszkańców, wątpię Ŝeby wiele
osób nas teraz tutaj słuchało. A konsultacje społeczne mogłyby być takim narzędziem,
którego nie uŜyliśmy, ale moŜe w przyszłości zaczniemy go bardziej efektywnie uŜywać.
Dziękuję. ”

Przewodniczący rady, cytuję: „Myślę, Ŝe to jest uwaga słuszna na przyszłość. Czasami
nie bierzemy pod uwagę jeszcze jednego elementu, czasowego. Okazuje się, Ŝe są naciski
mieszkańców właśnie tych osiedli, Ŝe oni potrzebują pilnie numer ulicy, domu, poniewaŜ jest
im to dla celów urzędowych potrzebne i niejako nie dają nam szansy czasowej Ŝebyśmy
dodarli z informacją do mieszkańców, bo okazuje się, Ŝe na końcu usłyszymy, kogo to poza
nimi interesuje, ale uwaŜam, Ŝe uwaga generalnie Pana radnego jest słuszna. Ale chciałbym
pokazać drugą stronę medalu, która powoduje, Ŝe ten czynnik czasowy ma znaczenie. Pan
Prezydent Lorek w tej sprawie.”

Głos zabrał za-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Panie Przewodniczący,
Szanowni Państwo tutaj w pełni się zgadzam, tu faktycznie był ten czynnik czasu. Przy jednej
z ulic juŜ są nowe domy i osoby tam mieszkają. Natomiast ja, poniewaŜ ten głos równieŜ tutaj
Pana radnego był na komisji, przekazałem to Panu Prezydentowi i przy kolejnych, kiedy
będziemy nadawać nazwy ulicom jak najbardziej wykorzystamy tą formułę konsultacji
społecznej.”

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję:
„Ja miałbym taką prośbę i wniosek moŜe, bo bardzo łatwo i szybko to zrobić z tymi
nadawaniem nazw ulic, jeŜeli mamy określone, Ŝe w Laskówcu mają być np. naukowcy to,
pierwszy budujący się na ulicy wybiera, to by dopiero napędzało nam koniunkturę budowy.
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Pierwszy budujący się na ulicy, pobierający adres wybiera sobie z listy naukowców. Proszę
bardzo, czy to nie było by wspaniałe po prostu tego, który zaczyna tą budowę.”

Przewodniczący Rady, cytuję: „PoniewaŜ Pan Zawilski zawsze potrafi nas obdarzyć
błyskotliwą myślą, np. wspólnych kąpieli np. w tej samej wannie, ale myślę, Ŝe dla
rozluźnienia atmosfery naszych obrad jest to cenne. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze
zabrać głos? Tomasz Andrzej Nowak, proszę bardzo.”

Głos zabrał rady Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja chciałem jeszcze tylko
przypomnieć, Ŝe doktor Frankiewicz oprócz tego, Ŝe był doktorem i lekarzem, był takŜe
wybitnym humanistą, był radnym. Tutaj przytoczę tylko, Ŝe on przetłumaczył prawie
wszystkie działa Heinego, Fausta i kilkaset wierszy Goethego, 65 wierszy Schellera, pieśni
Horacego, pozostawił po sobie sparafrazowany literacki przekład biblii, tłumaczył teŜ
Szekspira, Byrona i Longfellowa. Pisał teŜ własne wiersze, więc to nie jest tylko naukowiec
taki, który się zasłuŜył tylko w dziedzinie medycyny, a takŜe był wybitnym humanistą.
I miałem okazję poznać Pana Doktora osobiście takŜe wspominam bardzo ciepło. Dziękuję”

Przewodniczący rady, cytuję: „Na marginesie dodam, Ŝe dysponował pismem
ręcznym rzadkiej urody, takiej byśmy powiedzieli w starym stylu, jest to dosłownie wręcz
ksiąŜkowe ozdobne pisarstwo. Dzisiaj praktycznie niespotykane, moŜna powiedzieć, Ŝe to
była stara szkoła gdzie nikt się nie śpieszył pisząc, moŜna było zawrzeć tą samą treść w kilku
zdaniach, dzisiaj idziemy na ilość. Miałem przyjemność nie raz konsultacje Doktora
Frankiewicza czytać i naprawdę nawet w sposób artystyczny warto byłoby i równieŜ takie coś
upamiętnić, bo naprawdę to jest stara szkoła, teraz juŜ tak nie uczą. Jeszcze Jan Majdziński
zainspirowany dyskusją naszą.”

Głos zabrał radny Jan MAJDZIŃSKI, cytuję: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado
rzeczywiście dyskusje kształcą i myślę, Ŝe kaŜde dopowiedzenie moŜe być uŜyteczne. Ja mam
taką prośbę, Ŝeby przybliŜyć właśnie postacie patronów tych ulic moŜe w najbliŜszym
Informatorze Konińskim moŜe by zamieścić właśnie charakterystykę tych osób, po to Ŝeby
właśnie to było ogólnodostępne dla odbiorców. JeŜeli Przegląd Koniński by to zamieścił, było
by to teŜ wspaniałe. Dziękuję.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Myślę, Ŝe to bardzo dobry pomysł, myślę,
Ŝe wykorzystamy tę cenną uwagę Pana radnego Jana Majdzińskiego. Szanowni Państwo
przejdziemy do głosowania jak tutaj Państwo widzą nowym projektem, poniewaŜ tutaj nowy
druk jest podany, tam były korekty wprowadzone. A więc nowy druk Szanowni Państwo
będzie poddany pod głosowanie.”

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący rady projekt uchwały
oznaczony numerem druku 324 poddał pod głosowanie.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom w Koninie.
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Uchwała Nr 311 stanowi załącznik do niniejszego protokołu

22. Sprawozdanie roczne okres sprawozdawczy: 01.01.2015 r. –
31.12.2015 r. PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W KONINIE NA LATA 2014 – 2016.

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie
sprawozdania rocznego - okres sprawozdawczy: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. PROGRAM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 – 2016. Opinię do
tego sprawozdania przedstawi przewodniczący Komisji Infrastruktury Pan Piotr
Korytkowski.”
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Pan Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Punkt ten
oczywiście był omawiany na ostatnim posiedzeniu wspólnym Komisji Finansów i Komisji
Infrastruktury. Sprawozdanie roczne dotyczące programu wspierania przedsiębiorczości w
Koninie. Sprawozdanie to omówił Kierownik Wydziału Działalności Gospodarczej i Rozwoju
Pan Roman Jankowski. Komisje Finansów i Infrastruktury przegłosowały to i przyjęły do
wiadomości 14 glosami „za”.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję bardzo. To jest materiał informacyjny.
Szanowni Państwo mamy ten program wspierania przedsiębiorczości, moŜemy się zapoznać,
co w nim działa, co jeszcze słabiej nie działa. Bywają sytuacje taki, Ŝe mamy informację
o tym, Ŝe dany element, który się w nim znalazł jest w zawieszeniu, nie jest obecnie
realizowany. Pomysł powstał, jak np. wspomniany wielokrotnie terminal przeładunkowy przy
ulicy Hurtowej, lokalizacja znakomita. Pomysł jest, ale do realizacji jego jeszcze daleko.
Mieliśmy nadzieje duŜe ewentualnie z tematem nieruchomości, którą jest elewator zboŜowy.
Były rozmowy z potencjalnym inwestorem, który rozwaŜał właśnie zagospodarowanie tego
obszaru na ten cel. Wydaje się znakomita lokalizacja, w Europie środkowo- wschodniej dla
celów przeładunkowych. Na razie z tego pomysłu niestety niewiele wynika, aczkolwiek by
się chciało, Ŝeby rzeczywiście ten pomysł miał szanse być do realizacji, poniewaŜ to jest
główna magistrala kolejowa na trasie wschód – zachód i wydaje mi się, Ŝe powinniśmy
poszukiwać tej szansy na transport zbiorowy, zwłaszcza materiałów i towarów. Są kraje, jak
chociaŜby Szwajcaria, gdzie wydaje się, Ŝe przecieŜ tam tir nie przejedzie. Tam wszystko
musi pojechać na szynach po prostu, nawet cięŜarówki wjeŜdŜają na szyny. Nie ma, po prostu
jest taka dbałość o środowisk, Ŝe tam jest to niedopuszczalne. U nas jest inaczej, mamy w
poprzek kraju dwie autostrady, ale wydaje się, Ŝe transport kolejowy cały czas jest tym, który
powinien być powaŜnie brany jako alternatywa. Oczywiście pewnie muszą być zachęty
finansowe, które spowodują, Ŝe kalkulacja opłacalności jego będzie większa, bo to jest
najlepszy argument, który wydaje się do tego Ŝeby przekonać. Póki, co na razie w tym
zakresie no nie mamy podjętych działań, to cel, który jest wskazany w tym programie
przedsiębiorczości. Ja ubolewam nad tym, Ŝe w tym obszarze się nic nie dzieje, no moŜe teraz
przy tym, kiedy w związku z otwarciem za chwilę kolejnego tutaj marketu technicznego
układ komunikacyjny nieco się poprawi, być moŜe to jakaś zachęta będzie dla tych, którzy
w tym obszarze chcą inwestować. Ja Państwa zachęcam do dyskusji, czy ktoś z Państwa
chciałby zabrać głos?
No nie jest tajemnicą, ja jeszcze dopowiem jedną rzecz, Ŝe na mapie Wielkopolski ten
wskaźnik przedsiębiorczości wygląda u nas krucho. Wynika to niestety z tradycji, wystarczy
spojrzeć, jaką historię ma nasze miasto. Szanowni Państwo nam miasto po wojnie powstało
mówiąc wprost, jako hotel dla pracowników duŜych zakładów pracy, którzy kompletnie nie
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musieli być kreatywni, mówiąc o tworzeniu własnej przedsiębiorczości, musieli być
fachowcem w danej dziedzinie, więc stąd mamy dzisiaj wydaję się konsekwencję oto takie, Ŝe
nie ma w mentalności tego zwyczaju, zachęcania kolejnych pokoleń, Ŝeby wejść na rynek
pracy poprzez trudniejszy wariant, co by nie powiedzieć, własnej działalności gospodarczej,
bo to jest oczywiście zawsze związane z dość duŜym elementem ryzyka, ale bez tego nie ma.
Skoro udaje się w innych miastach, o podobnych gabarytach jak Konin w Wielkopolsce.
Myślę, Ŝe nie powinniśmy ustawać w tych staraniach, aŜeby i zmienić ten wizerunek naszego
miasta, bo jesteśmy oto w takiej chwili, kiedy musimy poszukiwać alternatywy. Widzimy, co
się dzieje w sektorze paliwowo- energetycznym, ta alternatywa dla tegoŜ właśnie jest nam
pilnie potrzebna. Jak potrzebujemy inwestorów, tak równieŜ zmiany pewnej mentalności
społecznej, aŜeby ludzie zaczęli myśleć trochę inaczej nie, Ŝe tu trzeba mi dać gotowca, tylko
ja muszę sam podjąć pewne ryzyko. Prawidła działalności gospodarczej są dokładnie takie
same, w jakiejkolwiek branŜy byśmy działali, czy w zakresie usług zdrowotnych, czy
produkcji czegokolwiek, czy usług innego rodzaju. Schemat działania się zazębia, liczy się
pomysł i ryzyko oczywiście. Natomiast mamy instrumenty dzisiaj wsparcia finansowego,
czego przed laty nie było. Dzisiaj są programy unijne, które pozwalają uzyskać dotację na
działalność gospodarczą, mało tego one mówią wprost - wystarczy, Ŝe ten, który podejmie to
ryzyko, podtrzyma tą działalność gospodarczą przez rok czasu, bo wiadomo, Ŝe on bierze
pewne ryzyko na siebie tak. Natomiast musimy uniknąć sytuacji z drugiej strony, czyli tzw.
działań spekulacyjnych, bo to teŜ nie jest dobre działanie. To musi być rzeczywiste, realne
wsparcie dla pomysłu, który ma szanse realizacji. I proszę Państwa nie jest tajemnicą, Ŝe
dzisiaj nawet nie jesteśmy w stanie zagospodarować całej puli dotacji, które na ten cel są
przewidziane, chociaŜby w Urzędzie Pracy, czy w innych instytucjach, które mogą, jako
instytucje pośredniczące w realizacji tego programu pośredniczyć. To nie dobrze świadczy
o tej tutaj naszej lokalnej społeczności, Ŝe nie ma zainteresowania własną działalnością
gospodarczą, nawet przez wsparcie na poziomie 40 tys. zł. Wydaje się, Ŝe to powinien być
wystarczający argument, ale mimo to nie jest to wystarczająca zachęta. To ja tak, jako swój
głos dyskusji.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję.

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję; „Dziękuję Panie przewodniczący. Jakby
w uzupełnieniu czy kontynuując tą myśl, którą Pan przewodniczący rozpoczął trzeba
powiedzieć rzeczywiście, Ŝe sytuacja jaka jest kaŜdy widzi. Bezrobocie mamy najwyŜsze
w Wielkopolsce i nie jest łatwo zmienić pewnego sposobu myślenia, czy braku kreatywności,
którą teŜ ma się, bądź się nie ma, od dziecka, bo jeśli rodzic nie był kreatywny, to trudno
oczekiwać, Ŝeby dziecko było kreatywne, a jeśli rodzic nie musiał być kreatywny, bo przez
całe Ŝycie miał jedno miejsce pracy, nie musiał jej poszukiwać, nie musiał być
przedsiębiorczy, to trudno teŜ oczekiwać, Ŝeby całe następne pokolenia takie były
i rzeczywiście problem jest spory. Dobrze, Ŝe są programy, które próbują to zmieniać.
Rzeczywiście nowa perspektywa unijna teŜ stawia na to. Myślę, Ŝe z pewną nadzieją trzeba
teŜ patrzeć na te obszary, które gdzieś w mieście pojawiają się, moŜe z nadzieją trzeba patrzeć
na kwestie start-up-ów, działalności związanej z usługami społecznymi, takŜe tutaj te
pomysły, które gdzieś rodzą się przy okazji centrum organizacji pozarządowych. Trzeba
wspierać takie działania, zawsze to mówiłem i miasto dość późno to zrobiło, ale mimo
wszystko na szczęście zrobiło. Wspierać działania takie jak projekt Agencji Rozwoju
Regionalnego czyli dotacje z funduszu JEREMIE, no i wspomniany dzisiaj program
Obszarów Strategicznej Interwencji. Spoglądam tu na Pana Kierownika Romana
Jankowskiego. TakŜe miękki projekt zapisany na kontynuację tego, co juŜ w Koninie
mieliśmy, czyli udzielanie dotacji osobom, które przygotują biznesplan, które chcą być
kreatywne. Oczywiście to nie jest tak, Ŝe nagle pojawiają się tu super inteligentne
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specjalizacje, bo gdybyśmy poczytali realizację poprzedniego projektu programu, czy
spojrzeli na realizację tego projektu, które miasto realizowało poprzez wydział, to widzimy,
Ŝe oczywiści nie tworzą nam się tutaj super nowoczesne technologie, ale to nie znaczy, Ŝeby z
tej drogi schodzić. To trzeba cały czas próbować w kontekście Inkubatorów
Przedsiębiorczości, w kontekście start-up-ów i juŜ edukacji bardzo wczesnoszkolnej nawet
bym powiedział, bo tak robi cały świat. To nie dzieje się nagle, Ŝe osiemnastoletniego prawie
juŜ dorosłego człowieka nauczymy przedsiębiorczości. Jeśli tego nie zaczniemy robić w
szkołach od początku, a nawet juŜ w przedszkolach, poprzez róŜne kreatywne zabawy czy z
uŜyciem klocków lego, czy róŜnych innych nowoczesnych programów, nawet komputerów
do pewnego rodzaju działań i zabawy, to rzeczywiście tego efektu nie będzie. Pewnie to nie
jest odkrycie Ameryki to, co mówię, ale nie wolno nam schodzić z tej drogi absolutnie,
Dziękuję”

Głos zabrał radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Wykorzystam równieŜ moment, Ŝeby
zabrać w tym temacie głos. Szanowni Państwo mój poprzednik mówił o pewnych
predyspozycjach mentalnych człowieka, o tym, Ŝe wychowujemy do pewnych podstaw
przedsiębiorczości. Natomiast ja myślę jeszcze o czymś innym. Słusznie w tytule tego
sprawozdania pojawiło się słowo wspieranie. My przedsiębiorczość rzeczywiście powinniśmy
wspierać, bo tak się dzieje na całym świecie. Ja myślę, Ŝe mówienie dzisiaj tylko o czystej
konkurencji itd., jest mitem, zapomnijmy o tym. Gdybyśmy mówili tylko o czystej
konkurencji pewnie Fiat nadal byłby montowany w Tychach a nie w Turynie. Nord stream
pewnie nie powstałby na dnie morza, a pociągnięty byłby wzdłuŜ Polski itd. TakŜe my
musimy zdawać sobie sprawę, Ŝe za wszelkimi działaniami gospodarczymi stoi silne lobby
i my musimy o tym pamiętać. MoŜe ktoś powie, z uporem maniaka wracam do tych
przysłowiowych Lidl-ów, sklepów itd., ale nie wiem czy Państwo wiecie, Światowy Bank
Rozwoju poŜyczył miliard dolarów na rozwój sieci Kaufland i drugiego sklepu Lidl-a
w Polsce. Jak tu mówić o konkurencji? My musimy być tego świadomi, ja nie mówię o tym
po to by krytykować tego rodzaju działania, wręcz przeciwnie. Naprawdę my musimy
zastanawiać się kogo wspieramy, bo jak juŜ powiedziałem rzeczywiście tak jest, Ŝe
współczesny przemysł, handel itd. działa w oparciu o programy wspierania swoich
przedsiębiorców. Dziękuję bardzo.”

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Ja miałem nie włączać się do tej
dyskusji, ale jak ona juŜ rozbrzmiała, to się włączę. Jak wszedłem na stronę
gospodarczy.konin.pl i poczytałem sobie angielską wersje tej strony i to jest 10 zdań po
angielsku przy czym stopka nadal jest po polsku. JeŜeli to jest powaŜne szukanie inwestorów
za granicą, to myślę, Ŝe ta strona nadaje się do redakcji jednak lingwistycznej prawda, trzeba
rozbudować tą wersję angielską i przydałoby się dodać wersję niemiecką, skoro 60%
wymiany gospodarczej to jest wymiana polsko- niemiecka. No, bo to nie jest powaŜne
tłumaczenie strony.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Muszę się zgodzić z bólem, muszę się zgodzić.
Rzeczywiście oferta, jeśli ma być atrakcyjna musi być kompleksowa i rzeczywiście musi być
komunikatywna. Nie moŜemy lecieć na poziomie Kaliego, bo to nikogo nie zainteresuje.”

Głos zabrał za-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Ja równieŜ chciałem wziąć
udział w tej dyskusji, tu się odniosę do wypowiedzi wcześniejszej kolegi radnego Witka
Nowaka. Zgadzam się, ja się cieszę bardzo, Ŝe w ramach nowych środków są aktualnie,
wspólnie tutaj Miasta Konina i Starostwa, przygotowywane wspólnie projekty, które są
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przeznaczone dla uczniów naszych szkół, tzn. te projekty, które właśnie będą tej
przedsiębiorczości uczyć. I jeŜeli ta przedsiębiorczość jest, pojawia się w szkole to, a mam
wiele przykładów naszych mieszkańców, którzy mimo swojego młodego wieku osiągnęli
duŜy sukces równieŜ w tej dziedzinie przedsiębiorczości, takŜe naleŜy jak najbardziej
wspierać właśnie teŜ tą edukację przedsiębiorczości, no i mam nadzieje, Ŝe ten wspólnie
przygotowywany projekt, który wystartuje w konkursie, równieŜ wzmocni właśnie tą
edukację przedsiębiorczości w naszych szkołach miasta Konina i równieŜ powiatu.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję bardzo Zastępcy Prezydenta Panu
Sławomirowi Lorkowi i proponuję zapis do protokołu, iŜ Rada Miasta zapoznała się ze
sprawozdaniem rocznym w sprawie wspierania przedsiębiorczości w Koninie na lata 20142016.”

23. Wnioski i zapytania radnych.

Przewodniczący rady, cytuję: „Jak juŜ wspomniałem sesja za miesiąc 27 kwietnia. Do
końca miesiąca kwietnia równieŜ obowiązek złoŜenia oświadczeń majątkowych, proszę o tym
pamiętać, nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. Komunikaty, które powtarzam co jakiś czas,
by Państwo formując własne wnioski i zapytania, jeśli moŜna redagowali to w formie
elektronicznej, bo wtedy, po pierwsze macie pewność, Ŝe odpowiedź będzie bardziej na temat
i teŜ ułatwiacie pracę naszego biura, co nie jest bez znaczenia. I jeszcze jedna prośba do
Państwa, Ŝe biuro działa sprawniej niŜ Państwu się to wydaje, z roku na rok coraz bardziej.
Państwo dostajecie informacje mailowe, smsowe i tych materiałów dostajecie bardzo duŜo
w trakcie równieŜ miesiąca, nie tylko przed sesją i proponowałbym Ŝebyście Państwo
przeglądali to unikniemy nieporozumień. Okazuje się, Ŝe materiał dawno był przesłany,
a Państwo mówicie, Ŝe nie macie materiału. On jest przekazywany na czas, a nawet duŜo
przed czasem. Prośba Ŝebyście Państwo śledzili swoje skrzynki, bo one przychodzą wcześniej
niŜ Państwo zdają sobie z tego sprawę.”

Głos zabrał radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Pierwsze pytanie odnośnie KBO, na
jakim etapie jest pomnik Ŝołnierzy wyklętych? To jest pierwsze pytanie.
Drugie to jest wniosek mój o zainstalowanie pasa neutralnego na ulicy Poznańskiej,
przedłuŜenie PWiK-u. Jest tam problem z wyjazdem, jest bardzo niebezpiecznie, kilka razy
miałem moŜliwość wyjeŜdŜania i tak samo kilka razy zauwaŜyłem, Ŝe o mały włos by nie
doszło do kolizji. Dziękuję bardzo.”

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Ja moŜe na wstępie chciałbym
się odnieść w takim telegraficznym skrócie do wypowiedzi Pana Prezydenta Józefa
Nowickiego oraz Pani Ani z Lm-u, gdzie stwierdził Pan, Ŝe nie rozumie Pan, dlaczego sklepy
do 2000 m2 nie zagraŜają handlowcom a powyŜej 2000 tys. zagraŜają. Czy ja mogę to
wyjaśnić tak bardzo szybko?
Sklepy do 2 tys. m² to są takie sklepy jak Lewiatan, Lidl, Biedronka, Tesco i wiele
innych jeszcze takich. To są sklepy jednobranŜowe i te sklepy zagraŜają tylko jednej branŜy,
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spoŜywczej zazwyczaj. Natomiast przy nich świetnie się rozwija inny handel, czyli małe
sklepy, tam jakieś mięsne, z torebkami, odzieŜą itd.
Natomiast sklepy powyŜej 2000 m² nikt nie buduje sklepu 2100, 2200, tylko to są
przewaŜnie galerie handlowe 4 000 m2, 10 000 m2, 20 000 m2 i są to sklepy, które skupiają
wszystkie branŜe i te sklepy robią największe spustoszenie w mieście.
Teraz pierwsze pytanie, jakie mam, to chodzi mi o naprawę parkingu przy klasztorze,
Szkoła Nr 1. Byłbym wdzięczny, tam są takie dziury, korzystają z tego i nauczyciele i
parafianie. Ja byłbym wdzięczny, ksiądz by mszę odprawił jakąś.
Druga rzecz dotyczy słupów na moście Briańskim. Proszę Państwa jak jedziecie
mostem Briańskim są słupy po środku, które oświetlają obydwa pasy ruchu. Ktoś wpadł na
genialny pomysł i pomalował te słupy świeŜo ocynkowane czerwoną farbą. Proszę sobie
zwrócić na to uwagę jak to wygląda. Czy one są na jakiejś gwarancji, bo to wszystko
obchodzi, teraz trzeba to czyścić, kto to ma zrobić? To będzie duŜy wydatek, bo to naprawdę
jest tego duŜo. To jest drugi temat.
Następny, prosiłbym Pana Prezydenta, aby uczulił StraŜ Miejską, Ŝeby zwróciła
uwagę na psy, które są wyprowadzane na bulwary nadwarciańskie. Kilkakrotnie juŜ jechałem
samochodem i widziałem jak tam pieski chodzą i pod kaŜdą ławeczkę, kaŜda ławeczka jest
posiusiana. To jest naprawdę problem, później tam usiąść, no nie ten zapach.
Czy ktoś rozwaŜał oczipowanie psów w mieście? To jest teŜ taki mój wniosek.
No i tu mam troszeczkę taki jeszcze jeden trudniejszy temat, ale nie ma Pana Prezesa
z PWiK-u a chciałbym się dopytać, bo Pan Prezes tu nam podał kwotę amortyzacji
2 360 000 000 zł, którą przekazuje, kładzie w koszty. To nam rzutuje na cenę m³ wody i
ścieków. I teraz czy w tej kwocie są zawarte równieŜ dotacje, róŜnego rodzaju subwencje,
wsparcia czy nie? To jest dla mnie waŜne. Czyli tylko środki własne tak? Rozumiem,
dziękuję.”

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Panie Przewodniczący, Panie
Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja króciutko chciałbym zapytać o cztery kwestie.
Po pierwsze chciałem zapytać, kiedy się pojawią ławki na Placu Wolności, bo
pojawiła się juŜ wiosna, robi się ciepło, ludzie chodzą nie tylko do urzędu, ale takŜe
odpoczywać na bulwary i na Starówce tych ławek rzeczywiście brakuje. Chciałem zapytać
czy tak długo musimy czekać na te ławki jak w latach poprzednich, kiedy one się po prostu
pojawią?
Drugi temat, to temat modernizacji MłodzieŜowego Domu Kultury, nie ma Pani
Kierownik Wydziału Inwestycji, bo przeszła juŜ na zasłuŜoną emeryturę. Chciałem zapytać,
zatem Pana Prezydenta, kiedy rozpocznie się ten drugi etap, na który wszyscy i rodzice,
i dzieci, i pewnie MłodzieŜowy Dom Kultury sam w sobie teŜ czeka.
Trzeci temat to jest temat, nie wiem właściwie, bo to nie jest do końca miejski temat
ale jednak tak. Oczywiście chodzi mi o torowisko i całą ulicę Torową i nie robiłem zdjęć
ostatnio, bo juŜ tak wydaje mi się, Ŝe wystarczy się przejść i kaŜdy się przejdzie i nie
potrzeba. Właściwie wzdłuŜ całej ulicy Torowej od Paderewskiego do Kolejowej to jest jeden
wielki śmietnik. Wiem, Ŝe to nie jest teren miejski, wiem, Ŝe to jest teren, który mają w swojej
opiece chyba Polskie Linie Kolejowe, ale to jak wygląda to miejsce i teraz szczególnie po
zimie takie rzeczy wychodzą i to widać najlepiej, to jest po prostu niewiarygodne, ja nie
wiem, czy jest drugie tak brudne miejsce w Koninie nowym jak to miejsce.
Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę i zasygnalizować popsutą juŜ coraz mocniej
kładkę nad ulicą Torową, a właściwie nie wiem, czy juŜ nie powinna zostać zamknięta, moim
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zdaniem tam nadzór budowlany powinien po prostu przejść się i zobaczyć jak wygląda ten
obiekt.
I ostatnia rzecz to pytanie o ulicę Szeligowskiego, stan prawny i przejęcie. Jak
wygląda ta sytuacja, bo mam wraŜenie, Ŝe to jest trochę tak, Ŝe i spółdzielnia z jednej strony
czeka, nie wiem czy juŜ jest wyjaśniona sytuacja prawna dotycząca tej ulicy. Właściwie jak
się patrzy na historię, na ile ja ją znam tej ulicy, to niewykluczone, Ŝe mogłoby być tak, Ŝe
spółdzielnia mogłaby się domagać odszkodowania w związku z tym, Ŝe nieruchomości, które
pozostawały w dniu 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
a nie stanowiły ich własności, a zostały zajęte pod drogi publiczne z dniem 1 stycznia stały
się z mocą prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu
terytorialnego za odszkodowaniem. Tutaj się takie tematy gdzieś na przestrzeni osiedlowej
pojawiają. Chciałbym zapytać czy, bo temat juŜ teŜ się toczy co najmniej rok, jak nie dłuŜej,
jak w końcu Miasto zamierza ten temat uregulować?”

Głos zabrał radny Sebastian GÓRECKI, cytuję: „Pierwsze jest moje zapytanie,
poniewaŜ chcemy wziąć udział w turnieju „1001 gry”, mamy czterech zawodników
potrzebujemy jeszcze dwóch takŜe szukam wśród radnych jeszcze dwóch zawodników, Ŝeby
to nie było tak, Ŝe siedzimy na tych plastikowych krzesłach i się patrzymy przez dwie
godziny. Jesteś chętny? (zgłosił się radny M. Kotlarski) - to juŜ cię dopisuję. To jeszcze
jednego potrzebujemy. (Prezydent J. Nowicki wskazał S. Lorka do udziału). Pytałem z-cę
prezydenta Pana Sławomira Lorka, ale nie wie, czy będzie miał czas. Będzie miał czas, to
zapisujemy, czyli druŜyna jest gotowa. Dziękuję bardzo Panu Prezydentowi za pomoc, a teraz
wnioski.
Prośba o poszerzenie chodnika na ulicy Szymanowskiego, to jest prośba mieszkańców
Zatorza. Tam jest bardzo wąski chodnik, a jeszcze na środku tego chodnika stoją słupy
oświetleniowe od ulicy. Nie wiem czy nie byłoby dobrze tej części kostki między słupami a
do krawęŜnika ulicy przerzucić po prostu z drugiej strony, Ŝeby było szerzej. Tam faktycznie
dwie osoby nie mogą się na tym chodniku minąć. Szymanowskiego to jest nasza podobno
droga, bo to jest niby na Zatorzu, ale droga jest miejska.
I apel Panie Prezydencie, interwencja o remont dojazdu do MłodzieŜowego Domu
Kultury od ulicy tutaj Przemysłowej, Torowej bardziej. Czy moŜna by było chociaŜ załatać
niektóre dziury, bo tam jak woŜę córkę na zajęcia i jest po deszczu nie idzie nie ochlapać. Ten
kawałek właśnie jak jest sieć energetyczna. Dziękuję bardzo.”

Głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Szanowny Panie Prezydencie ja
właściwie nie zabierałem głosu wcześniej, w trakcie dyskusji dotyczącej budŜetu, ale byłem
teŜ ostatnio na terenach inwestycyjnych (Międzylesie) i rozmawiałem z osobą z ramienia
wykonawcy i oni są na etapie zrobienia odwiertów geologicznych. No i jak wiadomo, po
prostu jest to stare wyrobisko pokopalniane i jest olbrzymi problem z osiadaniem gleby
i właściwie nie wiem czy nie zostałem nastraszony, ale prawdopodobnie będzie duŜy
problem, Ŝeby w ogóle coś na tych terenach wybudować. Tzn. widziałem równieŜ tą
koncepcję dotyczącą wpompowywania olbrzymiej ilości Ŝwiru pod ziemię, Ŝeby to umocnić,
ale niemiej na tym etapie myślę, Ŝe moŜe to być duŜy problem, który spowoduje, Ŝe niestety
ten potencjalny inwestor zjawi się tam, ale będzie to trwało jeszcze bardzo długo. TakŜe
chciałbym się dowiedzieć czy wcześniej, na etapie planowania, były prowadzone jakieś
odwierty geologiczne i prace geodezyjne związane z tą kwestią, bo myślę, Ŝe to jest kluczowe
na etapie planowania.
A druga sprawa dotyczy właściwie prośby do Pana Dyrektora Pająka o to, Ŝeby
w okolicy zegara w centrum, tam są ubytki kostki brukowej, szczególnie w miejscach gdzie
są podjazdy dla wózków i dla matek z dziećmi, Ŝeby to pouzupełniać, bo mieszkańcy się
skarŜą. Dziękuję bardzo.”
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Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Panie Prezydencie ja zgodnie
ze wcześniejszymi dzisiejszymi wypowiedziami, składam jeszcze raz wniosek o kamerę na
ul. 3 Maja, Szarych Szeregów na skrzyŜowaniu. A ze swojej strony zobowiązuję się, Ŝe
porozmawiam z tamtejszymi małymi przedsiębiorcami w sprawie tej partycypacji, która była
teŜ tam wskazywana.
Chciałbym wnioskować o zwrócenie uwagi na sprzątanie Starówki, bo wiele osób się
skarŜy i to dotyczy na tę chwilę osiedla Hajmat i ulicy Taczanowskiego szczególnie. Bym
prosił o tutaj sprawdzenie. Ja wiem, Ŝe się skończyła zima, więc te szczotkarki pewnie
niedługo wyjadą albo moŜe juŜ nawet jakaś pracuje w tej chwili w terenie.
Przy okazji chciałbym teŜ kolejny wniosek. W tamtym roku udało się w Parku
im. F. Chopina zamontować 6 stojaków na rowery, aby drzewa po prostu nie niszczały,
poniewaŜ ludzie przyjeŜdŜają na rowerach, opierają o drzewa i później są ubytki kory, drzewa
usychają. Więc chciałbym zawnioskować juŜ na bieŜąco, Ŝeby kilka stojaków kolejnych teŜ
się w tym roku znalazło w Parku im. F. Chopina.
I teraz kilka zapytań. Na poprzedniej sesji poruszyłem temat Sądu Rejonowego
w budynku po dawnym Sądzie Rejonowym przy ul. Wojska Polskiego. Czy ten projekt jego
przyszłego remontu zakłada to, co było przez lata obiecywane, Ŝe ten kwadratowy na tę
chwilę budynek, będzie w swoim kształcie przy okazji przebudowy, remontu, przywracany do
poprzedniego stanu?
Odnośnie ul. Dmowskiego zapytanie, poniewaŜ na sesji miesiąc temu w przerwie
z radnym Sidorem pojechaliśmy tam, przedstawialiśmy Państwu zdjęcia. Ja w dopowiedzi
otrzymałem takie sformułowanie, Ŝe wniosek będzie, zgłoszony przeze mnie temat, będzie
jeszcze analizowany. Minął miesiąc, teraz budowa juŜ trwa. Pytanie jak to wygląda, czy on
jest nadal analizowany, bo budowa się zakończy, a moŜe jeszcze tam moŜna te parkingi
zrobić?
I dwa pytania inwestycyjne dotyczące realizacji budŜetu, bo juŜ mamy za chwilę
kwiecień. Kiedy będzie realizowana budowa sali w SP nr 1, poniewaŜ początek jest
przewidziany na ten rok, w Szkole Podstawowej nr 1.
I co z przebudową ul. Kościuszki na odcinku brama Parku im. F. Chopina do
bulwarów, bo to teŜ przewidziane na ten rok. Chciałbym tutaj odpowiedź uzyskać.”

Głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Prawdę mówiąc ja jeszcze
zapomniałem dopowiedzieć jednej rzeczy a radny Nowak mnie trochę zainspirował, odnośnie
Parku im. F. Chopina, ja wiem, Ŝe to jest jego kompetencja, tylko jedną sprawę. OtóŜ
chciałbym poprosić o remont nawierzchni i ujednolicenie tej nawierzchni. Mówię tutaj, bo
tam na części jest chodnik, na części jest asfalt, a na części jest zwykły piach. Jest grupa osób,
która tam biega, jest grupa osób, która jeździ na rolkach, tak Ŝe chciałbym, Ŝeby to było
ujednolicone tak, Ŝeby rzeczywiście była jedna wspólna trasa, po której moŜna by biegać.
Tam równieŜ odbywają się zawody, między innymi ostatnio Bieg śołnierzy Wyklętych i
myślę, Ŝe to na przyszłość warto by było zrobić.”

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Panie Prezydencie ja mam pytanie
w związku z nowelizacją ustawy o transporcie zbiorowym, która wejdzie w Ŝycie
01.01.2017 r., ona zakłada, Ŝe kaŜdy samorząd musi stworzyć plany transportu zbiorowego,
w którym będą zamieszczone tzw. siatki połączeń publicznie uŜytecznych. To jest rewolucja
na rynku transportowym, wielu przewoźników straci ulgi. Na jakim etapie są przygotowania
samorządu do tej rewolucji w transporcie zbiorowym.
I drugie pytanie, tylko prosiłbym o udzielenie informacji publicznej na temat
zadłuŜenia wszystkich spółek miejskich. To teŜ taka chyba informacja dla Rady waŜna
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i udzielenia informacji na temat zadłuŜenia, jeŜeli takie występuje spółek miejskich, to taka
waŜna informacja, chciałbym znać ten stan.”

Głos zabrał radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Panowie Prezydenci, Wysoka
Rado. Szanowni Państwo. Chciałem zabrać głos na temat sposobu odbierania
posegregowanych śmieci. Na terenie miasta Konina juŜ od wielu, wielu lat prowadzimy
selektywną zbiórkę odpadów i wydawałoby się, Ŝe powinniśmy te standardy mieć
dopracowane, a szczególnie w momencie, kiedy juŜ obowiązuje tzw. ustawa śmieciowa.
I jeszcze jeden element pewnie dodatkowy, który powinien sprzyjać temu to to, Ŝe mamy
przecieŜ Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Jest to nazwa
dosyć długa, oczywiście prościej powiedzieć spalarnia.
Zaobserwowałem taką rzecz w instytucji, w której funkcjonuję, Ŝe do odbierania
śmieci, odpadów w tym momencie posegregowanych, którą rzetelnie WORD wykonuje,
przyjeŜdŜa jeden samochód gdzie wrzuca się, w tym przypadku był to co widziałem plastik
i papier, i samochód odjeŜdŜa. I ja mam takie pytanie, czy to jest standard? Bo mi się
wydawało, Ŝe kiedyś takie sytuacje miały miejsce, natomiast w tej chwili myślę, Ŝe nie
powinniśmy takich sytuacji mieć na terenie miasta. Bo to była oczywiście zamknięta jakby
instytucja, natomiast mieszkańcy, gdy będą widzieli taką sytuację przed swoimi posesjami,
czy teŜ blokami, Ŝe to jest wszystko wrzucane do jednego samochodu, no raczej nie będzie
działało to mobilizująco na to, aby rzeczywiście taką segregację robić, a jesteśmy do niej
zobowiązani. PrzecieŜ w związku z tym jesteśmy zwolnieni z opłat, ci, którzy segregują
odpady, płacimy mniejsze pieniąŜki niŜ ci, którzy wystawiają zmieszane.
Ja mam pytanie do Pana Prezydenta, czy coś wie na temat takich praktyk, bo powiem
w ten sposób, Ŝe to nie była firma, która jest własnością Miasta, tylko to jest firma, z którą
nasza spółka komunalna ma podpisaną umowę. Ale Panie Prezydencie, to nie jest
odosobniony przypadek, który się dzieje. Niejednokrotnie muszę powiedzieć takie
samochody przyjeŜdŜają do WORD-u, robią kółko i wyjeŜdŜają. Tak Ŝe coś w tym względzie
jest i nie wiem czy nie trzeba by było zweryfikować umowy, którą PGKiM ma podpisaną
z tymi przewoźnikami. Dziękuję.”

Głos zabrała radna ElŜbieta STREKER – DEMBIŃSKA, cytuję: „Ja po pierwsze tak,
chciałam podziękować Panu Dyrektorowi Pająkowi, bo w ubiegłym roku prosiłam o ścinkę
poboczy na ul. Sulańskiej i tak się stało, chociaŜ przy okazji inwestycji infrastrukturalnej,
która tam była realizowana, bo Energetyka kładła kable. Ale ta droga juŜ na dłuŜszym swoim
odcinku wygląda porządniej, mam nadzieję, Ŝe się nie będzie niszczyła.
I druga sprawa. Mieszkaniec osiedla Chorzeń po raz kolejny zwrócił uwagę na fakt,
z którym miałam dwa dni temu równieŜ osobiście do czynienia. Mianowicie na
skrzyŜowaniu, na wysokości stacji benzynowej na ul. Poznańskiej, jadąc w kierunku Konina
do stacji benzynowej jest narysowany znak na drodze – lewoskręt, natomiast często kierowcy
mają wyobraŜenie, Ŝe to jest lewoskręt juŜ na ul. Rumiankową. I niestety dochodzi do
niebezpiecznych sytuacji, bo stojąc z kolei na lewoskręcie w kierunku wjazdu na Chorzeń,
moŜna się tak naciąć i moŜna na „czołóweczkę” pójść. Tak Ŝe bardzo prosiłabym
o sprawdzenie czy to oznakowanie, poniewaŜ tam są dwa lewoskręty jadąc w kierunku do
Konina, jeden na stację benzynową i za chwilę na ul. Rumiankową i ten, który skręca szybciej
na Rumiankową prosto moŜe wjechać na tego, który czeka na wjazd do Chorznia, więc to
oznakowanie bardzo bym prosiła przeanalizować i wprowadzić tu jakieś udogodnienia, jakieś
rozwiązanie, które by wyeliminowało potencjalne niebezpieczeństwo.”

Głos zabrał radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Panie Prezydencie, króciutka prośba
tylko z zeszłego roku taka, emeryci proszą o zwiększenie ławeczek na skwerze przez KDK.
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Jak jest słońce, są one bardzo oblegane. JeŜeli dałoby radę 5 czy 10 dołoŜyć, to juŜ będzie
bardzo duŜo. Dziękuję bardzo.”

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Panie Prezydencie, dwie sprawy.
Pierwsza to jest sprawa ulicy Dmowskiego. Jak wygląda sprawa tej analizy. Ja rozmawiałem,
mówię o parkingach wzdłuŜ ul. Dmowskiego, czy jest moŜliwość wykonania. Nie mówię
o parkingach, które kiedyś w przyszłości mogą być budowane, jeŜeli będzie modernizowany
stadion przy ul. Dmowskiego. To jest sprawa przyszłościowa, na to nie ma środków
finansowych zabezpieczonych.
A druga rzecz Panie Prezydencie, to co mówił Pan radny Górecki, ulica Torowa,
dojazd do MDK-u. Ja powiem tak, no nikt nie będzie łatał dziur, jeŜeli one nie są na gruncie
miasta. Często dostaję takie odpowiedzi, kiedy wcześniej mieszkańcy prosili mnie o łatanie
jakiś dziur na osiedlu Zatorze, po sprawdzeniu aktu prawnego okazało się, Ŝe no niestety,
moŜemy połatać to co naleŜy do Miasta, a nie to co naleŜy do Spółdzielni. Są takie przypadki,
Ŝe ładny odcinek Miasta przykładowo, jedziemy dziury, bo to naleŜy do spółdzielni, później
jest znowu odcinek Miasta. I teraz jest właśnie taka sama sytuacja na tym dojeździe do ulicy,
na tym dojeździe do MłodzieŜowego Domu Kultury od ulicy Torowej. Chciałbym postawić
wniosek o formalne załatwienie sprawy przez urzędników miejskich, przez podwładnych
Pana Prezydenta o uregulowanie spraw prawnych. Dlaczego? Dlatego, Ŝe ta droga w części
naleŜy do spółdzielni mieszkaniowej, do osób prywatnych, podobno nawet do Energetyki,
aby ten temat raz definitywnie po prostu zakończyć. Dziękuję.”

Głos zabrał radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja teŜ pozwolę sobie zgłosić jeden
wniosek, do zgłoszenia tego wniosku niejako zmusiło mnie wyzwanie jednego małŜeństwa,
które niestety straciło dziecko. Sprawa niezwykle delikatna, natomiast myślę, Ŝe nad tym
tematem teŜ powinniśmy się pochylić. Chodzi o ustalenie, o stworzenie pewnych procedur
umoŜliwiających pochówek dzieci, tych, które zmarły w szpitalu. Powtarzam, jeśli kogoś to
nie dotyczy, to rzeczywiście temat jest moŜe nie najbardziej aktualny. Natomiast osoby, które
tego doświadczyły rzeczywiście mają taką potrzebę i myślę Ŝe naprzeciwko tej potrzebie
powinniśmy wyjść. Od roku 2007 rzeczywiście obowiązuje nas rozporządzenie Ministra
Zdrowia, które dzieci, które urodziły się martwe, traktuje właściwe identycznie z tymi, które,
to znaczy z tymi wszystkimi, które, powiem wprost traktują jak normalny zgon. Szpital
zobowiązany jest do wystawienia dokumentu zgonu. Urząd Stanu Cywilnego wystawia akt
urodzenia z adnotacją, Ŝe dziecko urodziło się martwe. Rodzicom przysługuje zasiłek
pogrzebowy i tak dalej. Problemu nie ma jeśli rzeczywiście sami rodzice decydują się na
pochówek takiego dziecka. Problem powstaje w momencie, kiedy rodzice, czy to na skutek
szoku, czy teŜ inne motywy, tutaj absolutnie nie śmiem oceniać postawy ludzi, natomiast
część tych dzieci zostaje rzeczywiście w szpitalu. I mam tutaj takie informacje od naszych
konińskich patomorfologów, Ŝe rzeczywiście mają takie duŜe zastrzeŜenia, co do jakby
sposobu traktowania tych zwłok ludzkich. Tutaj jest taka prośba, zarówno ze strony rodziców,
jak i ze strony ludzi, którzy są w to wszystko zaangaŜowani, Ŝeby ustalić pewnego rodzaju
procedury, które umoŜliwiłyby godny pochówek dla zwłok ludzkich. Myślę, Ŝe dobrze byłoby
powołać, nie wiem jakąś taką komisję, która by takie procedury opracowała. Wiem, Ŝe takie
procedury funkcjonują w Koszalinie, w Słupsku, we Wrocławiu, w innych miastach itd. Ja
myślę, Ŝe dobrze byłoby teŜ stworzyć na cmentarzu jakieś miejsce gdzie, jak mówią rodzice,
którzy doświadczyli niestety tego nieszczęścia, mogliby chociaŜby 1 Listopada zapalić
przysłowiowy znicz, świeczkę. Z tego, co wiem, w róŜnych częściach Polski takie miejsca są
wyznaczone i okazuje się, Ŝe tych świeczek, lampek itd. w tych miejscach jest bardzo duŜo.
TakŜe taka społeczna potrzeba na pewno istnieje. Ja zwracam na to uwagę i proszę pochylić
się nad tym tematem. Dziękuję uprzejmie. Z mojej strony to tyle.”
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24. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
Odpowiedzi udzielił prezydent Józef NOWICKI, cytuję: „Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado tradycyjnie będę prosił Państwa radnych o zgodę na to, Ŝe co do
szczegółowych pytań, tych wątków odpowiemy na piśmie, bowiem nie na wszystko
będziemy w stanie odpowiedzieć, a nie chcielibyśmy Ŝeby podać informacje niezgodne ze
stanami faktycznymi. Na temat KBO odpowie Pan prezydent Lorek za chwilę.
Ja bardzo dziękuje Panu Sławomirowi Lachowiczowi za te wyjaśnienia, które
dotyczyły rozróŜnienia wpływu na rynek, na handel, na przedsiębiorczość, jeśli chodzi
o zaleŜność między powierzchnią danego obiektu. Myślę, Ŝe przy najbliŜszych pracach, które
będziemy wspólnie jak sądzę prowadzić, zgodnie z ustaleniami wcześniejszymi na komisji,
takŜe dziś rano jeszcze, co do opracowań miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego będziemy, pochylać się nad tym, warto bowiem mieć jasność, co do tego, jaki
wpływ dane przedsięwzięcie będzie miało na nasz lokalny rynek. To jest istotne. My tego nie
mamy nigdy zamiaru bagatelizować. Natomiast teŜ nie chcemy fetyszyzować pewnych pojęć,
bo to byłoby teŜ szkodliwe dla postrzegania tego ładu jaki moŜna i powinniśmy budować
w naszym mieście.
Co do czipowania psów to powiem, Ŝe my prowadzimy to i powszechnie mieszkańcy
są informowani o tym. Jeśli się pomylę, to ktoś mnie tutaj sprostuje. Poproszę Panią
Kierownik, jeśli podam złą informację. Pies oczipowany w pierwszym roku jest w ogóle
zwolniony z opłaty. Natomiast w latach następnych 50 % tej stawki, która obowiązuje w
danym roku. Tak Pani kierownik? Ja to wiem od swojego psa. Więc taka moŜliwość istnieje
z tym dobrodziejstwem, Ŝe moŜna o połowę płacić mniejszy podatek. Na pozostałe
podniesione sprawy odpowiemy oczywiście na piśmie.
Ławki na Placu Wolności Panie radny, zwracam się do Pana radnego Witolda
Nowaka, pojawia się niezwłocznie, bowiem powiedział Pan to na sesji, a my uszanujemy to.
Oczywiście dotyczy to równieŜ tej wypowiedzi Pana radnego Janusza Zawilskiego
dotyczącego KDKu. Przeanalizujemy sytuację. Nie moŜe być sytuacji, Ŝe ktoś będzie miał
problem Ŝeby usiąść na ławeczce na skwerze, który lubi i gdzie chciałby przebywać.
Wracam do pytania dotyczącego MłodzieŜowego Domu Kultury. Ta modernizacja,
która jest przewidziana prowadzona jest zgodnie z harmonogramem, nie ma Ŝadnych w tej
chwili zagroŜeń. Jest nadany etap, zabezpieczone są odpowiednie środki. Oczywiście
intensyfikacja prac nastąpi w okresie wakacyjnym, kiedy jest mniej zajęć i odbywają się one
w zupełnie innym systemie.
Jest sprawą bardzo istotną to o czym mówił Pana radny Jarosławem Sidor i
Sebastianem Górecki, to dotyczy tych „koronkowych” czy „aŜurowych” sytuacji na ulicach
wewnętrznych, które są na terenie spółdzielni, a które w innej części naleŜą do miasta. W tej
chwili prowadzimy rozmowy z prezesem Spółdzielni Zatorze, Ŝeby uregulować to.
Oczywiście dokonamy to na zasadach obopólnej korzyści, a więc nikt nie moŜe na tym stracić
i nikt nie moŜe na tym zyskać. Jesteśmy na dobrej drodze, mam nadzieję, Ŝe podobnie
będziemy mogli wzorem Spółdzielni Zatorze porozumieć się z innym spółdzielniami, na
których terenie występuje równieŜ podobna sytuacja. Co do pozostałych pytań odpowiemy na
piśmie po przeanalizowaniu. Największy problem będzie z kładką nad torami, bowiem tutaj
sytuacja jest dosyć trudna, ale powiem, Ŝe nie jest ona beznadziejna.
Odpowiadając na pytanie, które postawił Pan Michał Kotlarski syn Pana Pawła
Kotlarskiego odpowiadam, Ŝe problem jest bardzo istotny, aczkolwiek te badania, o które Pan
radny pytał, one były na terenach obecnych inwestycyjnych prowadzone. Tylko badania
właściwości geofizycznych gruntu mają taką urodę, Ŝe one są prowadzone punktowo.
I punktowo te wyniki, to one były i są dobre. Natomiast, jeŜeli mówimy o liniowym
wykorzystaniu, a takim jest właśnie sieć kanalizacyjna, to wtedy się okazuje, Ŝe powstają
problemy. Ale odpowiem równieŜ tak, Ŝe nasza spalarnia, albo Zakład Termicznego
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Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych jest klasycznym przykładem, Ŝe moŜna na bardzo
niestabilnym gruncie postawić taką oto instalację, bowiem tutaj Pani ElŜbieta StrekerDembińska mogłaby nam opowiedzieć jak trzeba było palować, Ŝeby powstały fundamenty
i ta budowla. Więc nie ma problemu, Ŝeby na tych terenach czegokolwiek nie postawić, to jest
tylko sprawa, jakie techniki zostaną wykorzystane.
I sprawa, która jest równieŜ bardzo istotna, o której mówił Pan radny Krystian
Majewski. To jest spraw dotycząca nowych wymogów odnośnie do organizacji publicznego
transportu zbiorowego. W tej chwili wiemy, Ŝe część, a właściwie Związek Powiatów
Polskich wystąpił o to, Ŝeby nastąpiło przedłuŜenie terminu, od którego miałaby ta ustawa
obowiązywać. Ale niezaleŜnie od tego, co jest zapowiadane, my w naszym regionie,
w naszym powiecie ziemskim, Mieście Konin, powiecie Tureckim, Słupeckim, Kolskim,
prowadzimy juŜ daleko zaawansowane rozmowy na temat organizacji tego transportu z dniem
1 stycznia 2017 roku, przygotowujemy się do tego. W tej chwili nasze przedsiębiorstwo PKS
przygotowuje stosowną ekspertyzę wykonaną przez rzeczoznawców z Inspekcji Transportu
Drogowego, co do tego, w jaki sposób moglibyśmy wypełnić zadania ustawowe na terenie
tych naszych powiatów byłego województwa konińskiego, z wykorzystaniem naszej firmy,
czyli na podstawie, czy na zasadzie zlecenia in house, bez konieczności rozpisywania
przetargów przez poszczególne powiaty. Tam jest jeszcze pewien niuans, co zostało
w poszczególnych powiatach zapisane w ich planach organizacji publicznego transportu
zbiorowego, bowiem takie zobowiązanie na powiaty zostało nałoŜone. Zapewniam Pana
radnego, Ŝe trwają w tej chwili bardzo intensywne prace. Starostowie upowaŜnili swoich
przedstawicieli do tego, Ŝeby byli w stałym kontakcie z naszą miejską firma PKS i jest wielce
prawdopodobne, Ŝe będziemy mogli z dniem 1 stycznia wpisać się w nowe wymogi ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym. Bowiem my, jako miasto tych problemów nie mamy,
te problemy mają oczywiście powiaty. Jest teŜ otwarta sprawa myślę, Ŝe Pan radny Witold
Nowak to potwierdzi i jak do tego będą chciały wpisać się gminy równieŜ. Bowiem łatwo jest
ten projekt opracować, łatwo jest przygotować ekspertyzę, ale my wiemy, Ŝe to będą takŜe
koszty. I tutaj się teraz zaczynają niewielkie schody, bowiem powiaty będą starały się, Ŝeby
ustalić z gminami jak będą poszczególne gminy partycypować w tych projektach,
w zaleŜności od tego, jaka liczba mieszkańców będzie obsługiwana w ramach tego wspólnego
projektu. Na spotkaniu u Wojewody informowaliśmy o tym i mogę Panu radnemu i Wysokiej
Radzie powiedzie, Ŝe jesteśmy jedyną aglomeracją, tych czterech, właściwie pięciu, licząc
miasto Konin jako powiat grodzki, którzy mamy szanse na to, Ŝeby z dniem 1 stycznia
przyszłego roku, Ŝebyśmy byli gotowi do obsługi tego systemu. A daje nam tę szansę fakt,
Ŝe mamy miejską firmę PKS. I stawiamy do dyspozycji wszystkich powiatów ten potencjał,
którym dysponuje firma i jest juŜ moŜliwe, bo to wynika, ze wstępnej ekspertyzy, Ŝebyśmy
tym potencjałem wykonali zadania, które nakłada ustawa. Mam nadzieję, Ŝe nie będzie Ŝadnej
derogacji, Ŝe nie będzie Ŝadnego przesunięcia tego terminu jej obowiązywania. A my, my
zdąŜymy.
Odnośnie do bardzo istotnej sprawy, o której mówił Pan przewodniczący i Pan radny
Piotr Korytkowski mamy problem. Nie chciałbym o nim publicznie mówić, ale mamy pewien
problem ze sposobem wykonywania czynności przez podwykonawców. Powiem ogólnie dla
naszego przedsiębiorstwa, wielokrotnie prowadziliśmy na ten temat takie robocze rozmowy.
Pewne nieprawidłowości, które występowały wcześniej, one zostały wyeliminowane, inne
jeszcze nie, ale monitorujemy sytuację na bieŜąco i mam nadzieję, Ŝe to, o czym Pan
przewodniczący mówił, to się po prostu nie powtórzy. Aczkolwiek zawsze jakieś trudy będą
istniały, bowiem tutaj nie ma partnerstwa.
Wysoka Rado chciałbym odnieść się jeszcze do jednej sprawy bardzo istotnej tej,
która dotyczy ulicy Dmowskiego. I chciałbym powiedzieć, Ŝe to, co powiedzieliśmy
wcześniej, Ŝe analizujemy w jaki sposób moŜna by uwzględnić to co jest przez Państwa
radnych proponowane, to jest prawdziwe, dlatego, Ŝe przy obecnym projekcie i przy
usytuowaniu, jadąc w kierunku ulicy M. Dąbrowskiej po prawej stronie chodnika i ścieŜki
rowerowej, nie jest moŜliwe byśmy mogli tam usytuować jednocześnie miejsca postojowe.
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Bowiem to jest sprzeczne z elementarnymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu
drogowego i jest po prostu niewykonalne. Jest rozwaŜana przez nas taka sytuacja, Ŝeby to
ogrodzenie MOSiRu, które jest ogrodzeniem stadionu przesunąć do tej na skraju pasa
drogowego, gdzie będzie sięgała ścieŜka i będzie sięgał chodnik i po tej drugiej stronie
usytuować miejsca postojowe i będzie to działanie wówczas bezkolizyjne. Więc informuję raz
jeszcze, Ŝe taki postulat, czy takie oczekiwanie, Ŝe ten projekt realizując będziemy
jednocześnie po tej stronie, bo akurat to dotyczy tego chodnika gdzie jest usytuowana ścieŜka
rowerowa, niewykonalne jest usytuowanie miejsc postojowych tak, Ŝeby samochody tam
dowolnie, w dowolnym miejscu skręcały, bowiem nawet tak z ogólnego oglądu wynika, Ŝe
byłoby to bardzo duŜe zagroŜenie dla ludzi, którzy poruszaliby się na rowerach czy teŜ dla
ruchu pieszego. Ale rozwaŜamy to, o czym mówiłem wcześniej, jeŜeli będzie to moŜliwe, to
po prostu to zrobimy, bo te miejsca niewątpliwie są tam bardzo potrzebne. A chciałbym teŜ
powiedzieć, proszę by Wysoka Rada traktowała to jako zapowiedź bardzo ogólną, Ŝe my
stoimy takŜe w przededniu decyzji dotyczących kompleksowej modernizacji stadionu
Dmowskiego, w związku z zagospodarowaniem Wyspy Pociejewo. To tyle Panie
przewodniczący bardzo dziękuję. Na pozostałe pytania i wnioski zgłoszone przez Państwa
odpowiemy w formie pisemnej.”

Odpowiedzi udzielił z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Chciałbym udzielić
odpowiedzi na pytanie, które zadał Pan radny Karol Skoczylas a propos pomnika śołnierzy
Wyklętych, Ŝeby został przegłosowany i jest realizowany w tym roku. Wydział Kultury,
Sportu i Turystki realizuje ten projekt. Nie ukrywam, bardzo nam zaleŜy aŜeby były
zachowane wszystkie zasady, które dotyczą pamięci. Mam pewne doświadczenie, bo kilka lat
temu byłem jednym z współinicjatorów odsłonięcia tablicy pamiątkowej dotyczącej Szarych
Szeregów. Aktualnie Wydział KT, konkretnie Pani kierownik, zwróciła się do Rady Pamięci
i Męczeństwa z tym naszym projektem i czekamy na opinię. Chcemy aŜeby ten pomnik, który
będzie odsłonięty, był wpisany w miejsce Pamięci śołnierzy Wyklętych. Jeśli uda nam się to
zrobić, to myślę, Ŝe maj byłby tym terminem odsłonięcia. JeŜeli nie uda nam się zrobić tego
do wakacji, to myślę, Ŝe 17 września byłby odpowiednim teŜ momentem, aŜeby ten pomnik
był odsłonięty.”

25. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miasta Konina.
Przewodniczący Rady Wiesław S T E I N K E poinformował, iŜ porządek obrad XX
Sesji Rady Miasta Konina został wyczerpany.
Następnie dziękując wszystkim za udział w obradach, zamknął XX Sesję Rady Miasta
Konina.

Obradom przewodniczył
Przewodniczący Rady Miasta Konina

Wiesław S T E I N K E
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