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

Sesja trwała od godz. 12.00 do godz. 12.20.
W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta p. Józef NOWICKI,
Zastępcy Prezydenta Miasta p. Marek WASZKOWIAK i p. S. LOREK, Z-ca Skarbnika
Miasta p. L. LEBIODA, Sekretarz Miasta p. Marek ZAWIDZKI, Rzecznik prasowy UM,
kierownicy UM oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego
protokółu.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Otwarcia XXXIX Sesji Rady Miasta Konina zwołanej w trybie nadzwyczajnym na
podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594) - dokonał Przewodniczący Rady Miasta Konina - radny p. Wiesław
STEINKE.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich biorących udział w obradach.
Stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 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 Przewodniczący
Rady wyznaczył radnego p. Marka Cieślaka.
Radny p. Marek Cieślak wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad.
Następnie Przewodniczący Rady powiedział, cytuję: „Jest, to sesja nadzwyczajna
zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Konina p. J. Nowickiego. Taka sesja rządzi się
swoimi prawami, nieprzewidziany jest w porządku obrad punkt wnioski i zapytania radnych.
Najczęściej jak Państwa radnych informuję, taką sesję zwołujemy wtedy, kiedy niezbędne jest
podjęcie uchwał stanowiące prawo miejscowe, które ze względu na swoją pilność wymagają
spotkania naszego wcześniej niż normalna sesja robocza. Taka sytuacja właśnie zaistniała.
W związku z tym w takim przypadku nie było posiedzeń komisji, jak zawsze
wprowadzającym więc do punktu porządku obrad będzie Pan Prezydent, ewentualnie
upoważnione przez Pana Prezydenta osoby.”

Przewodniczący Rady stwierdził, że realizowany będzie następujący:
porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok
(druk nr 669).
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Objazd Europy
z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami” nr wniosku 2013-1-ES1-COM0673068 6 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” program Comenius
Partnerskie Projekty Szkół (druk nr 666).
4. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Konina.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na
2013 rok (druk nr 669).

Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał,
iż projekt uchwały oznaczony numerem druku 669 radni otrzymali. Dodał, że 21 sierpnia
radni otrzymali autopoprawkę do projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Prezydenta Miasta
p. J. Nowickiego i omówienie projektu uchwały.

Głos zabrał Prezydent Miasta Konina p. J. NOWICKI, cytuję: „Konieczność
wystąpienia z prośbą o zwołanie sesji nadzwyczajnej wynika z faktu, iż mamy w tej chwili
taką oto sytuację, że pozostaje nam dwa dni na podpisanie umowy na przebudowę ulic na
osiedlu Przydziałki - II etap. Tam są między innymi ulica Bursztynowa, ulica Brylantowa
i inne, które w tym II etapie mieszczą się. Natomiast wynik przetargu jest inny niż kwota,
która została zabezpieczona w budżecie. Zresztą jak zapewne Państwo radni, Wysoka Rada
pamięta, często jest tak, że dla wprowadzenia zadania określamy kwotę, która potem wymaga
uzupełnienia. W tym przypadku mamy do czynienia z taką sytuacją, że te środki, które
wcześniej były zabezpieczone na ewentualną przebudowę ulicy Romana Dmowskiego
w Koninie, one nie zostały wykorzystane w związku z tym, że ten projekt nie został wpisany
w dofinansowanie w ramach tzw. „schetynówek”, stąd nasza propozycja, by z budżetu
powiatu kwotę 703.798 zł w dziale 600 Transport i łączność - wydatki majątkowe - zadanie
pn. „Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie”, zmniejszyć plan wydatków o taką
kwotę i jednocześnie w budżecie gminy zwiększyć plan wydatków o kwotę 703.798 zł
w dziale 600 Transport i łączność - wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa ulic na
osiedlu Przydziałki - etap II. W tym również są środki w ramach ustawy prawo ochrony
środowiska 87.800 zł.
Wysoka Rado bardzo proszę o zaakceptowanie tej propozycji. Tak, jak powiedziałem
na wstępie decyzja Wysokiej Rady, będzie stanowiła podstawę do podpisania umowy na
wykonawstwo tych ważnych zadań inwestycyjnych, które wcześniej znajdowały się
w naszym planie. Pozostałe sprawy dotyczące druku 669 zostały Państwu radnym doręczone
i nie będę ich szczegółowo omawiał.
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Jednocześnie Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym do tego druku 669
zgłosić kolejną autopoprawkę, dotyczy ona budżetu gminy, polegającą na tym, że zmniejsza
się plan wydatków o kwotę 30 tys. zł w dziale 758 - różne rozliczenia. Rozdysponowuje się
rezerwę ogólną i zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 tys. zł w dziale 900 - gospodarka
komunalna i ochrona środowiska na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji
projektowo – wykonawczej na nowy przebieg cieku wodnego odprowadzającego wody
deszczowe z terenów inwestycyjnych w obrębie Międzylesie”.
Wysoka Rado bardzo proszę o przyjęcie tych dwóch autopoprawek. Dziękuję bardzo.”

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Jako pierwszy głos zabrał radny p. Mateusz CIEŚLAK, cytuję: „Panie Prezydencie
czy mógłbym prosić o takie podsumowanie, w takim razie, jaka kwota została na ulicę
Dmowskiego, bo troszeczkę się już zagubiliśmy, bo tam trochę pożyczaliśmy, oddawaliśmy
te kwoty. Chciałbym tylko wiedzieć, bo rozumiem, że rozpoczęliśmy teraz budowę ronda na
ulicy Dmowskiego, a to była oddzielna pozycja na ulicę Dmowskiego. Czyli w tym
momencie już nic nie zostaje, poza przebudową ronda, już chyba nic nie zostanie na ulicę
Dmowskiego?”

Przewodniczący Rady, cytuję: „Prezydent odpowie, pamiętam w budżecie tak było,
że kwota na rondo była oddzielna.”

Odpowiadając Prezydent Miasta p. J. NOWICKI, cytuje: „Upoważniam do
odpowiedzi Skarbnika Pana K. Lebiodę i bardzo proszę o udzielenie głosu.”

Przewodniczący Rady powiedział, cytuję: „Jako wprowadzenie mogę tutaj ułatwić,
że były dwie kwoty. Kwota na rondzie, to jest kwota ponad 2 mln zł i to już się nie zmienia.
Natomiast tak jak Pan Prezydent wspomniał, jak co roku aplikujemy o „schetynówki”.
Nie jest łatwo w tej batalii, bo z mojej wiedzy ostatnie rozdanie było takie, że z wniosków,
które były złożone środków finansowych Wysoka Rado starczyło na mniej więcej połowę.
Niestety w tym rankingu wypadliśmy nie najlepiej i raczej na końcu tej listy. Te kryteria są
dość trudne do spełnienia i ten, kto lepiej jest skomunikowany z drogą krajową wprost ma
łatwiej niestety. To te kryteria powoduję, że ta punktacja okazała się dla nas na końcu nie
korzystna, chociaż kierunek działania był słuszny, bo jeśli do tej pory udawało nam się
skutecznie zabiegać to, dlaczego nie spróbować w przypadku Kościuszki czy Dmowskiego.
Niestety ta odległość od drogi krajowej jest niestety na tyle duża, że okazuje się, że w tej
punktacji w tym najważniejszym kryterium wypadliśmy dość blado.”

Odpowiedzi udzielił Z-ca Skarbnika Miasta p. K. LEBIODA, cytuję: „Otóż środki
w budżecie uchwalonym na przebudowę ulicy R. Dmowskiego w Koninie, były w wysokości
3.877.202 zł. Natomiast po zmianach pozostało na tym zadaniu 1.045.202 zł, to jest po tych
dwóch zmianach. Na ostatniej sesji i roboczej i na tej sesji nadzwyczajnej. Tyle pozostaje na
zadaniu.”
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Przewodniczący, cytuję: „Pytanie wobec tego, co będziemy w stanie zrobić, czy
jesteśmy w stanie podjąć temat, bo to musiałoby oznaczać, że przystępujemy do realizacji
w ramach środków własnych. Założyliśmy pewnie wykonanie ulicy w ramach „schetynówki”,
gdzie dofinansowanie jak wiemy wynosi 30 %, a w tej sytuacji, kiedy wycofujemy się,
to wycofujemy się częściowo, znaczy do końca powinniśmy się wycofać. Panie Prezydencie
pytanie, co z resztą kwoty, co z nią zrobimy.”

Odpowiadając Prezydent Miasta p. J. NOWICKI, cytuję: „Chciałbym tutaj podkreślić
ten fakt, że w tym projekcie, w którym my złożyliśmy aplikację o środki na przebudowę ulicy
Dmowskiego, niestety była propozycja w kryteriach oceny wniosków, która była
punktowana, maksymalnie chyba 17 punktów, a to była pozycja potwierdzająca, że dana
przebudowywana ulica ma łączyć dwa powiaty ze sobą. I tu niestety my w tym kryterium
uzyskaliśmy tylko 1,5 punktu przy pierwszym podejściu. Potem przy ponownym złożeniu
wniosku było to około 4,7 punkta, więc w ten sposób nie widzimy szans na to, by w ramach
tego projektu uzyskać środki zewnętrzne na dofinansowanie w 50%, bo tak ten projekt
przewidywał środki na przebudowę. Oczywiście pozostaje, jeśli dzisiaj Wysoka Rada
podejmie decyzje przede mnie wnioskowaną pozostanie 1.045 mln zł na tym zadaniu.”

Przewodniczący Rady, cytuję: „Mamy chyba jasną sytuację o to taką Szanowni
Państwo, że musimy przewidzieć, że Dmowskiego i Kościuszki biorąc pod uwagę tą
punktację nie będziemy w stanie inaczej zmodernizować jak w ramach środków własnych.
Co do tego, że obie wymagają, naprawdę nie mamy wątpliwości wszyscy, ale to musimy
wziąć pod uwagę wobec tego, czy damy radę w ramach bieżącego budżetu jeszcze
zrealizować w ramach środków własnych, czy też traktować oba zadania, jako takie, które
będziemy realizować przyszłościowo. Tutaj Panie Prezydencie ewentualne pytanie, czy
w tym roku byśmy działali jeszcze?”

Odpowiadając Prezydent p. J. NOWICKI, cytuję: „Ja już skończyłem odpowiedź.”

Głos zabrał radny p. Mateusz CIEŚLAK, cytuję: „To ja jeszcze dopytam się w takim
razie, mamy tą kwotę zostawioną. Ja rozumiem, że czekamy jeszcze na nowe opcje,
a rozumiem, że dokumentacja projektowa jest gotowa, więc czy jest szansa, aby wejść
i etapami realizować ją, z własnych środków w całości?”

Następnie głos zabrała radna p. T. KOŁODZIEJCZAK, cytuje: „O to samo chciałam
zapytać, co możemy w ramach tej kwoty, co można tam zrobić w związku z tym rondem przy
Dmowskiego?”

Odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta p. J. NOWICKI, cytuję: „Wysoka Rado.
Te dwa zadania są zadaniami oddzielnymi. Rondo realizujemy zupełnie z innych środków
i one na rondo są zabezpieczone. W tej chwili na zadaniu przebudowa ulicy R. Dmowskiego
pozostaje nam około 1.3 mln zł i nie pozostaje nam nic innego jak zakładać, że przebudowę
tej ulicy wykonamy w ramach środków własnych, czyli te, które pozostały trzeba będzie
uzupełnić do tej wysokości kosztorysowej, która jest przewidziana w dokumentacji.”
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Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekt uchwały
oznaczony numerem druku 669 poddał pod głosowanie.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok.
Uchwała Nr 619 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu
pt. „Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi
partnerami” nr wniosku 2013-1-ES1-COM06-73068 6 w ramach
programu „Uczenie się przez całe życie” program Comenius
Partnerskie Projekty Szkół (druk nr 666).
Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady
poinformował, że projekt uchwały oznaczony numerem druku 666 radni otrzymali.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Prezydenta Miasta
p. J. Nowickiego i omówienie istoty projektu uchwały.

Prezydent Miasta p. J. NOWICKI powiedział, cytuję: „Upoważniam Panią
Kierownik Wydziału Oświaty U. Miłosz-Michalkiewicz do udzielenia szczegółowych
informacji dotyczących tego projektu.”

Głos zabrała Kierownik Wydziału Oświaty U. MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję:
„Tym razem gimnazja wchodzą w środki unijne z powodzeniem, bo dotychczas nie mogły
aplikować, bo takowych nie było. Gimnazjum nr 1 złożyło wniosek, został oceniony
pozytywnie. Jest to kwota 20 tys. euro. To będą wymiany ze szkołami partnerskimi,
doskonalące młodzież w zakresie biegłego posługiwania się językami, integrowania się
z młodzieżą z krajów europejskich. Ja im życzę powodzenia i myślę, że przecierają szlak
dobry, bo jak powiedziałam gimnazja i szkoły podstawowe nie mogły dotychczas aplikować.”

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Jako pierwsza głos zabrała radna p. Z. ITMAN, cytuję: „Ja nie mam żadnych uwag,
co do tego projektu, tylko chodzi mi o samą nazwę. Czy jakiś polonista mógłby się
wypowiedzieć?”

Wyjaśniając Kierownik Wydziału Oświaty p. U. MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ,
cytuję: „Ja wiem, ale tak złożyło Gimnazjum nr 1 i my to po prostu powtórzyliśmy.
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Tam imię, prawda? Imię jest błędnie. Chodzi o Juliusza Werne. Autor projektu miał pewnie
kłopoty, czy nazwiska obce odmieniać.”

Ponownie głos zabrała radna p. Z. ITMAN, cytuję: „Nie może być niechlujne, bo to
świadczy tutaj o nas. Czyli jest niepoprawnie odmiana i niepoprawnie nazwisko, to już jest
moja uwaga.”

Przewodniczący Rady, cytuję: „Tu jest pewnie podane imię i nazwisko w oryginale,
założył projektodawca, że tego nie odmieniamy. W polskim byśmy odmienili. Istoty rzeczy,
tak jak Pani radna powiedziała to nie zmienia, nie zmienia samej uchwały, istoty programu.”

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekt uchwały
oznaczony numerem druku 666 poddał pod głosowanie.

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 21radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Objazd Europy z Jules Varnes
i naszymi przyjaciółmi partnerami” nr wniosku 2013-1-ES1-COM06-73068 6 w ramach
programu „Uczenie się przez całe życie” program Comenius Partnerskie Projekty Szkół.
Uchwała Nr 620 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Konina.
Przewodniczący Rady p. Wiesław Steinke poinformował, iż porządek obrad XXXIX
nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Konina został wyczerpany. Dodał, że kolejna sesja robocza
odbędzie się 25 września.
Następnie Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za udział w obradach, zamknął
XXXIX Sesję Rady Miasta Konina.

Obradom przewodniczył
Przewodniczący Rady Miasta Konina

Wiesław S T E I N K E

Protokołowało:
Biuro Rady Miasta Konina.
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