P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2013
z obrad XXXVII SESJI RADY MIASTA KONINA,
która odbyła się w dniu 26 czerwca 2013 roku
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wiosny Ludów 6.
_______________________________________________________

Sesja trwała od godz. 9.05 do godz. 11.35.

W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta
p. Józef NOWICKI,
Zastępcy
Prezydenta
Miasta
p. Marek
WASZKOWIAK
i p. Sławomir LOREK, Skarbnik Miasta p. Irena BARANOWSKA, Sekretarz Miasta
p. Marek ZAWIDZKI, kierownicy UM, Miejski Rzecznik Konsumentów, dyrektorzy i prezesi
podległych zakładów oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego
protokółu.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Otwarcia XXXVII Sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) - dokonał
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina - radny p. Tadeusz WOJDYŃSKI.
Wiceprzewodniczący Rady powitał wszystkich biorących udział w obradach.
Stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada
może obradować i podejmować prawomocne decyzje.
Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Miasta Konina na sekretarza obrad sesji
Wiceprzewodniczący Rady wyznaczył radnego p. Kamila Szadkowskiego.
Radny p. Kamil Szadkowski wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady powiedział, cytuję: „W zawiadomieniu
o zwołaniu dzisiejszej sesji przekazałem Państwu radnym ustalony porządek obrad wraz
z materiałami.
W dniu 21 czerwca br. otrzymali Państwo zmieniony porządek obrad, uzupełniony na
wnioski Prezydenta Miasta o projekty uchwał:
− druk nr 653 - podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do
spółki,

− druk nr 654 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.
„Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów ZSB” nr 2013-1-PL1-LEO0138023 w ramach programu edukacyjnego Lifelong Learning Programme (Uczenie się
przez całe życie) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności (STAŻE I WYMIANY),
− druk nr 655 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 383 Rady Miasta
Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zarządzanie energią
w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” oraz druk nr 656 - podjęcie uchwały
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
w Koninie”.
Informuję również, że zdejmuję z porządku obrad pkt. 16 – druk nr 651 – projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Konina.
Przypominam, iż Rada może wprowadzić zmiany w ustalonym porządku obrad –
bezwzględną większością głosów ustawowego składu – o czym stanowi zapis artykułu
20 ustęp 1a ustawy o samorządzie gminnym.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do proponowanego
porządku obrad.
Nie było zgłoszeń do dyskusji. W głosowaniu 23 radnych „za” Rada Miasta Konina
przyjęła zmiany w porządku obrad XXXVII Sesji RMK.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że realizowany będzie
następujący:
porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Przyjęcie protokołu obrad XXXV sesji.
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym.
Zatwierdzenie Zarządzenia Nr 63/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca
2013 roku w sprawie zakazu poruszania się po Bulwarze Nadwarciańskim oraz koronie
i urządzeniach wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta Konina.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok (druk nr 649),
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017
(druk nr 650).
Podjęcie uchwały w sprawie wykładni § 5 ust. 9 zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w granicach byłej strefy ochronnej Huty
Aluminium, zatwierdzonego Uchwałą Nr 118 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja
1999 roku (druk nr 638).
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego
pn. „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju
gospodarczego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
(druk nr 639).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 75 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca
2011 roku w sprawie nadania nazwy nowo projektowanej ulicy w Koninie (druk nr 641).
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zbycia nieruchomości (druk nr 636, 637, 643, 644 i 645),
b) nabycia nieruchomości (druk nr 647 i 648).
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10. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
(druk nr 642).
11. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
(druk nr 646).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Koninie (druk nr 640).
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie
w Koninie (druk nr 635).
14. Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Koninie w latach 2011- 2012.
15. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Konina za lata 2011-2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie (druk nr 652).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki (druk nr 653).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Mistrz w zawodzie praktyki zagraniczne dla uczniów ZSB” nr 2013-1-PL1-LEO01-38023 w ramach
programu edukacyjnego Lifelong Learning Programme (Uczenie się przez całe życie)
Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności (STAŻE I WYMIANY) (druk nr 654).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 383 Rady Miasta Konina z dnia
27 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
w Koninie” (druk nr 655).
20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
w Koninie” (druk nr 656).
21. Wnioski i zapytania radnych.
22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
23. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Konina.

2. Przyjęcie protokołu obrad XXXV sesji.
Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący
Rady powiedział, że protokół obrad XXXV Sesji Rady wyłożony był do wglądu w sali
posiedzeń komisji.
Poinformował, iż do dnia sesji nie wpłynęły żadne zastrzeżenia ani uwagi do
sporządzonego protokołu.
Zapytał, czy radni mają uwagi, bądź zgłaszają poprawki do protokołu obrad XXXV
sesji.
Nie było zgłoszeń, wobec tego Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że protokół do
treści którego nie wniesiono zastrzeżeń ani poprawek uważa się za przyjęty, o czym stanowi
zapis § 38 punkt 8 Statutu Miasta Konina.
Informuję Państwa Radnych, iż Przewodniczący Rady podpisał protokoły XXXIII
i XXXIV sesji, przyjęte bez uwag na sesji XXXV.
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Przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, protokoły obrad po ich
przyjęciu przez Radę, są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie
międzysesyjnym.
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący
Rady poinformował, iż treść sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta Konina radni otrzymali
drogą elektroniczną w dniu 24 czerwca 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają pytania do
sprawozdania z prac międzysesyjnych.

Do sprawozdania radni nie mieli pytań. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził,
że Rada Miasta Konina przyjęła sprawozdanie Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie
międzysesyjnym.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4. Zatwierdzenie Zarządzenia Nr 63 Prezydenta Miasta Konina z dnia
11 czerwca 2013 roku w sprawie zakazu poruszania się po Bulwarze
Nadwarciańskim
oraz
koronie
i
urządzeniach
wałów
przeciwpowodziowych na terenie miasta Konina.
Realizując kolejny punkt porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował,
że treść zarządzenia radni otrzymali.
Dalej powiedział, cytuję: „Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
w art. 41 stanowi:
Ust.2. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie
zarządzenia.
Ust. 3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady
gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do
zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.
Ust. 5. Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i starości
powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.”

Następnie Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję w sprawie zarządzenia
Prezydenta Miasta Konina.

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Wiceprzewodniczący Rady zarządzenie Prezydenta
Miasta Konina poddał pod głosowanie.
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Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina
zatwierdziła Zarządzenia Nr 63 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zakazu poruszania się po Bulwarze Nadwarciańskim oraz koronie i urządzeniach
wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta Konina.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok (druk nr 649),
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2013 – 2017 (druk nr 650).
Realizując kolejny punkt porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady przypomniał,
iż projekty uchwał – druki nr 649 i 650 wraz z autopoprawkami do projektu budżetu i WPF
radni otrzymali. Dodał, że w dniu 25 czerwca radni otrzymali autopoprawki do zmian
w budżecie oraz WPF.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady poprosił Przewodniczących komisji wiodących
tj. Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju
i Współpracy Zagranicznej o przedstawienie opinii do projektów uchwały.
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie
z KOMISJĄ
INFRASTRUKTURY
MIEJSKIEJ,
ROZWOJU
I WSPÓŁPRACY
ZAGRANICZNEJ. Przedstawiając wspólną opinię Przewodniczący Komisji Finansów
p. K. LIPIŃSKI poinformował, że projekty uchwał oznaczone numerem druku 649 i 650
zostały pozytywnie zaopiniowane.

Wiceprzewodniczący otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał.

Celem przedstawienia autopoprawki do zmian w budżecie i do Wieloletniej Prognozy
Finansowej głos zabrał Prezydent Miasta Konina p. J. NOWICKI, cytuję: „Autopoprawki,
które zgłaszam Wysokiej Radzie pod rozwagę mają bardzo istotne znaczenie zarówno dla
budżetu jak i dla Wieloletniej Prognozy Finansowej. Będę więc prosił Wysoką Radę
o cierpliwość i wysłuchanie tych propozycji, które w tej chwili przedkładam.
Autopoprawka do druku nr 649 – zmiany w budżecie miasta Konina na 2013 rok.
Budżet gminy. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.565 zł w dz. 801 – oświata
i wychowanie z tytułu darowizny i dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 9.
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62.525 zł w tym:
– dz.757 – obsługa długu o 50.000 zł - odsetki od kredytów.
– dz.758 – różne rozliczenia o 3.000 zł – rezerwa ogólna.
– dz.801 – oświata i wychowanie o 9.525 zł – wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 9
i Przedszkola 6.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.030.367,95 zł w tym:
– dz. 600 transport i łączność o 1.758.000 zł z tego: zakup kostki - 50.000 zł, bieżące
utrzymanie dróg - 275.000 zł, koszty wyceny usuniętych pojazdów - 3.000 zł, wydatki
majątkowe - 1.430.000 zł w tym: „Budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej
w Koninie” - 1.000.000 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Bluszczowa,
Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa w Koninie” 5

100.000 zł, Przebudowa chodnika ul. Żeglarska w Koninie” - 300.000 zł, „Opracowanie
dokumentacji projektowej ul. Laskówiecka” - 30.000 zł,
– dz.700 – gospodarka mieszkaniowa o 235.000 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Zakup
i montaż dźwigów osobowych (platform) w budynkach przy ul. Kosmonautów 10
i ul. 11 Listopada 9" - 185.000 zł, „Zakup i montaż solarów w budynku przy
ul. M Dąbrowskiej” - 50.000 zł. Jest to pomyślane, jako podgrzewanie do wody, co
w znacznym stopniu ograniczyłoby zużycie energii elektrycznej z obecnie zamontowanych
tam podgrzewaczy do wody,
– dz.710 – działalność usługowa o 20.000 zł na zadanie pn.: „Opracowanie koncepcji na
rozbudowę cmentarza wraz z układem komunikacyjnym przy ul. Kolskiej w Koninie”,
– dz.750 – administracja publiczna o 367.000 zł w tym na: współpracę z zagranicą 91.000 zł, zakup wyposażenia dla Centrum Organizacji Pozarządowych - 25.000 zł, promocję
miasta - 109.000 zł, wydatki majątkowe o 142.000 zł z tego na zadaniach
pn.: „Zainstalowanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego plac Wolności 1" 72.000 zł, „Dokumentacja przyszłościowa – „Adaptację budynku Sądu Rejonowego
w Koninie na cele administracyjne" - 70.000 zł,
– dz.757 – obsługa długu o 50.000 zł – jest to prowizja bankowa od planowanego do
zaciągnięcia kredytu,
– dz.801 – oświata i wychowanie o 281.090 zł w tym: – wydatki bieżące jednostek
oświatowych (w tym: remonty bieżące 256.800 zł m.in. boiska Gimnazjum nr 1). Wykaz
i zakres przewidzianych do remontu placówek przedstawia się następująco:
przedszkola - 75.000 zł w tym: Przedszkole nr 2 - 20.000 zł na remont dachu, Przedszkole
nr 6 - 20.000 zł na remont łazienek, Przedszkole nr 12 - 10. 000 zł na remont podłogi
i Przedszkole nr 16 - 25.000 zł na wymianę instalacji elektrycznej,
szkoły podstawowe - 106.800 zł w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 - 30.000 zł na malowanie
ścian, Szkoła Podstawowa nr 6 - 6.800 zł na remont podłóg z wymianą wykładzin, Szkoła
Podstawowa nr 8 - 20.000 zł na wymianę instalacji elektrycznych i Szkoła Podstawowa nr 12
- 50.000 zł na remont łazienek,
gimnazja - 75.000 zł w tym: Gimnazjum nr 1 - 30.000 zł na remont boiska i Gimnazjum nr 6 48.000 zł na ciągi komunikacyjne, ich remont i remont sali gimnastycznej,
– dz.851 – ochrona zdrowia o 130.250 zł - wydatki na wynagrodzenia, pochodne od
wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem
Alkoholowym i Przemocą w Koninie. Dodam, że w dalszym ciągu nie ma regulacji prawnej
na podstawie której moglibyśmy pobierać opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień,
– dz.852 – pomoc społeczna o 75.000 zł - wydatki na wynagrodzenia, pochodne od
wynagrodzeń w MOPR w związku ze zwiększeniem zatrudnienia, które wynika ze
zobowiązań ustawowych,
– dz.900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 903.077,95 zł w tym: wydatki
bieżące - 150.000 zł (place zabaw, zagospodarowanie terenów zielonych), wydatki majątkowe
- 753.077,95 zł w tym na zadania pn.: „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie
dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej osiedle Morzysław II etap i sieci
wodociągowej w ulicy Staromorzysławskiej” - 6.700 zł, „Wniesienie wkładu pieniężnego na
budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Magnoliowej” - 31.777,95 zł, „Wniesienie wkładu
pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej” 262.900 zł, „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę wodociągu w ulicy Piaskowej,
Borowej i Świerkowej” - 125.400 zł, „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy
Gajowej w Koninie” - 26.300 zł, „Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie
nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej” - 300.000 zł. Jak wiadomo Wysokiej Radzie
realizujemy program w ramach którego stwarzamy warunki, by tam, gdzie istnieje miejska
sieć kanalizacyjna, żeby mieszkańcy swoje nieruchomości podłączali do tej sieci,
– dz.921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 87.700 zł w tym: wydatki bieżące 50.000 zł, dotacja podmiotowa dla KDK - 12.700 zł, dotacja celowa dla KDK - 25.000 zł na
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zadanie inwestycyjne pn.: „Klimatyzacja pomieszczenia Strefy K oraz modernizacja central
klimatyzacyjnych sali widowiskowej”,
– dz.926 – kultura fizyczna o 1.123.250 zł w tym: wydatki bieżące MOSiR - 959.750 zł,
wydatki bieżące na imprezy sportowe - 13.500 zł, wydatki majątkowe o 150.000 zł w tym na
zadania pn.: „Zakupy inwestycyjne dla Obiektu Rekreacyjno Sportowego „Rondo”
w Koninie” - 80.000 zł, „Zakup samochodu dostawczego” - 70.000 zł.
Budżet powiatu. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.229.621,42 zł w tym:
– dz.758 – różne rozliczenia o 7.642.500 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz
ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina”,
– dz.801 – oświata i wychowanie o 339.677,42 zł z tytułu wpływu środków w ramach
programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci na realizację przez Zespół Szkół
Budowlanych projektu pn. „Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów”,
– dz. 852 – pomoc społeczna o 157.444 zł w tym z tytułu: dochodów własnych Domu
Pomocy Społecznej - 150.000 zł, dotacji celowej o 7.444 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania
rodziny i
systemu
pieczy zastępczej
(pismo Wojewody Wielkopolskiego
nr FB-I.3111.170.2013.3),
– dz.854 – edukacyjna opieka wychowawcza o 90.000 zł z tytułu dochodów własnych
Bursy nr 1.
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000 zł w dz.710 – Działalność usługowa na
zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego do obsługi
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.303.343,47 zł w tym:
– dz.600 – transport i łączność o 1.987.686 zł w tym na: remont bieżące ulic - 1.015.686 zł,
bieżące utrzymanie dróg - 225.000 zł, wydatki inwestycyjne - 747.000 zł w tym na zadaniach
pn. „Przebudowa parkingu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 19 i 21 w Koninie” - 450.000 zł,
„Wykonanie (wyznaczenie) miejsca do ważenia pojazdów na ulicy Hutniczej w Koninie” 220.000 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Przemysłowej w Koninie”
- 65.000 zł, „Aktualizacja dokumentacji projektowej na „Przebudowę mostu im. Józefa
Piłsudskiego w Koninie” - 12.000 zł,
– dz.630 – turystyka o 130.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Opracowanie
dokumentacji projektowej na budowę toalet przy Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie” 60.000 zł, „Wykonanie zabezpieczeń na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie” - 70.000 zł,
– dz.710 – działalność usługowa o 25.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie
dokumentacji projektowej i budowa przyłącza do budynku przy ul. Andrzeja Benesza do sieci
KoMAN”,
– dz.754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 210.000 zł – wpłata na
fundusz wsparcia w tym dla: Policji na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu
4 radiowozów dla KMP w Koninie” - 60.000 zł, Straży Pożarnej - 150.000 zł na zadania
inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz
z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego
JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” - 130.000 zł,
„Wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną w Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2” 20.000 zł,
– dz.758 – różne rozliczenia o 320.513,47 zł w tym: rezerwa celowa oświatowa 179.977,42 zł, rezerwa celowa inwestycyjna - 140.536,05 zł,
– dz.801 – oświata i wychowanie o 204.400 zł w tym: wydatki bieżące jednostek
oświatowych o 51.200 zł, wydatki bieżące w ramach programu „Uczenie się przez całe
życie” Leonardo da Vinci na realizację przez Zespół Szkół Budowlanych projektu pn. „Mistrz
w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów” - 153.200 zł,
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– dz.852 – pomoc społeczna o 385.444 zł w tym: wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
- 178.000 zł, dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych na terenie kraju - 30.000 zł, wydatki w ramach Resortowego Programu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 7.444 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego
nr FB-I.3111.170.2013.3), koszty umieszczenie osób w DPS na terenie kraju - 170.000 zł,
– dz.854 – edukacyjna opieka wychowawcza o 40.300 zł – wydatki bieżące Bursy nr 1
i ZSGiE.
Ponadto w części zadań powiatowych w dz. 600 – Transport i łączność
(rozdz.60015 § 6050) na zadaniu pn.: „Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze
skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina” dokonuje się zmniejszenia środków
własnych o kwotę 7.642.500 zł, a wprowadza się środki otrzymane na uzupełnienie
subwencji ogólnej dla j.s.t. na kwotę 7.642.500 zł.
Wysoka Rado w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną nam
w dniu wczorajszym poproszę jeszcze Pana Przewodniczącego by udzielił głosu Pani
Skarbnik, by przedstawiła istotę kolejnej poprawki, którą proponujemy do tej autopoprawki.
Wysoka Rado autopoprawka do druku nr 650. W załączniku nr 1 obejmującym
Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Konina na lata 2013-2017 zmniejsza się plan
wydatków z tytułu odsetek od kredytów o kwotę 50.000,00 zł.
W § 1 pkt 2 a) projektu Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 dodaje się
przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego
w Koninie pn. „Mistrz w zawodzie – praktyki zagraniczne dla uczniów”. Program edukacyjny
uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci – Projekty Mobilności (staże i wymiany). Cel:
Doskonalenie kompetencji zawodowych oraz szkolenie językowe i kulturowe. Okres
realizacji 2013-2014. Wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe 424.596,77 zł. Limit
wydatków w 2013 roku 153.200,00 zł, w 2014 roku 271.396,77 zł. Limit zobowiązań
424.596,77 zł.
W § 1 pkt 2 b) projektu Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 dodaje się
przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski w Koninie pn.: „Wniesienie wkładu
pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej”. Okres
realizacji 2013-2014. Wydatki majątkowe. Łączne nakłady finansowe 533.520,00 zł. Limit
wydatków w 2013 roku 262.900,00 zł, w 2014 roku 270.620,00 zł. Limit ogólny zobowiązań
533.520,00 zł. „Budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej”. Okres realizacji 20132014. Wydatki majątkowe. Łączne nakłady finansowe 2.200.000,00 zł. Limit wydatków
w 2013 roku 1.000.000,00 zł, w 2014 roku 1.200.000,00 zł. Limit zobowiązań
2.200.000,00 zł.
Zmniejsza się kwotę pożyczki długoterminowej planowaną do zaciągnięcia
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie
pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” o kwotę
1.800.000,00 zł do kwoty 1.022.000,00 zł.
Zwiększa się kwotę pożyczki długoterminowej planowaną do zaciągnięcia
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie
pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” o kwotę
1.800.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł. Podobnie jak w przypadku zmian i autopoprawki
do budżetu bardzo proszę Pana Wiceprzewodniczącego o udzielenie głosu p. I. Baranowskiej,
którą upoważniam do uzupełnienia tych autopoprawek.”

Głos zabrała Skarbnik Miasta p. I. BARANOWSKA, cytuję: „Wpłynęło od
Wojewody pismo informujące o zwiększonych dotacjach na 2013 rok na kwotę 53.075 zł.
W części gminnej jest to kwota 32.000 zł na działalność usługową z przeznaczeniem na
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utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem z dnia 5 czerwca
2013 roku zawartym pomiędzy Wojewodą a Prezydentem Miasta.
Druga pozycja, w części powiatowej w dz.852 – Pomoc społeczna zwiększa się
dotację na zadania własne gminy o 21.075 zł w związku z korektą planu pod kątem
wykorzystania miejsc finansowanych według zasad i nowych kosztów utrzymania w Domu
Pomocy Społecznej w Koninie ul. Południowa. To jest art. 87 ustawy o dochodach jednostek
samorządu. Ta autopoprawka jest konieczna, aby wprowadzić do zmian w budżecie i WPF,
co łączy się z informacją z wykonania budżetu za pierwsze półrocze, aby te wielkości były
zgodne z budżetem.”

Nie było zgłoszeń do dyskusji, wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady poddał
kolejno pod głosowanie projekty uchwał o numerach druku:

DRUK Nr 649
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok.
Uchwała Nr 592 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

DRUK Nr 650
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 20132017.
Uchwała Nr 593 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wykładni § 5 ust. 9 zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w granicach
byłej strefy ochronnej Huty Aluminium, zatwierdzonego Uchwalą
Nr 118 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 1999 roku (druk nr 638).
Realizując kolejny punkt porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował,
że projekt uchwały oznaczony numerem druku 638 radni otrzymali.
O przedstawienie opinii do projektu uchwały poprosił Przewodniczącego komisji
wiodącej tj. Komisji Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.
KOMISJA
INFRASTRUKTURY
MIEJSKIEJ,
ROZWOJU
I WSPÓŁPRACY
ZAGRANICZNEJ obradowała wspólnie z Komisją Finansów i Gospodarki Miejskiej.
Przedstawiając wspólną opinię Przewodniczący Komisji Finansów p. K. LIPIŃSKI
powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 8 radnych było „za”,
1 radny „wstrzymał się” od głosu.
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Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Ten głos wstrzymujący się to mój, ale Pani
Kierownik Sztuba wyjaśniła mi, o jaki teren chodzi i z czym to jest związane, także tutaj nie
mam więcej pytań. Ta sprawa została wyjaśniona.”

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały
oznaczony numerem druku 638 poddał pod głosowanie.
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie wykładni § 5 ust. 9 zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Konina w granicach byłej strefy ochronnej Huty Aluminium,
zatwierdzonego Uchwalą Nr 118 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 1999 roku.
Uchwała Nr 594 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
partnerskiego pn. „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem
do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 (druk nr 639).
Realizując kolejny punkt porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował,
że projekt uchwały oznaczony numerem druku 639 radni otrzymali.
O przedstawienie opinii do projektu uchwały poprosił Przewodniczącego komisji
wiodącej tj. Komisji Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.
KOMISJA
INFRASTRUKTURY
MIEJSKIEJ,
ROZWOJU
I WSPÓŁPRACY
ZAGRANICZNEJ obradowała wspólnie z Komisją Finansów i Gospodarki Miejskiej.
Przedstawiając wspólną opinię Przewodniczący Komisji Finansów p. K. LIPIŃSKI
powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały 10 głosami „za”.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony
numerem druku 639 poddał pod głosowanie.
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aglomeracja
konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
Uchwała Nr 595 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 75 Rady Miasta
Konina z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie nadania nazwy nowo
projektowanej ulicy w Koninie (druk nr 641).
Realizując kolejny punkt porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował,
że projekt uchwały oznaczony numerem druku 641 radni otrzymali.
O przedstawienie opinii do projektu uchwały poprosił Przewodniczącego komisji
wiodącej tj. Komisji Praworządności i Porządku Publicznego.
Przedstawiając opinię KOMISJI PRAWORZĄDNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Przewodniczący Komisji p. K. SZADKOWSKI poinformował, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony
numerem druku 641 poddał pod głosowanie.
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 75 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie nadania nazwy nowo projektowanej ulicy w Koninie.
Uchwała Nr 596 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9. Podjęcie uchwał sprawie:
a) zbycia nieruchomości (druk nr 636, 637, 643, 644 i 645),
b) nabycia nieruchomości (druk nr 647 i 648).
Realizując kolejny punkt porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował,
że projekty uchwał dotyczące zbycia nieruchomości oznaczone numerami druku 636, 637,
643, 644, 645 oraz projekty uchwał dotyczące nabycia nieruchomości oznaczone numerami
druku 647 i 648 radni otrzymali.
O przedstawienie opinii do projektów uchwał poprosił Przewodniczących komisji
wiodących tj. Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Infrastruktury
Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ.
Przedstawiając wspólną opinię Przewodniczący Komisji Finansów p. K. LIPIŃSKI
poinformował, że projekty uchwał dotyczące zbycia i nabycia nieruchomości zostały
pozytywnie zaopiniowane 10 głosami „za”.
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Wiceprzewodniczący Rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał.

Nie było zgłoszeń do dyskusji, wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady poddał
kolejno pod głosowanie projekty uchwał o numerach druku:

a) zbycia nieruchomości (druki nr 636, 637, 643, 644 i 645)
DRUK Nr 636
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości – obręb Czarków.
Uchwała Nr 597 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

DRUK Nr 637
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości – obręb Glinka.
Uchwała Nr 598 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

DRUK Nr 643
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości – obręb Laskówiec.
Uchwała Nr 599 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

DRUK Nr 644
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości – obręb Przydziałki.
Uchwała Nr 600 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

DRUK Nr 645
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości – obręb Pawłówek.
Uchwała Nr 601 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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b) nabycia nieruchomości (druki nr 647 i 648)
DRUK Nr 647
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości – obręb Starówka.
Uchwała Nr 602 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

DRUK Nr 648
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości – obręb Czarków.
Uchwała Nr 603 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością
gruntową (druk nr 642).
Realizując kolejny punkt porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował,
że projekt uchwały oznaczony numerem druku 642 radni otrzymali.
O przedstawienie opinii do projektów uchwał poprosił Przewodniczących komisji
wiodących tj. Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Infrastruktury
Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ.
Przedstawiając wspólną opinię Przewodniczący Komisji Finansów p. K. LIPIŃSKI
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 10 głosami „za”.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony
numerem druku 642 poddał pod głosowanie.
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.
Uchwała Nr 604 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością
przesyłu (druk nr 646).
Realizując kolejny punkt porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował,
że projekt uchwały oznaczony numerem druku 646 radni otrzymali.
O przedstawienie opinii do projektów uchwał poprosił Przewodniczących komisji
wiodących tj. Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Infrastruktury
Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z KOMISJĄ
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ.
Przedstawiając wspólną opinię Przewodniczący Komisji Finansów p. K. LIPIŃSKI
poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 10 głosami „za”.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony
numerem druku 646 poddał pod głosowanie.
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu.
Uchwała Nr 605 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Koninie (druk nr 640).
Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący
Rady poinformował, że projekt uchwały oznaczony numerem druku 640 radni otrzymali.
O przedstawienie opinii do projektu uchwały poprosił Przewodniczącego komisji
wiodącej tj. Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw Młodzieży.
KOMISJI KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, TURYSTYKI ORAZ SPRAW MŁODZIEŻY
obradowała wspólnie z Komisją Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych. Przedstawiając
wspólną opinię Przewodniczący Komisji p. T. PIGUŁA poinformował, że projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony
numerem druku 640 poddał pod głosowanie.
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Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie.
Uchwała Nr 606 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Rodzinie w Koninie (druk nr 635).
Realizując kolejny punkt porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował,
że projekt uchwały oznaczony numerem druku 635 radni otrzymali.
O przedstawienie opinii do projektu uchwały poprosił Przewodniczącą komisji
wiodącej tj. Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych.
KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH obradowała wspólnie
z Komisją Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw Młodzieży. Przedstawiając
wspólną opinię Wiceprzewodniczący Komisji p. R. BIAŁKOWSKI poinformował, że projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony
numerem druku 635 poddał pod głosowanie.
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Koninie.
Uchwała Nr 607 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

14. Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Koninie w latach 2011-2012.
Realizując kolejny punkt porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował,
że informację radni otrzymali.
O przedstawienie opinii do projektu uchwały poprosił Przewodniczącego komisji
wiodącej tj. Komisji Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.
KOMISJA
INFRASTRUKTURY
MIEJSKIEJ,
ROZWOJU
I WSPÓŁPRACY
ZAGRANICZNEJ obradowała wspólnie z Komisją Finansów i Gospodarki Miejskiej.
Przedstawiając wspólną opinię Przewodniczący Komisji Finansów p. K. LIPIŃSKI
poinformował, że informacja została pozytywnie oceniona przez radnych.
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Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję nad informacją.

Do informacji radni nie mieli pytań. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada
Miasta Konina rozpatrzyła i przyjęła do wiadomości Informację o stanie środowiska
i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Koninie w latach 2011-2012”.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

15. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta
Konina za lata 2011-2012.
Realizując kolejny punkt porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował,
że materiał radni otrzymali.
O przedstawienie opinii do projektu uchwały poprosił Przewodniczącego komisji
wiodącej tj. Komisji Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.
KOMISJA
INFRASTRUKTURY
MIEJSKIEJ,
ROZWOJU
I WSPÓŁPRACY
ZAGRANICZNEJ obradowała wspólnie z Komisją Finansów i Gospodarki Miejskiej.
Przedstawiając wspólną opinię Przewodniczący Komisji Finansów p. K. LIPIŃSKI
poinformował, że raport został pozytywnie zaopiniowany.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję nad informacją.

Jako pierwszy głos zabrał radny p. Mateusz CIEŚLAK, cytuję: „W kwestii tego
punktu sesji Rady Miasta, czyli raportu chciałbym zabrać głos dotyczący punktu 4 - Ochrona
dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody. Mam pewne
zastrzeżenia co do punktu związanego z realizacją zadania pn: „Likwidacja barier
technicznych dla ruchu rowerowego i pieszego. W tym punkcie czuję duży niedosyt i powiem
szczerze jestem bardzo zwiedziony treścią, która jest tutaj zawarta. Ta treść opiera się tylko
i wyłącznie na informacjach, które spływają z PTTK, a raport dotyczy działań całego
magistratu. Niestety nie znalazłem tutaj informacji o działaniach własnych Urzędu
Miejskiego w kwestii likwidacji barier technicznych dla ruchu pieszego i rowerowego,
a wydaje mi się, że te działania mimo wszystko były, ścieżki rowerowe powstają, powstają
nowe elementy, które poprawiają ten ruch z tego powodu uważam, że ten punkt jest
zaniedbany. Trochę szkoda, bo to też w moim odczuciu świadczy o tym, że ruch rowerowy
jest alternatywnym środkiem poruszania się po mieście, nie tylko rekreacyjnie, ale również
służbowo, że cały czas ta świadomość jest słaba. Tak naprawdę racjonalne użytkowanie
zasobów przyrody w tym ujęciu jest niewystarczające i bardzo bym prosił Pana Prezydenta,
żeby uczulić wydziały, że to jest alternatywny środek transportu i najbardziej ekologiczny
sposób racjonalnego wykorzystywania naszych zasobów. Według mnie brakuje chociażby
informacji, że magistrat przygotował koncepcję połączenia ścieżek rowerowych i to, że tej
informacji tu nie ma, tego są konsekwencje, że nadal pojawiają się projekty, gdzie zamiast
ścieżek rowerowych asfaltowych pojawiają się projekty z kostką brukową. Nawet jeśli jest to
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kostka bezfazowa, naprawdę proszę tego nie bagatelizować, bo później mamy takie
konsekwencje w projektach realizacyjnych.”

Odpowiedzi udzieliła p. M. MALIŃSKA – Kierownik Wydziału Ochrony
Środowiska, cytuję: „Chciałam zwrócić uwagę, że te raporty z wykonania programu ochrony
środowiska dotyczą konkretnych lat. Co dwa lata są składane, bo tak jest program uchwalany.
Akurat temat, który dzisiaj omawiamy dotyczy roku 2011 i 2012, tylko do tego roku się
odnosimy wiadomo, że pewna ilość ścieżek już jest wybudowanych i w roku bieżącym na
pewno będą budowane, ale my informacje zbieramy na podstawie danych, które nam
dostarczają inne wydziały i to umieszczamy, także tutaj jest napisane, że w 2012 roku grupa
zaproponowała połączenie ścieżek rowerowych na terenie Konina w przebiegu ul. Okólnej
wzdłuż torów. W tym okresie było to robione i przyczyna może być różna czy brak środków
finansowych, ale z tego co wiem przy budowie dróg zawsze jest brana pod uwagę budowa
ścieżek rowerowych.”

Ad vocem głos zabrał radny p. Mateusz CIEŚLAK, cytuję: „Pani Kierownik pozwolę
sobie jeszcze ad vocem. Tak jak Pani podkreśliła to jest 2011 i 2012 rok. Ta koncepcja
powstała w 2011 roku. Uważam, że to jest jeden z ważniejszych dokumentów w kwestii
poprawy jakości jazdy rowerem po mieście i tego mi tu brakuje. Smuci mnie to, ponieważ
mam wrażenie, że ten dokument zginął w czeluściach i projekty, które powstawały później
post factum dotyczące przebudowy nawet strategicznych dróg zbiorczych nie stosowały
zaleceń tej koncepcji, dlatego uważam to za bardzo ważny punkt i bagatelizowanie go ma
później duże konsekwencje w realizacji inwestycji. Powstają te ścieżki rowerowe, ale nie
zgodnie z tymi wytycznymi z tej koncepcji, która była zlecona przez sam magistrat.”

Następnie głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Chciałbym zwrócić na jedną rzecz
uwagę, bardzo ważną. 17 czerwca skierowałem pismo do Pana Prezydenta Nowickiego jak
również do wszystkich radnych miasta Konina w związku z pewnym rowem melioracyjnym
na terenie Niesłusza. Mamy tutaj taki zapis – odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina,
konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych małej retencji oraz budowli
hydrotechnicznych. Tak się złożyło, że kiedy pisałem to pismo, robiłem te zdjęcia było
naprawdę sucho. Po ostatnich opadach deszczu okazało się, że ta sytuacja w mieście Koninie
wcale nie jest ciekawa zarówno w starej części Konina jak również Panie Prezydencie
w nowej części Konina jeżeli chodzi o kanalizację deszczową, odwodnienie terenów z wód
opadowych. Co roku organizowane są przetargi, na ich temat nie chcę nic mówić, na pewno
decyduje cena, niestety po raz kolejny decyduje cena i uważam, że zbyt małe środki są na to
przeznaczone z funduszy miasta. Uważam, że większe środki powinny być przeznaczone
i przede wszystkim powinny to robić firmy, które są na miejscu. Jeżeli w tej chwili wygrała
przetarg firma z Poznania na konserwację, mogę to powiedzieć z praktyki, jako pracownik
PWiK, a chcę podkreślić, może nie wszyscy radni o tym wiedzą, że kanalizacja deszczowa
nie należy do zadań PWiK, tylko podlega pod Urząd Miejski i to bym chciał podkreślić, gdyż
ja osobiście mam bardzo dużo telefonów. Uważam, że te środki są bardzo małe, bo słyszałem,
że 100-120 tys. zł na rok i firmy, które te przetargi wygrywają nie są z Konina. Ciężko jest się
z nimi skontaktować, nie mają pojęcia, gdzie są sytuacje podtopień, czy jakieś problemy
z kanalizacją deszczową występują i trzeba je szczegółowo nakierunkowywać.
Prosiłbym bardzo w imieniu mieszkańców nie tylko Starówki, ale również innych
części Konina o przeznaczenie w następnym budżecie większych środków na pielęgnację
rowów melioracyjnych oraz przeznaczenie pieniędzy na kanalizację deszczową, którą trzeba
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czyścić, a mam naprawdę duże pojęcie jak ona w mieście wygląda w negatywnym tego słowa
znaczeniu.”

Odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta p. J. NOWICKI, cytuję: „W pełni podzielam
uwagi, które zostały zgłoszone przez Pana radnego Mateusza Cieślaka, bo to, co jest
w raporcie zawarte, a dotyczy ścieżek rowerowych zupełnie nie prezentuje tego, co my w tym
zakresie robimy. Pokazanie tylko jednej organizacji jest moim zdaniem zawężeniem całej
sprawy z pominięciem wielu ważnych decyzji, które w tej materii zostały podjęte. przede
wszystkim, poza tym, co robi Wydział Drogownictwa obok PTTK włączyły się kluby
rowerowe, które przygotowaną wcześniej koncepcję rozbudowy i połączenia ścieżek
rowerowych w Koninie o czym raport zupełnie nie wspomina uzupełniły o własne
spostrzeżenia, własne doświadczenia. Wykonano wiele wizji lokalnych na terenie całego
miasta, gdzie dzisiaj mamy rozczłonkowane ścieżki jeszcze bez połączeń i rok 2013
przypomnę ma się zakończyć wynikiem 42 km ścieżek na terenie miasta połączonych zgodnie
z tymi koncepcjami, projektem wcześniej przygotowanym przez miasto, więc Panie radny
zgadzam się z Panem, ubolewam, że tak istotne działania, które zostały podjęte przez wydział,
podjęte zostały również przez kluby rowerowe z terenu miasta, one bardzo aktywnie włączyły
się do pracy nad wcześniej przygotowanym przez firmę projektem rozbudowy i łączenia
ścieżek rowerowych, że w tym raporcie się to nie znalazło. Mam nadzieję, że stosowne
uzupełnienie zostanie przez wydział zrobione.”

Głos zabrał Z-ca Prezydenta p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „Panie radny co roku na
posiedzeniach komisji dotyczących budżetu powtarzam, że potrzeba dwóch elementów tzn.
większych pieniędzy na kanalizację deszczową i większych pieniędzy na gospodarkę
nieruchomościami. Nie są to tematy, które są nośne na bieżąco i one nie zyskują uznania.
Istnieje pełna świadomość z naszej strony, że na kanalizację deszczową musi być
przeznaczona dużo większa kwota. Koncepcja, nad którą pracujemy i że tak się wyrażę
przesuwamy kanalizacje deszczową we właściwe miejsce. Jest współpraca między Panem
prezesem Szymczakiem a moimi wydziałami, które prowadzą na razie na poziomie
inwestycyjnym, ale w konsekwencji również na tym, żeby ta gospodarka była umiejscowiona
tam gdzie powinna, czyli w rękach firmy takiej jak PWiK tylko też bez udawania, że im
płacimy. To muszą być duże pieniądze przekazane, w tej drugiej części między
dyspozytorami PWiK a wykonawcami, którzy wygrali przetarg to jest wewnętrzna sprawa
PWiK. Ja z Panem prezesem porozmawiam, żeby informacje przekazane do wykonawców
były precyzyjne i tak jak należy.
Kanalizacja deszczowa to nie jest tylko problem Konina. W całym kraju udaje się tak
jak i z powodziami, że się załatwia problem, a ten problem musi być załatwiony, na razie
wymieniamy w niektórych odcinkach całe kanalizacje deszczowe, muszą być zwiększone
przekroje i bez pieniędzy się tego nie da. Ja szacuję, że przy poziomie 5-6 mln zł co roku
przez 10 lat. To będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni.”

Do informacji radni nie mieli innych pytań. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził,
że Rada Miasta Konina rozpatrzyła i przyjęła do wiadomości Raport z wykonania Programu
ochrony środowiska dla miasta Konina za lata 2011 – 2012”.
Raport stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie
(druk nr 652).
Realizując kolejny punkt porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował,
że projekt uchwały oznaczony numerem druku 652 radni otrzymali. Dalej powiedział, cytuję:
„Nie będziemy rozpatrywać skargi, a udzielimy odpowiedzi, bo w takiej treści jest
sporządzony projekt uchwały. Po zapoznaniu się ze skargą na bezczynność Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, wniesionej przez Pana Zbigniewa Bąclera –
uznaje, że skarga w sprawie, której toczy się postępowanie administracyjne podlega
rozpatrzeniu w toku postępowania administracyjnego. Jej nie rozpatrujemy, ale udzielamy
odpowiedzi. Poproszę radcę prawnego o opinię w tej sprawie.”

Odpowiedzi udzielił radca prawny p. R. GRANDE, cytuję: „Zgodnie
z obowiązującymi przepisami tj. załatwienia skargi dlatego, że w toku toczącego się
postępowania, a tutaj mamy takie informacje, że w tej sprawie dotyczącej przyznania pomocy
toczy się postępowanie, skarga zostaje przekazywana i razem się rozpatruje w toku tego
postępowania i o tym mówi art. 234 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.”

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony
numerem druku 652 poddał pod głosowanie.
Wynikiem głosowania: 20 radnych „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” - Rada
Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
Uchwała Nr 608 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do
spółki (druk nr 653).
Realizując kolejny punkt porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował,
że projekt uchwały oznaczony numerem druku 653 radni otrzymali.
O przedstawienie opinii do projektu uchwały poprosił Przewodniczącego komisji
wiodącej tj. Komisji Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.
KOMISJA
INFRASTRUKTURY
MIEJSKIEJ,
ROZWOJU
I WSPÓŁPRACY
ZAGRANICZNEJ obradowała wspólnie z Komisją Finansów i Gospodarki Miejskiej.
Przedstawiając wspólną opinię Przewodniczący Komisji Finansów p. K. LIPIŃSKI
poinformował, że raport został pozytywnie zaopiniowany.
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Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję nad informacją.

Głos zabrała radna p. Z. ITMAN, cytuję: „Ja chciałam się dopytać, bo rozumiem, że to
jest ten teren przy dworcu PKS w Starym Koninie, tak? Czy plany są, czy może mi coś
umknęło, czy są plany w związku z likwidacją tego dworca. Ja pamiętam, że w latach 90tych,
my walczyliśmy o to, zbieraliśmy podpisy, żeby ten dworzec został zachowany w Starym
Koninie. Uważam, że likwidacja oznacza zawsze degradację „Starówki”. To jest dobry punkt
w centrum miasta. Nie wiem, jakie byłyby plany MTBS-u. To miała być jakaś zabudowa
mieszkaniowa. Chciałam się tutaj Pana Prezydenta dopytać więcej. Tutaj to budzi mój
sprzeciw. Chciałabym się coś więcej jeszcze dowiedzieć na ten temat, żebyśmy zbyt
pochopnie nie oddawali tutaj tego terenu.”

Odpowiedzi udzielił Z-ca Prezydenta p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „Mówimy
dzisiaj o terenie, który jest w zarządzie PGKiM-u, to są te wszystkie, przepraszam za
powiedzenie baraki stojące przy ul. Szarych Szeregów i od strony kościoła, aż do działki,
która jest własnością Pani, która jest obywatelem niemieckim i Parafii EwangelickoAugsburskiej. Te dwa tereny nie wchodzą do tego. Z drugiej strony mamy własność PKS. Jest
już decyzja Pana Prezydenta J. Nowickiego dotycząca tego, aby te tereny zostały również
odsprzedane TBS-owi. Nie ma potrzeby takiej dużej zabudowy dla PKS-u, jako przystanku.
Punkt techniczny już tu istnieć nie będzie. Uważamy, że powinna być jedna pierzeja tak jak
mamy wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej. Warunkiem są dwa i pół pietra o ile pamiętam. Nie może
być więcej, nie może być przysłonięty kościół. W moim przekonaniu najdłuższa prowizorka
nowoczesnej Europy powinna zostać zlikwidowana. PKS ma swoją koncepcję co do
wykorzystania. Na dole będzie handel-usługi. Punkty do poczekania są możliwe do
zorganizowania, ale to jest wewnętrzna decyzja PKS-u. nie ma potrzeby takiego terenu.
Z drugiej strony nie ma sensu podejmowanie remontu, a jest nakaz rozbiórki
budynków PKS-u. W moim przekonaniu jest to decyzja, która uporządkuje i uatrakcyjni Stary
Konin. Tam jest na koniec budynek ewangelicko-augsburski, własnością jest, nie pamiętam
nazwiska pani, mieszkanka Republiki Federalnej Niemiec. Natomiast stanowiska typu
perony, to jest oddzielna sprawa, nie jest potrzebny budynek.”

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „Też a propos tej
działki, ponieważ bym powiedział, taka pobieżna obserwacja, że może doprowadzi do
mylnych wniosków, że te działki przeznaczone pod budownictwo MTBS, są jakby
przydzielane tak przypadkowo. Mówię, to jest ocena bardzo pobieżna. Ja osobiście nie znam
jakby zasad, metod, klucza szukania takich działek, przyznawania tych działek. Już wiele lat
temu sugerowałem, że przy okazji tego rodzaju inwestycji wtedy, kiedy MTBS buduje domy,
tutaj absolutnie nikt nie będzie kwestionował potrzeby budowania mieszkań i realizacji tych
podstawowych potrzeb mieszkańców, to robiliśmy, to robimy i pewnie będziemy robić.
Natomiast sugerowałem przy tej okazji, żeby budując mieszkania jednocześnie wprowadzać
pewien ład w miejsca, gdzie tego ładu brakuje mówiąc krótko. Wiemy, że są jeszcze takie
kwatery, są takie działki, szczególnie na terenie Starego Konina, gdzie istnieje potrzeba takiej
pewnej ingerencji architektonicznej, żeby te przysłowiowe takie miejsca no mało ciekawe,
nabrały właściwego wyglądu, właściwych funkcji, to jest jedna rzecz.
Natomiast tutaj wzmocniłbym jeszcze jedną rzecz, rzeczywiście ten teren, który w tym
momencie należy do PKS-u jest w tym momencie niezwykle atrakcyjnym tak sądzę. I moim
marzeniem byłoby by rzeczywiście, by do całego terenu podejść kompleksowo. Być może
nawet w ramach programu, który żeśmy jakiś czas temu przyjęli na dzisiejszej sesji. Myślę
tutaj o programie „Aglomeracja Konińska”. Wiemy, że treścią tego programu jest właśnie
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opracowywanie różnego rodzaju sposobu zagospodarowania również przestrzennego. I tutaj
być może taka jednorodna zabudowa myślę, że byłaby takim ubogaceniem tej części miasta.”

Głos zabrał Prezydent Miasta p. J. NOWICKI, cytuję: „Chciałbym odnieść się do
pytania, które zadała Pani radna Zofia Itman. Uzupełnić to, co mówił Pan Prezydent Marek
Waszkowiak, a potem poproszę Pana Prezesa MTBS-u, by powiedział, jakie są założenia, co
do ładu przestrzennego, jaki chcielibyśmy w tym bardzo atrakcyjnym miejscu naszego miasta
ustanowić, bo dzisiaj istniejące tam baraki, są po prostu czymś, co urąga wizytówce naszego
miasta. Natomiast to, o czym Pani radna była uprzejma powiedzieć, a mianowicie o tym,
by budować dworzec PKS-u, chciałbym poinformować, że koncepcja spółki PKS jest
zupełnie inna. Mianowicie w modernizowanym dworcu kolejowym, zgodnie
z porozumieniem, które zostało zawarte między PKP a PKS jest przewidziana odpowiednia
powierzchnia, odpowiednia infrastruktura do tego, by funkcję dworca PKS, dworca
z prawdziwego zdarzenia spełniał zmodernizowany budynek. Tam jedno skrzydło tego
budynku przeznaczone jest właśnie na dworzec PKS. Natomiast tu w tym miejscu na
Starówce będą stanowiska, na których będą zatrzymywały się autobusy, tak jak to jest do tej
pory.
Chciałbym również poinformować Wysoką Radę, że ten niby dworzec autobusowy
jest warunkowo dopuszczony do eksploatacji, bo tak naprawdę nie spełnia on żadnych
warunków, które są dzisiaj. Ten budynek jest już zagrożony zakazem jego użytkowania przez
nadzór budowlany. Tam występują zagrożenia nie tylko, jeśli chodzi o nośność ścian, ale
także, co do zagrożenia całej infrastruktury łącznie z siecią kanalizacyjną z wewnętrznymi
instalacjami, a więc on na dobrą sprawę powinien być już zamknięty i wyburzony.
Poprosiłbym Pana Przewodniczącego o udzielenie głosu Panu Prezesowi MTBS
p. M. Libertowskiemu, którego upoważniam do odpowiedzi na temat koncepcji
zagospodarowania tego terenu i chciałbym Wysoką Radę poinformować, że wartość, którą
chcemy przekazać celem podniesienia kapitału zakładowego to jest 204.578 zł. Mówię
o projekcie uchwały nr 653.”

Głos zabrał p. M. LIBERTOWSKI - Prezes MTBS, cytuję: „Działkę, którą ma
otrzymać MTBS w ramach aportu będziemy zabudowywać zgodnie z uchwałą Rady Miasta
Konina z 23 września 2009 roku, gdzie Państwo uchwaliliście miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Miasta Konina. Tam też zgodnie z tym planem, będziemy
starali się uporządkować przeznaczenie tego terenu pod budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne z usługami. Będzie to jak wspomniał Pan Prezydent J. Nowicki budynek
mieszkalny, wielorodzinny z usługami w parterze. Fakt, że jest to budynek tylko praktycznie
dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Staramy się o kredyty na realizację i wsparcie
przez gminę tego obiektu z możliwością dochodzenia do pełnej własności na tym terenie. Nie
mniej jednak inwestycja ta poprawi jakość estetyki zabudowy zagospodarowania tego terenu.
Szczególnie nawet pod kątem kształtowania ciągów wielofunkcyjnych, kolorystyki elewacji
oraz będzie to współgrało z zasadami, jakie wytyczył nam w decyzji Wojewódzki
Konserwator Zabytków, o których też tutaj była mowa. Przyczyni się to w znacznym stopniu
do wizerunku miasta, nawet z trasy A2 wjeżdżając na Starówkę do miasta Konina. Będzie,
to myślę uporządkowany kwartał w tej pierzei, gdzie ta zabudowa będzie harmonizowała
z obecną architekturą Starówki.”

Następnie głos zabrał radny p. Mateusz CIEŚLAK, cytuję: „Ja oczywiście skorzystam
z okazji i chciałbym się dopytać o parę technicznych spraw. Ja rozumiem, że Pan Prezes ma
już jakiś pomysł na zagospodarowanie terenu, natomiast mam parę takich technicznych pytań,
21

ponieważ pierwotnie ten teren przy opracowaniach wszelkich planów był przez nas
traktowany, jako teren w całości komercyjny pod przyszłe zastosowanie obiektu handlowego,
który miałby się wgryźć w Starówkę w tym terenie. Nie teren częściowo mieszkalny, bo teraz
moje pytanie. W jaki sposób zorganizować miejsca postojowe dla tych mieszkań, bo jakby to
miał być teren całkowicie zagospodarowany ten teren plus PKS w całości na obiekt
handlowy, w tym momencie nie ma problemu tam z zorganizowaniem miejsc parkingowych.
Natomiast jak to technicznie miałoby być zorganizowane w tym wypadku. Bo co do
estetycznej formy wykonaniu ja tu czuję się bezpieczny, bo znam Państwa inwestycje na
Starówce i wiem, że jest to wszystko wykonywane z najwyższą jakością. Natomiast tylko tu
mam wątpliwości, bo mnie tu zaskoczyła ta decyzja, że tu będzie też częściowo
mieszkaniówka.”

Odpowiadając p. M. LIBERTOWSKI - Prezes MTBS, cytuję: „Chciałby powiedzieć,
że właściwie tutaj zabudowa wielorodzinna tak jak wspomniałem jest zgodna z zapisami
uchwały Rady Miasta. Natomiast ta działka, którą teraz nabywamy od Państwa jest tylko
częścią ziemi, która jest potrzebna do realizacji naszego przedsięwzięcia. Dlatego od PKS-u
dokupimy działkę 251/4 i 254/5. Te dwie działki w sposób zasadniczy pozwolą nam na
wykonanie w sposób zadawalający całej infrastruktury, o której Pan mówił. Także one
zaspokoją potrzeby wszelkie parkowania, placu zabaw dla dzieci i innej jeszcze
infrastruktury. Natomiast ja rozumiem, że Pan też myśli o tej działce dużej, która pozostanie
przy PKS-ie i ja do tego się nie odnoszę, bo to nie będzie własność MTBS-u. A inny temat
myślę przemyśleń jej zagospodarowania.”

Głos zabrała radna p. Z. ITMAN, cytuję: „Jeszcze chciałam tylko dopowiedzieć, bo po
pierwsze czy ten projekt, bo to właściwie kupujemy kota w worku, czy w ogóle ten projekt
jest już jakiś, żeby można było zerknąć czy to rzeczywiście tak wygląda jak jest tutaj
zapowiadane, że to będzie synchronizowane, bo ja chciałabym tylko przypomnieć nieudaną
według mnie inwestycję MTBS-u, czyli na ul. Żwirki i Wigury, tą piękną kamieniczkę, którą
dokładnie skopano i rozbudowano z tyłu i zrobione jakiś z tego blok bez żadnych miejsc
parkingowych i tam jest zatłoczenie. Chciałabym jednak najpierw żebyśmy może zobaczyli
jak to wygląda. Jak wygląda ten projekt, czy to jest już przygotowane, żeby sobie już jakąś
opinię wyrobić.”

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały
oznaczony numerem druku 653 poddał pod głosowanie.
Wynikiem głosowania: 18 radnych „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie wniesienia wkładu
niepieniężnego do spółki.
Uchwała Nr 609 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu
pt. „Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów ZSB”
nr 2013-1-PL1-LEO01-38023 w ramach programu edukacyjnego
Lifelong Learning Programme (Uczenie się przez całe życie)
Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności (STAŻE I WYMIANY)
(druk nr 654).
Realizując kolejny punkt porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady poinformował,
że projekt uchwały oznaczony numerem druku 654 został radnym przekazany.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji wiodącej
tj. Komisji Edukacji i Kultury o zabranie głosu w celu przedstawienia wypracowanej opinii
do omawianych projektów uchwał.
Przedstawiając opinię KOMISJI EDUKACJI I KULTURY Przewodniczący Komisji
p. M. SYPNIEWSKI powiedział, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony
numerem druku 654 poddał pod głosowanie.
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Mistrz w zawodzie - praktyki
zagraniczne dla uczniów ZSB” nr 2013-1-PL1-LEO01-38023 w ramach programu
edukacyjnego Lifelong Learning Programme (Uczenie się przez całe życie) Leonardo da
Vinci - Projekty Mobilności (STAŻE I WYMIANY).
Uchwała Nr 610 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 383 Rady Miasta
Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej
na
realizację
zadania
inwestycyjnego
pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
w Koninie” (druk nr 655).
Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący
Rady poinformował, że projekt uchwały oznaczony numerem druku 655 został radnym
przekazany.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji wiodącej
tj. Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej o zabranie głosu w celu przedstawienia
wypracowanej opinii do omawianych projektów uchwał.
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KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z Komisją
Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. Przedstawiając wspólną opinię
Przewodniczący Komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, że komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie.

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Nie było zgłoszeń do dyskusji. Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony
numerem druku 655 poddał pod głosowanie.
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 383 Rady Miasta Konina z dnia
27 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
w Koninie”.
Uchwała Nr 611 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zarządzanie energią
w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” (druk nr 656).
Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący
Rady poinformował, że projekt uchwały oznaczony numerem druku 656 został radnym
przekazany.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji wiodącej
tj. Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej o zabranie głosu w celu przedstawienia
wypracowanej opinii do omawianych projektów uchwał.
KOMISJA FINANSÓW I GOSPODARKI MIEJSKIEJ obradowała wspólnie z Komisją
Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. Przedstawiając wspólną opinię
Przewodniczący Komisji p. K. LIPIŃSKI powiedział, że komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie.

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Nie było zgłoszeń do dyskusji. Wiceprzewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony
numerem druku 656 poddał pod głosowanie.
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 18 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”.
Uchwała Nr 612 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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21. Wnioski i zapytania radnych.
Realizując kolejny punkt Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że jeżeli na
zgłoszony przez radnego wniosek lub zadane pytanie będzie konieczność udzielenia
odpowiedzi na bieżąco, wówczas będzie udzielał głosu Prezydentowi Miasta. Na pozostałe
wnioski i zapytania będą udzielone odpowiedzi w punkcie 18 porządku obrad lub pisemnie
w terminie 14 dni, zgodnie z zapisem § 28 punkt 3 Statutu Miasta Konina.

Następnie udzielił głosu radnym w kolejności zgłoszeń.

Jako pierwszy głos zabrał radny p. T. PIGUŁA, cytuję: „To nie jest wniosek,
chciałbym tylko Wysoką Radę poinformować, że Koniński Klub Szermierczy wszedł do
programu Rodzina 3+.”

Jako następny głos zabrał radny p. W. WANJAS, cytuję: „Chciałbym zgłosić wniosek
następującej treści. Pragnąłbym, aby została dokończona wymiana starego chodnika i ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. Przemysłowej na odcinku od wjazdu na parking Komendy Miejskiej
Policji i Urzędu Miejskiego do wjazdu na teren Mc Donalda. Jest to ok. 200 metrów. W tej
chwili to jest tak jakbyśmy byli w XXI wieku, mijamy Most Piłsudskiego i wyjeżdżamy
z XXI wieku i wjeżdżamy na XIX wiek, na potłuczony chodnik. Ze ścieżki rowerowej,
o której się tyle mówiło korzysta coraz więcej ludzi jadąc do pracy i byłoby to bardzo duże
udogodnienie dla mieszkańców starej i nowej części Konina, a jednocześnie mielibyśmy
zamknięty jeden odcinek łączący Stary Konin z nowym jako ścieżkę rowerową.”

Następie głos zabrał radny p. J. URBAŃSKI, cytuję: „Ja mam tylko jedno krótkie
pytanie, kto robił remont ul. Szymanowskiego. Do tej pory, a remont robiony był miesiąc
temu na trawnikach leżą wióry z frezowania tej ulicy. Poza tym dziury były lepione, teraz
zaczynają wypadać. Wzdłuż ulicy chodnik rozwalony całkowicie, krawężniki, studzienki, to
wszystko wygląda tragicznie. Taki remont nie nadaje się w ogóle do odbioru.”

Głos zabrała radna p. M. KOSIŃSKA, cytuję: „Do wczorajszego popołudnia nie było
wiadomo, kto będzie od nas odbierał od poniedziałku śmieci. Teraz już wiadomo, kto w jakim
okręgu będzie już te śmieci odbierał, ale nadal nie wiemy, kto zapewnia pojemniki. Zgodnie
z naszą uchwałą każdy mieszkaniec, właściciel posesji ma obowiązek zapewnić pojemniki do
odbioru śmieci. Mieszkańcy domków jednorodzinnych zostali zaskoczeni przez PGKiM tym,
że PGKiM proponuje im odkupienie pojemników, które do tej pory były na posesjach
stawiane, natomiast nie wiemy nadal nic o pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów,
tych, które mieszkańcy mają sobie sami zapewnić. Czy będą worki tak jak do tej pory
dostarczane przez miasto, czy jest obowiązek taki, że ja muszę od poniedziałku wystawić
4 pojemniki przed dom i ode mnie ktoś je odbierze w takiej przeze mnie formie
zaproponowanej, bo taka informacja do tej pory na stronie miasta się nie pojawiła. Pytanie
zasadnicze, czemu ta kampania informacyjna ruszyła dopiero wczoraj, dlaczego ta informacja
dopiero wczoraj popołudniu ukazała się na miejskiej stronie. Ludzie są naprawdę
zdezorientowani. Od poniedziałku wchodzi w życie nowa ustawa a my nadal mamy zbyt
wiele niewiadomych jeśli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi.”
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22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady
udzielił głosu Prezydentowi Miasta p. J. Nowickiemu w celu udzielenia odpowiedzi na
zgłoszone wnioski.

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina J. NOWICKI, cytuję: „Odpowiadam na pytanie,
które zgłaszał Pan radny W. Wanjas. Co do ulicy Przemysłowej chciałbym poinformować,
że dokończymy tę ścieżkę po prawej stronie ulicy Przemysłowej, ale także, bo jest
w katastrofalnym stanie, ta część chodnika, która jest od basenu w dół. Na ile nam starczy
środków naprawimy ten odcinek, gdzie jest tak po drugiej stronie, co najmniej do przejścia,
do Komendy Miejskiej Policji to, co Pan radny był uprzejmy wnosić zostanie w tym roku
wykonane.
Natomiast odnośnie pytań Pana radnego J. Urbańskiego i Pani radnej M. Kosińskiej,
poproszę Prezydenta Pana Marka Waszkowiaka, żeby udzielił odpowiedzi.”

Głos zabrał Z-ca Prezydenta p. M. WASZKOWIAK, cytuje: „Ja pierwszą informację
chciałbym dotyczącą nie pytań. Otrzymaliście Państwo materiały dotyczące firmy,
działalności w ramach projektów 6.2. Są to projekty, które wspierają powstanie mikro
przedsiębiorstw i chciałbym również Państwa poinformować o tym, że miasto Konin dostało
wyróżnienie miesięcznika FORBES. Znaleźliśmy się wśród miast od 50 do 150 tys.
w pierwszej 9. To znaczy trzy miasta mają taką samą liczbę punktów tworzonych
przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców. Myślę, że jest to sukces, tym bardziej, że to, co
podkreślił naczelny FORBSa jest to tak jak w przypadku Wałbrzycha, przebudowa struktury
gospodarczej miasta. Proszę się z tym zapoznać tam jest masę ciekawych pomysłów naszych
mieszkańców na prowadzenie działalności.

Pan radny J. Urbański, kto prowadził remonty na ul. Szymanowskiego. Wszystkie
remonty wygrała SKANSKA. SKANSKA robi w całym mieście. W części remontu wygląda
to fatalnie, ponieważ te drogi się sypią i w moim przekonaniu takie oszczędne łatanie niewiele
nam da. Trzeba się będzie zastanowić przy uzyskiwanych środkach, żeby jednak na
te nakładki znaleźć pieniądze, bo inaczej będzie to krótkoterminowe lepienie. Natomiast
kwestie porządkowe jest Pan kierownik i będziemy interweniować.

Pani Monika Kosińska. Dziś zakończyły się negocjacje, za chwilę będzie podpisana
umowa z wykonawcą z wolnej ręki na okres 2 miesiące, wykonawcą tym jest
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koninie. Podwykonawcą będzie
firma BAKUN. Podział jest taki: wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe, duże zbiorniki będzie
wywoziło PGKiM, zbiorniki, śmieci z sektora I, czyli to jest Stary Konin, osiedla
jednorodzinne wokół Starego Konina będzie wywoził BAKUN. Osiedla mieszkaniowe
jednorodzinne w sektorze II, czyli Chorzeń i ta północna część, będzie wywoziło PGKiM.
Worki do śmieci dostarczane będą przez PGKiM do każdego domu. Zakupem zajmie się
Zakład Utylizacji Odpadów. I tu się nic nie zmienia. Pojemniki te, które stoją będą
26

obsługiwane, nie ma żadnej zmiany. Natomiast przetarg, otwarcie ofert 17 lipca. Po otwarciu
rozstrzygnięcie maksymalnie szybko i przystąpimy do realizacji wyniku wyłonionego
przetargiem wykonawcy. Pojemniki te, które są nieważne czy one są od BAKUNA, czy
z PGKiMu. Tak jak w tych sektorach jest tak będą wywozić. Terminy wywożenia, będzie
informacja pełna, ona nie mogła być z powodów formalnych wcześniej, bo dzisiaj tak
naprawdę zakończyły się negocjacje. Ja popatrzę na Pana Sławka Matysiaka. Tam gdzie
BAKUN, to jest czwartek, tam gdzie PGKiM środa.”

Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Do tego, o czym mówił kolega radny Jan
Urbański. Naprawdę nie wiem, jaka jest przyczyna, i kto tak naprawdę kontroluje,
że SKANKA wykonuje w ten sposób swoje prace remontowe na ulicach, bo takie kupki
asfaltu Panie Prezydencie, to leżą nie tylko na ulicy Moniuszki, czy Szymanowskiego, ale
leżą praktycznie w całym Koninie. To leży miesiąc, dwa, trzy. Po interwencjach radnych, jak
i mieszkańców jest to dopiero usuwane i następnie firmy, które po prostu zajmują się
konserwacją zieleni muszą dosiewać trawę. Jest to po prostu niedopuszczalne, bo my w taki
sposób nigdy pieniędzy nie będziemy mieli, jeżeli trzy razy będziemy płacić za wykonywanie
robót, jeżeli ktoś nie potrafi tego wykonać za pierwszym razem dobrze, czyli posprzątać tego,
co ściąga z ulicy.
Druga rzecz, która mnie po prostu interesuje, chciałem dowiedzieć się, kiedy
rozpocznie się remont chodnika wzdłuż ulicy Popiełuszki jak również Staromorzysławskiej
do cmentarza komunalnego w Koninie.”

Radna p. M. KOSIŃSKA, cytuję: „Panie Prezydencie informacje, które Pan przekazał
z nieruchomości, nieczystości odpadów komunalnych są na stronie internetowej miasta.
Natomiast również na tej stronie jest napisane:
„Odbiorowi podlegają odpady komunalne, które:
1. Są gromadzone w odpowiednich pojemnikach, zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Konina
2. Odpady komunalne zgromadzone i wystawione w sposób inny niż określony w punkcie
1, mogą zostać nieodebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
Zgodnie z naszym regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Konina,
ci z mieszkańców, którzy zadeklarowali, że będą selektywnie odbierali odpady muszą
je wystawiać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach. Moje pytanie dotyczyło przede
wszystkim tych pojemników, bo żadnych informacji na ten temat nie mamy. Jeżeli tak
piszemy informacje na stronie internetowej o pojemnikach, a Pan mówi o workach, które
będą dostarczane, to pewna nieścisłość nam się tutaj wkrada, dlatego tym bardziej
mieszkańcy nie wiedzą, w jaki sposób te selektywnie zbierane odpady mają wystawiać.”

Odpowiedzi udzielił Z-ca Prezydenta p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „Pani radna nic
się nie zmienia, będzie tak jak do tej pory. Jak zostawiłem śmieci koło pojemnika też nie
chciano zabrać. Także tu się nic nie zmienia, ale precyzyjnie proszę. Poproszę Pana prezesa
o wyjaśnienie, nic się po prostu nie zmienia.”

Głos zabrał Prezes PGKiM p. J. DERDZIŃSKI, cytuje: „Myślę, że istotą rzeczy jest
wyjaśnienie. Pani mówi o odpadach zmieszanych o to chodzi. W Koninie zgodnie
z ustalonymi uchwałami i systemem obowiązują w zależności od rodzaju budownictwa różne
sposoby zbierania odpadów. Jeżeli chodzi o budownictwo jednorodzinne mamy system tzw.
workowy, czyli odpady zmieszane w pojemnikach i to chodzi o te pojemniki. Natomiast
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odpady segregowane w workach i te worki tak jak Pan Prezydent powiedział zgodnie
z dotychczasowymi zasadami, bo nic w tym zakresie się nie zmienia. Zmienia się na korzyść,
bo tych worków będzie więcej. Każdy mieszkaniec Konina, to znaczy w tym sensie właściciel
nieruchomości będzie wyposażony w komplet worków. W ciągu 8 miesięcy, będzie to
9 worków, później będzie mniejsza ilość worków na odpady bio. I tak, już w poniedziałek
najbliższy przy odbieraniu selektywnej zbiórki z domków jednorodzinnych będą wszystkim
właścicielom domków jednorodzinnych dostarczone te worki. Podsumowując domki
jednorodzinne będą segregować odpady w workach, w budownictwie wielorodzinnym
odpady składane są w tak zwanych wysepkach ekologicznych. Na tym polega system
selektywnej zbiórki w Koninie. Nie wiem czy jasno, czy mam jeszcze coś uzupełnić?
Zgodnie z obowiązującą uchwałą w Koninie obowiązek wyposażenia nieruchomości
w pojemniki spoczywa na właścicielu nieruchomości. Konin postawił sobie duży cel
ekologiczny i objął pełnym systemem zbiórki wszystkie nieruchomości, czyli zarówno
nieruchomości zamieszkałe jak i nie zamieszkałe. W związku z tym, że od 1 lipca wchodzi
nowy system, bo dla mieszkańca nie ma znaczenia czy przetarg jest rozstrzygnięty, czy nie,
bo jego to nie interesuje, to jest zupełnie inna kwestia, system działa. W związku z tym
mieszkaniec, czy właściciel nieruchomości powinien te pojemniki mieć.
W związku z tym, że PGKiM ma dosyć dużą ilość pojemników w mieście wyszliśmy
my z propozycją, aczkolwiek okazała się ona dosyć ułomna tak bym to powiedział w efekcie.
Wydawała nam się korzystna dla mieszkańca, żeby ułatwić im zabezpieczenie tych
pojemników, proponujemy kupienie tych używanych pojemników za 60 zł za pojemnik.
Oczywiście przymusu zakupu nie ma. My jako firma, takie są również uzgodnienia z firmą
BAKUN, wszystkie pojemniki jakie są przez te dwie firmy w tej chwili eksploatowane na
terenie miasta Konina, wszystkie do momentu rozstrzygnięcia przetargu i wybrania nowego
wykonawcy pozostają, czyli wszystkie te pojemniki pozostają i nie ma na dzień dzisiejszy
przymusu, żeby te pojemniki wykupić. Aczkolwiek wcześniej czy później taka konieczność
nastąpi. Tak to wygląda.
Natomiast niezręcznością i błędem PGKiM, do czego się, że tak powiem przyznaję
było to, tam była ta druga część informacji, to był nasz błąd, bo to było adresowane do gmin,
bo w gminach, w których PGKiM funkcjonuje i przetarg wygrał ktoś inny to my mamy dwie
możliwości, albo te pojemniki zabrać i ponieść koszty logistyczne, albo tym mieszkańcom
sprzedać, stąd była tam ta druga klauzula o tym początku lipca. Nie dotyczy to mieszkańców
Konina. Mówiąc krótko nic się nikomu nie stanie, jeżeli chodzi o sposób odbioru do momentu
rozstrzygnięcia, jeżeli tego pojemnika nie kupi. Jest to wyłączna wola mieszkańca,
właściciela nieruchomości, czy podejmie decyzję o zakupie czy nie. Nikt mu nie zabierze, nie
ma takiej opcji. Tak jak powiedziałem tutaj dziennikarzom, każdy pojemnik, po to zrobiliśmy
tak w uzgodnieniu tych dwóch firm, przy udziale Wydziału Gospodarki Komunalnej,
podzieliliśmy troszkę inaczej, nie tak jak było do tej pory, tylko dzielnicami, żeby bez
względu na to, jaki pojemnik na ulicy się pojawi w danej dzielnicy czy na danej ulicy, ten
pojemnik został zabrany. Czy to będzie pojemnik firmy X, Y, czy nowy pojemnik postawiony
z każdej nieruchomości zabrane i przy tej okazji chciałbym poprosić, bo transmisja jest
internetowa, jak słyszą mieszkańcy Konina taką prośbę i wyrozumiałość, że gdyby się
okazało, że z jakiegoś względu, bo nie wszystkie deklaracje spłynęły do miasta i byśmy jakiś
pojemnik nie my, tylko ci, którzy będą wykonywali, jakiś pojemnik przeoczyli, to wtedy
prosiłbym o telefon, informację. My odwrotnie, czyli ci wykonawcy przyjadą i te odpady
zabiorą. Tak jak mówię nie mamy pełnej informacji na dzień dzisiejszy o tych adresach,
z których trzeba zabrać ze względu na to, że nie ma wszystkich deklaracji. Także
są informacje na stronie internetowej zarówno miasta Konina, PGKiM informacje
telefoniczne, informacje z harmonogramem. Również w poniedziałek postaramy się jeszcze
mieszkańcom domków jednorodzinnych przekazać wraz z workami informacje odnośnie dnia
wywożenia. Bo tak jak Pan Prezydent Waszkowiak powiedział tam nastąpi pewna zmiana, ten
rejon I będzie obsługiwany w czwartki, mówię o odpadach zmieszanych, to jest bardzo ważna
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rzecz, a rejon II w środy. Natomiast pozostałe kwestie związane z selektywną zbiórką nie
ulegają zmianie, bo staraliśmy się ten okres przejściowy mam nadzieję dalszy również tak
prowadzić, żeby przyzwyczajenia pozytywne mieszkańców były po prostu realizowane
i kontynuowane.”

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady p. T. WOJDYŃSKI, cytuję: „Proszę jeszcze
Pana Marka Waszkowiaka, żeby udzielił odpowiedzi, kiedy będą budowane te chodniki na
ulicy Popiełuszki i Staromorzysławska i dodam tu jeszcze ulicę Działkową - dokończenie
tego chodnika z cmentarza.”

Z-ca Prezydenta p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „Nie chciałbym teraz odpowiadać
o konkretnych dniach. Na piśmie będzie odpowiedź, bo nie pamiętam.”

Głos zabrał radny p. J. SIDOR, cytuję: „Chodzi o tą ustawę śmieciową i uchwałę,
którą żeśmy podejmowali. Pan prezes Derdziński troszeczkę wyszedł do przodu, przez
to wprowadził bardzo dużo chaosu wśród mieszkańców Konina. Przetarg został podobno
ogłoszony. Ja nie czytałem, jakie są zapisy w przetargu itd. Z tego, co usłyszeliśmy
obowiązkiem mieszkańca jest zapewnienie sobie pojemnika na odpady niesegregowane.
Wiem Panie Prezydencie, to chyba wiedzą wszyscy radni, że były takie rozmowy, były takie
wypowiedzi z ust Pana Prezydenta, że postaramy się, aby mieszkańcy miasta Konina, tak było
zapisane w przetargu, aby dane kontenery, czy dane pojemniki dostarczała firma, która wygra
przetarg. Chciałbym się dowiedzieć, po prostu odpowiedź krótka, bo tutaj jest dużo takiego
chaosu, czy mieszkańcy będą musieli zapewnić sobie pojemniki we własnym zakresie, czy też
będzie je dostarczała firma lub firmy, które będą wywoziły nieczystości z gospodarstw
jednorodzinnych, czy też wielorodzinnych na terenie miasta Konina?”

Głos zabrał Prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „Mam gorący apel do Państwa
radnych, żeby poprzez dywagacje przy zadawaniu pytań nie wprowadzać mieszkańców
w błąd. Wyraźnie powiedział Pan prezes PGKiM, że do momentu rozstrzygnięcia przetargu,
wszystko pozostaje tak jak do tej pory i nie ma obaw, że ktoś komuś zabierze pojemnik, bo on
go nie wykupił, czy też nie ma zamiaru go wykupić. Po rozstrzygnięciu przetargu będziemy
wiedzieli, na jakich warunkach firma, która wygrała przetarg będzie realizowała swoje
zadanie. Wtedy będziemy informować mieszkańców o tych wynikach, więc prosiłbym,
żebyśmy przyjęli do wiadomości, że nie ma żadnego zagrożenia po 1 lipca dla naszego
miasta, jeżeli chodzi o odbiór odpadów. Jest ustalone, że PGKiM w wyznaczonych sektorach
odbiera w środy. Firma, jako podwykonawca BAKUN odbiera w czwartki. Nie ma
problemów pojemników, będą dostarczane worki na odpady segregowane. I proponuję proszę
Państwa żebyśmy na tym poprzestali, bo każde pytanie interpretowane w różny sposób, ludzie
nas słuchają i powoduje to niepotrzebny zamęt czy niepokój.”
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23. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Konina.
Wiceprzewodniczący Rady p. Tadeusz WOJDYŃSKI poinformował, iż porządek
obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Konina został wyczerpany.
Następnie dziękując wszystkim za udział w obradach, zamknął XXXVII Sesję Rady
Miasta Konina.

Obradom przewodniczył
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina

Tadeusz W O J D Y Ń S K I

Protokołowało:
Biuro Rady Miasta Konina.
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