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Protokół Nr 15/15
Nr 15/15
Nr 14/15
wspólnego posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
oraz
Komisji Praworządności,
które odbyło się w dniu
25 listopada 2015 roku.
________________________________
w sali posiedzeń w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6.

Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15.30.
W posiedzeniu uczestniczyło 10 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone.
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Projekt uchwały w sprawie uchwały budŜetowej miasta Konina na 2016 rok
(druk nr 247);
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na
lata 2016-2019 (druk nr 246).
Posiedzeniu przewodniczyli: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
p. ElŜbieta Streker-Dembińska, Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
p. Wiesław Wanjas i Przewodniczący Komisji Praworządności p. Janusz Zawilski. Powitali
uczestniczących w posiedzeniu radnych, kierowników wydziałów UM oraz dyrektorów
jednostek organizacyjnych.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budŜetowej miasta Konina na
2016 rok (druk nr 247)

Projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez z-cę skarbnika K. Lebiodę.

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu E. STREKERDEMBIŃSKA, cytuję: „Mam pytanie. Chodzi o bezpieczeństwo dowozu dzieci do
przedszkola na Chorzniu. Mianowicie tam są dwie takie drogi, dwie ulice, z którymi zawsze
był problem, między innymi ul. Malwowa i Konwaliowa. My często tu rozmawiamy
o duŜych planach inwestycyjnych, o duŜych obwodnicach, drogach, natomiast to są dwie
drogi gruntowe w centrum duŜego osiedla i najwyŜsza pora, Ŝeby się tym zająć. Ja byłam
przekonana, Ŝe w projekcie budŜetu te zadania się znajdą. Tym bardziej, Ŝe one są w spadku
po Panu radnym Tadeuszu Pigule, który koło tych tematów chodził dawno i wiem,
Ŝe dokumentacja i pozwolenia były przygotowane na wykonanie tych dróg, więc w związku
z tym moje pytanie jest takie, czy Państwo przewidzieliście w swoich planach wykonanie?
Jak wygląda stan praktyczny, czy rzeczywiście te dokumentacje i te pozwolenia są? Jaka jest
szansa na wykonanie tych dróg?”

Głos zabrała radna U. MACIASZEK, cytuję: „Ja analizowałam to troszeczkę
wcześniej, poniewaŜ zwrócił się do nas mieszkaniec Chorznia, ulicy Konwaliowej, ale to
są właśnie te dwa fragmenty, które Tadeusz Piguła składał w budŜecie. To jest przy
ul. Konwaliowej 2. Przygotowana jest dokumentacja. Wartość projektu to 800 tys. zł i teraz
właśnie ten drugi kawałek przy przedszkolu, to jest taka polna droga i teŜ właśnie o to bym
chciała tutaj wnioskować, gdzie teŜ była przygotowana wstępna analiza ile by to kosztowało.
Zostaje 70 metrów drogi, która by została w powietrzu i tego niestety w budŜecie nie ma na
ten rok, a obiecano, Ŝe na pewno się znajdzie. Dokumentacja w przyszłym roku niestety traci
waŜność. I teraz taka propozycja z mojej strony, jeŜeli mamy robić juŜ ten fragment,
tę właśnie polną drogę od ul. Malwowej, ona była w planie i na nią dokumentacja jest, Ŝeby
pociągnąć dokładnie przy przedszkolu tę polną drogę, to 70 metrów, poniewaŜ przygotowanie
dokumentacji 15 tys. zł i na ten kawałek 70 m potrzebne jest 300 tys., zł, Ŝeby całą tę drogę
zrobić, poniewaŜ zostanie cypel nigdy potem juŜ niewykonany. Pociągniemy tę drogę od
ul. Konwaliowej przy Malwowej, to zamkniemy się praktycznie i w samym centrum przy
przedszkolu na osiedlu Chorzeń, gdzie naprawdę jest problem z dowozem, z pocztą
naprzeciwko, gdzie jest jeszcze taka wysepka, jest strasznie niebezpiecznie. Nie mamy nawet
miejsc parkingowych, poniewaŜ naprzeciwko przedszkola miejsca są zarezerwowane dla
poczty. Warto by się teŜ zastanowić nad tym, czy ta wyspa, ale to z kolei naleŜy do
spółdzielni mieszkaniowej, nie powinna być jakoś zlikwidowana z uwagi nawet na to, Ŝe tam
jest przedszkole, tam stają na tej wyspie, cofają i jest strasznie niebezpiecznie.”

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych W. WANJAS,
cytuję: „Ten odcinek, który jest własnością spółdzielni jest zrobiony?”

Kontynuując radna U. MACIASZEK, cytuję: „Tak, juŜ wcześniej był problem
z mieszkańcami. Tam niektórzy się zastanawiali właśnie nad tym, czy mieszkańcy wyraŜą
zgodę, bo chodziło o doprowadzenie wody itd. Na dzień dzisiejszy sprawa jest juŜ
uregulowana, wszyscy są gotowi, teraz była utwardzona ta droga, bo podczas opadów niestety
mieszkańcy nie mogą wyjść z domu, bo się robi niesamowite błoto.”
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Głos zabrał radny Z. CHOJNACKI, cytuję: „Ten budŜet jest jeszcze o tyle bardziej
smutny, Ŝe tak naprawdę dotacje, czyli pieniądze z zewnątrz to jest kwota prawie 5 mln zł,
takŜe suma summarum, ona tak jest jeszcze bardziej smutna, ale pytanie bardziej juŜ
konkretne, bo jeśli chodzi wpływy z podatku od nieruchomości, to jest zaznaczony ten wzrost
1,4 %. W procentach to tak niewiele wygląda, ale tak prawdę mówiąc to jest prawie 1 mln zł.
Czy on zostanie zrealizowany w kontekście uchwał, które Ŝeśmy dzisiaj przyjęli?”

Głos zabrał z-ca skarbnika K. LEBIODA, cytuję: „Ja mogę krótko odpowiedzieć.
Oczywiście zintensyfikujemy pracę nad ściągalnością podatków. Kontrole cały czas
realizowane są przez Wydział Podatków. Tam są bardzo często domiary podatków do 5 lat
wstecz. Na to liczymy, Ŝe stąd te wpływy…”
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych W. WANJAS,
cytuję: „Miejmy nadzieję, Ŝe to nie tylko w tym jednym temacie będzie ściągalność lepsza
i miasto, Ŝe tak powiem troszeczkę uszczelni ten system, bo to są niebagatelne pieniądze,
które nam gdzieś uciekają.”

Głos zabrał radny T. A. NOWAK, cytuję: „ZłoŜyłem wniosek o kontynuację
monografii miasta, Ŝeby w tym budŜecie znalazła się kwota powiedzmy 25 tys. zł w skali
roku, Ŝeby prace prowadzić, bo Konin cały czas ma dzieje doprowadzone do końca XVIII w.
Jakoś tak nikt nie chce, czy nie moŜe, czy moŜe nie ma pieniędzy, Ŝeby zrobić XIX i XX w.
To by było zadanie biblioteki z tych zadań edukacyjnych. I w roku 2015 nic się pieniędzy na
ten cel nie znalazło. I teraz ja w styczniu składałem, szacunki były na 50 tys. zł, ale juŜ teraz
skromniej napisałem, chociaŜ 25 tys. zł, Ŝeby coś robić, więc tu jest Pan dyrektor Janasek,
a to by robiła biblioteka miejska. Pytanie, czy taka kwota się znajdzie?”

Odpowiadając dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej H. JANASEK, cytuję:
„Pan radny zakończył pytaniem, czy taka kwota się znajdzie? Ja myślę, Ŝe to pytanie jest
kierowane do Państwa, czy przeznaczycie, poniewaŜ ja mam skromny budŜet i w moim
budŜecie takie planowane zadania się nie mieszczą. Gdybym mógł trochę zmodyfikować
projekt Pana radnego, to proponowałbym, Ŝeby w przyszłym roku wydać nie drugi tom
monografii, chociaŜ to teŜ jest poŜądane i wskazane dla miasta Konina, ale Ŝeby zrobić
ksiąŜkę monograficzną w formie naukowej, ale tak strawnej dla czytelnika, Ŝeby miała
charakter popularno – naukowy, Ŝeby ona dotyczyła konińskiego słupa drogowego zwanego
milowym w całej swojej genezie historii. I to by nam załatwiało dwa tematy, mianowicie
byłby koniński wsad i wkład w Szlak Piastowski, bo to jest, Ŝe tak powiem nasze
najwaŜniejsze dzieło i dałoby to asumpt do wielu innych działań dzieci, młodzieŜy, dorosłych
PTTKowców, czyli miałbym takŜe modyfikację, ale na to teŜ jest potrzebna kwota rzędu
około 15 tys. zł, bo my nie próŜnujemy. W tym roku jeszcze wydamy jedną pozycję teŜ
bardzo cenną, a mianowicie dotyczącą Andrzeja Łaskarza, czyli zakończymy pewien temat,
ale właśnie nam czegoś brakuje juŜ tu kilka razy mówiłem i wszyscy o tym wiemy, tylko to
trzeba przelać na decyzję szanownej Rady, Ŝeby tę ksiąŜkę, dokument o naszym
najwaŜniejszym zabytku w przyszłym roku zaprojektować do wydania. Oczywiście, Ŝe będą
naukowe dysertacje i to pozwoli juŜ uporządkować w sposób nie taki partyzancki, wybiórczy
tylko będziemy szastali tą ksiąŜką w kaŜdym urzędzie, niech sobie przeczytają, wtedy będą
wszystko wiedzieli, a tak, to jest taka partyzantka, Ŝe ktoś powiedział jakąś opinię, a jesteśmy
przygotowani, Ŝeby wydać monografię Słupa Milowego.”
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Ponownie głos zabrał radny T. A NOWAK, cytuję: „To ta kwota, którą wymieniłem
w takim razie na wydanie tej ksiąŜki się mieści plus inne zadania, bo zajmując się słupem
znowu cofamy się do głębokiego średniowiecza, a mnie chodziło o monografię, czyli o całe
dzieje Konina od czasów najstarszych do wieku XX. My mamy dwie, czy trzy ksiąŜki do
końca XVIII w, a co było w XIX i XX w nie ma. Nikt nie znajdzie takich rzeczy, ewentualnie
gdzieś jakieś artykuły. Chodzi o to, Ŝeby to ciągnąć, więc ta kwota 25 tys. zł tak jak Pan
dyrektor mówi, te 15 tys. zł na ten słup, bo rzeczywiście jest potrzeba i przy okazji ten mój
wniosek ustalić jak z tą nazwą prawidłową tego zabytku, a reszta na prowadzenie działań,
bo to musi być osoba, która w jakiś sposób musi być wynagrodzona, przecieŜ nikt nie będzie
pisał tej ksiąŜki i jeździł po kraju, zwiedzał archiwa, wiadomo muszą być jakieś fundusze.
Sądzę, Ŝe 25 tys. zł przy takim budŜecie Miasta Konina jak na nasze miasto, to nie jest
to duŜo.”

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych W. WANJAS,
cytuję: „Ja mam jeszcze takie dodatkowe pytanie do Pana dyrektora, bo skoro mówimy,
Ŝe wszystko to, co by się działo wokół słupa jest w kontekście powstałego Stowarzyszenia
Szlak Piastowski, na którym mamy się przyjemność znaleźć, bo nie wszystkie samorządy się
znalazły, które chciały jak wiemy, to czy nie celowym by było, Ŝeby umieścić w tej ksiąŜce
wszystkie te składniki nasze, które się mieszczą w powiedzeniu piastowski, które pozwoliły
nam na to, Ŝe nasz samorząd, Ŝe nasze miasto zostało umieszczone, czyli to, co Tomek dziś
wymieniał na sesji, Ŝeby nie pisać tylko o słupie, ale jest jeszcze np. Fara. JeŜeli Pan dyrektor
powiedział, Ŝe ma to się odnosić do inicjatywy, jaką jest Szlak Piastowski, to dlaczego nie
napisać w jednej ksiąŜce, Ŝe z Konina w Szlak Piastowski bierzemy pod uwagę to, to i to.
To jest taki mój pomysł na gorąco.”

Odpowiadając dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej H. JANASEK, cytuję:
„Ja bym prosił, Ŝeby zachować czystość sprawy. Na sesji teŜ mówiąc o Szlaku Piastowskim
wyszliśmy chronologicznie poza Piastów do Jagiellonów. Kazimierz Wielki 1370 r. to jest
ostatni piast i w związku z tym wszystko, co się będzie działo chronologicznie potem nie
pasuje. My mamy właśnie coś pięknego, czego nie ma nikt inny w Polsce, właśnie ten słup
drogowy i zróbmy w przyszłym roku tylko to. Panie radny przeczytałem ze zrozumieniem ten
projekt uchwały, który został podany. To w tym Szlaku Piastowskim Rada Programowa nie
uwzględniła Kazimierza Biskupiego, gdzie z pięciu męczenników świętych, bo oni gdzieś
tam wypadli i jeszcze szereg innych rzeczy, więc jest to problem naukowców z zewnątrz, my
skoncentrujmy się na jednej rzeczy i zróbmy to dobrze. Oczywiście nie zrobimy
hobbistycznie, zrobimy to z pomocą ludzi z Poznania, zawodowców. Część rzeczy juŜ mamy.
Takie sesje juŜ mamy spisane na taśmach, teraz tylko kwestia praw właścicielskich, zapłata
i do wydania i wtedy załatwimy dwie sprawy, bo jedna sprawa to jest Konin na Szlaku
Piastowskim, a druga to jest 1050 rocznica Chrztu Polski, czyli to teŜ jest, Ŝe tak powiem ten
okres wczesno piastowski, który my byśmy zrealizowali.”

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych W. WANJAS,
cytuję: „Po tych wyjaśnieniach cofam się ze swojego wniosku, bo faktycznie dotyczy to tylko
nas i wyłącznie tego jednego wieku.”

Głos zabrał radny T. A. NOWAK, cytuję: „Ja złoŜyłem teŜ taki wniosek, gdzie temat
się przewija od około 10 lat. Ja troszeczkę działałem w temacie promocji Konina na Szlaku
Bursztynowym. I wygląda to tak, Ŝe na tę chwilę przez ostatnie lata nie zostały wykonane
zadania archeologiczne, a w tym czasie inne miasta na Szlaku Bursztynowym prowadzą inne
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działania jak np. Kalisz. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na terenie osiedla Grójec znajduje
się potęŜna osada z czasów rzymskich, z czasów Szlaku Bursztynowego i ona cały czas nie
była poddana badaniom archeologicznym. I tam chodzą ludzie z wykrywaczami, znajdują
niesamowite rzeczy, które niekoniecznie trafiają do naszego Muzeum. Rozmawiałem
z naszym głównym archeologiem, z Krzysztofem Gorczycą z Muzeum Okręgowego i on
określił, Ŝe takie badania, tak duŜego obszaru jak tam, to jest kwota około 15 tys. zł. Teraz
pytanie, czy to jest duŜo w wydatkach na kulturę miasta, Ŝeby tam przeprowadzić nasze
własne lokalne badania i w jakiś sposób zaznaczyć naszą obecność na tym Szlaku
Bursztynowym przy pomocy takich duŜych badań.
Chcę Państwu powiedzieć, i to kaŜdy archeolog to potwierdzi, Ŝe takich osad
w rejonie Konina było bardzo duŜo, ale jak w czasach powojennych powstawały lawinowo te
osiedla, to nikt tego nie badał. Podobno duŜo takich osiedli z czasów rzymskich zostało
zniszczonych, a ostatnie Państwo powinniście wiedzieć, bo jak był budowany MiniMal na
V Osiedlu, to tam teŜ znaleziono cmentarzyska z III – IV wieku naszej ery. Na terenie Starego
i Nowego Konina tego było pełno. Ostatnia taka nieruszona wielka osada znajduje się właśnie
na Grójcu i tam są pola, łąki i tam by moŜna to było przeprowadzić. Teraz wygląda to tak,
Ŝe nasi archeolodzy z Konina jadą na obozy archeologiczne do innych miast, do innych wsi
i tam kopią, bo tam gmina 5, 10, 15 tys. zł przeznacza, a u siebie nie mogą kopać, bo nie mają
funduszy. Ja bym zachęcał, nawet gdyby to nie miało być 15 tys. zł to, chociaŜ 10 tys. zł,
Ŝeby oni mogli wejść i coś robić. To nie są duŜe pieniądze, one się właśnie mieszczą
w wydatkach na edukacje, kulturę, bo jak my mamy się promować, czy wydawać materiały
promocyjne jak my sprawy nie mamy rozwiązanej ze słupem i tej sprawy teŜ. One z roku na
rok są przekładane, więc pod rozwagę teŜ takie coś chciałbym poddać, Ŝeby ten Grójec
spróbować, bo moŜe się okazać, Ŝe kiedyś zrobimy tam osiedle domków jednorodzinnych jak
zostanie to przekopane.”

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych W. WANJAS,
cytuję: „Powiem szczerze, Ŝe ja pierwszy raz taką uwagę wysłuchałem. Są fachowcy, mam
częsty kontakt z Muzeum i ani od Pana Gorczycy, ani Pana Stefaniaka - Dyrektora Muzeum
nic takowego nie słyszałem, bo gdyby było takie coś, to juŜ dawno bym wystąpił z takim
wnioskiem, przy takich pieniądzach.”

Głos zabrał Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej H. JANASEK, cytuję: „Boję się
w ogóle rozpoczynać dyskusji na temat Szlaku Bursztynowego. To na pewno w sferze Ŝyczeń
jest, Ŝeby chociaŜ ivent zrobić na powitanie, a w szczególności poŜegnanie lata i Konin
mógłby być na Szlaku Bursztynowym. To zostało trochę zarzucone, bo jest stowarzyszenie
miast na Szlaku Bursztynowym, ale to chyba nie jest patrząc na ten budŜet. To chyba moŜna
w formie Ŝyczeń gdybać. Nie mniej jak Państwo będziecie chcieli, to jesteśmy przygotowani,
Ŝeby pewne elementy wnieść do Ŝycia w Koninie, ale na razie chyba chciałbym, Ŝebyśmy
poprzestali na naszym słupie drogowym. To byłoby piękne.”

Głos zabrał radny T. A. NOWAK, cytuję: „Tylko dopowiem, Ŝe ta kwota zakłada taki
szerszy zakres prac, bo ta osada jest naprawdę unikatowa. Ona jest około 10 ha, jest bardzo
duŜa jak na tamte czasy.”

Głos zabrał Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej H. JANASEK, cytuję:
„Archeologowie swoje stanowiska próbują utrzymać w tajemnicy, dlatego właśnie, Ŝeby
hobbiści nie spenetrowali tego i nie zepsuli tego stanu dziewiczego, dlatego lepszą rzeczą jest
nie ujawniać danego znaleziska, miejsca, niŜ się rozpocznie jakąś nieskończoną działalność,
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bo później trzeba by to pilnować przez cały sezon, Ŝeby to nie zostało zrujnowane. Z tym
to jest bardzo ostroŜnie.”

Głos zabrał radny T. A. NOWAK, cytuję: „A ja się z tym absolutnie nie zgadzam,
bo stanowiska archeologiczne są dostępne, jest mapa lotnicza Polski archeologiczna i ci,
którzy chodzą z wykrywaczami doskonale wiedzą.”

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych W. WANJAS,
cytuję: „Tak jak powiedział Pan dyrektor i Tomek tym tematem trzeba się kiedyś zająć,
ale niekoniecznie teraz.”

Następnie przystąpiono do zgłaszania wniosków do budŜetu na 2016 r.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych oraz
Komisja Praworządności na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 roku pozytywnie
zaopiniowały projekt budŜetu Miasta Konina na 2016 rok – 6 głosami „za”,
przy 4 głosach „wstrzymujących się” z uwzględnieniem następujących wniosków:

Radny J. ZAWILSKI
– Przebudowa pomieszczeń garaŜowych budynku straŜnicy wraz z modernizacją
kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki
Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Koninie –
300.000 zł - źródło finansowania: rezerwa inwestycyjna.
Komisje przyjęły wniosek jednomyślnie – 10 głosami „za”.

Radna U. MACIASZEK
– Budowa ulicy Konwaliowej – łącznik z ulicą Malwową oraz dokończenie
ul. Konwaliowej zgodnie z opracowaną dokumentacją włącznie z przygotowaniem
dokumentacji na brakujące 70 m.b. – 1.100.000 zł - źródło finansowania: oszczędności
z przetargów.
Komisje przyjęły wniosek jednomyślnie – 10 głosami „za”.

Radny T. A. NOWAK
– Wkład własny na przygotowanie projektu archeologicznego wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim – badania na polach Os. Grójec potwierdzające obecność Konina na Szlaku
bursztynowym – 10.000 zł - źródło finansowania: środki z puli dla organizacji
pozarządowych.
Komisje przyjęły wniosek jednomyślnie – 10 głosami „za”.
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– Wydanie ksiąŜki dot. Słupa Milowego – 10.000 zł - źródło finansowania: rezerwa
inwestycyjna.
Komisje przyjęły wniosek jednomyślnie – 10 głosami „za”.

Radny M. BARTKOWIAK
– Dokończenie ścieŜki rekreacyjnej wokół Jeziorka Zatorze – 150.000 zł - źródło
finansowania: rezerwa inwestycyjna.
Komisje przyjęły wniosek jednomyślnie – 10 głosami „za”.

Radna A. KURZAWA
– Aleja gwiazd Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca od ronda
NSZZ „Solidarność” do Amfiteatru – 10.000 zł - źródło finansowania: rezerwa inwestycyjna.
Komisje przyjęły wniosek jednomyślnie – 10 głosami „za”.

– Plac do ćwiczeń gimnastycznych – 38.000 zł - źródło finansowania: rezerwa
inwestycyjna.
Komisje przyjęły wniosek jednomyślnie – 10 głosami „za”.

– Wykonanie zatoki postojowej przy ul. Wyzwolenia 11 – 50.000 zł - źródło
finansowania: rezerwa inwestycyjna.
Komisje przyjęły wniosek jednomyślnie – 10 głosami „za”.

Radny K. MAJEWSKI
– Zorganizowanie pikniku patriotycznego w rocznicę urodzin Feliksa Gruberskiego –
ostatniego komendanta obwodu AK Konin – 15.000 zł - źródło finansowania: rezerwa
inwestycyjna.
Komisje przyjęły wniosek jednomyślnie – 10 głosami „za”.

Radny Z. CHOJNACKI
– Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Górniczo – Energetycznych
w Koninie – 200.000 zł - źródło finansowania: rezerwa inwestycyjna.
Komisje przyjęły wniosek jednomyślnie – 10 głosami „za”.
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Radny M. KOTLARSKI
– Zorganizowanie Pierwszego Ogólnopolskiego Konwentu Gier Planszowych
im. Michała Gościniaka – 20.000 zł - źródło finansowania: rezerwa inwestycyjna.
Komisje przyjęły wniosek jednomyślnie – 10 głosami „za”.

–
Dokończenie
asfaltowej
ścieŜki
rowerowej
na
(ul. Chopina) – 300.000 zł - źródło finansowania: rezerwa inwestycyjna.

Os.

Zatorze

Komisje przyjęły wniosek jednomyślnie – 10 głosami „za”.

– Stworzenie audioprzewodnika po Koninie – 30.000 zł - źródło finansowania:
rezerwa inwestycyjna.
Komisje przyjęły wniosek jednomyślnie – 10 głosami „za”.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji Praworządności
Janusz ZAWILSKI

Przewodnicząca
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
ElŜbieta STREKER-DEMBIŃSKA

Przewodniczący
Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
Wiesław WANJAS

Protokołowała:
M. K
Biuro Rady Miasta
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