P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2011
z obrad XIV nadzwyczajnej SESJI RADY MIASTA KONINA,
która odbyła się w dniu 16 listopada 2011 roku
w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wiosny Ludów 6.
________________________________________________________________

Sesja trwała od godz. 13.00 do godz. 13.15.
W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta p. Józef
NOWICKI, Zastępca Prezydenta Miasta p. Marek WASZKOWIAK, Sekretarz Miasta –
p. Marek ZAWIDZKI, Zastępca Skarbnika Miasta p. Kazimierz LEBIODA, 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 XIV 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 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - dokonał Przewodniczący Rady Miasta Konina radny p. Wiesław STEINKE.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich biorących udział w obradach.
Stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada
moŜe obradować i podejmować prawomocne decyzje.
Nieobecny był radny p. Jan Urbański.
Zgodnie z § 24 ustęp 2 Statutu Miasta Konina na Sekretarza obrad sesji
Przewodniczący Rady wyznaczył radnego Pana Marka Cieślaka.

Radny p. Marek Cieślak wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad.

Dalej Przewodniczący Rady powiedział: „Porządek obrad otrzymali Państwo radni
drogą elektroniczną. Nie było okazji, aŜeby w tym czasie odbyć, jak zawsze w takiej sytuacji,
posiedzenia komisji. Sesja wynika z potrzeby zmian w budŜecie miasta Konina na rok
bieŜący oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.”

Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe realizowany będzie następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2011-2014 (druk
nr 259),
b) zmian w budŜecie miasta Konina na 2011 rok (druk nr 260).
3. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miasta Konina.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata
2011-2014 (druk nr 259),
b) zmian w budŜecie miasta Konina na 2011 rok (druk nr 260).
Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał,
Ŝe projekty uchwał oznaczone numerami druku 259 i 260 zostały radnym przekazane.
Następnie poprosił o zabranie głosu Prezydenta Miasta p. Jozefa Nowickiego
i omówienie proponowanych zmian.

Głos zabrał Prezydent Miasta p. J. NOWICKI, cytuję: „W projekcie budŜetu na
bieŜący rok oraz w Planie Inwestycyjnym przyjęliśmy zadanie pn.: „Przebudowa
skrzyŜowania ulicy Wyzwolenia, Ks. Jerzego Popiełuszki i ulicy Południowej. Tam zgodnie
z naszymi planami powstaje bardzo nowoczesne rozwiązanie, tzw. podwójne rondo turbinowe
i zgodnie z wolą Wysokiej Rady ta sprawa została przez Wydział Inwestycji odpowiednio
przeprocesowana. Okazało się, Ŝe wówczas podjęta przez nas decyzja o tym, by na to zadanie
przeznaczyć 2,5 mln zł jest duŜo poniŜej wartości kosztorysowej, która, przypomnę, wynosiła
4,2 mln zł. Po rozstrzygnięciu ogłoszonego wcześniej przetargu okazało się, Ŝe do
sfinansowania tego zadania będzie brakowało nam 554 tys. zł.
PoniewaŜ ewentualne uniewaŜnienie tego przetargu i rozpisanie nowego nie dawało
Ŝadnej gwarancji, Ŝe uzyskamy cenę niŜszą, niŜ ona wynika z procedury przetargowej,
zwracam się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy.
I tak: dział 600 - transport i łączność proponujemy zmniejszyć o 128.900 zł, z tego budowa
chodnika na ulicy Działkowej o 40 tys. zł, zmniejszenie opracowania koncepcji połączenia
ścieŜek rowerowych w Koninie o 88. 900 zł. Tutaj chciałbym Wysoką Radę poinformować,
Ŝe ta koncepcja została opracowana i z kwoty 150 tys. zł, która była przewidziana na to
zadanie, zdołaliśmy zaoszczędzić powaŜną kwotę, z tego moŜemy prawie 89 tys. zł
przeznaczyć na zadanie, o którym mówimy.
W dziale gospodarka mieszkaniowa, tj. budowa budynku socjalnego przy ul. Marii
Dąbrowskiej w Koninie - zmniejszenie o 60 tys. zł. Tutaj dokumentacja projektowa została
wykonana przy mniejszym nakładzie finansowym o 60 tys. zł, moŜemy tę pozycję
zmniejszyć. I w dziale oświata i wychowanie, tj. rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 11
w ŁęŜynie, 15 tys. zł zaoszczędzone środki na tym zadaniu proponujemy wykorzystać na
sfinansowanie budowy ronda.
Z budŜetu powiatu proponuję zmniejszenie wydatków o kwotę 350.100 zł, z tego
transport i łączność są to: dokumentacje przyszłościowe na budowę i przebudowę ulic wraz
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z obiektami inŜynierskimi - o 150 tys. zł, przebudowa ulicy Poznańskiej, na którą
symbolicznie pozostawiliśmy środki w kwocie 10 tys. zł, oczekując na ewentualne
pozyskanie środków zewnętrznych, których nie udało się pozyskać. I mamy z rezerwy
ogólnej w róŜnych rozliczeniach kwotę 190.100 zł, co daje nam łącznie kwotę 554 tys. zł
i pozwala na spięcie finansowania tego zadania, o którym mówiłem na wstępie, i którego
uchwała dotyczy.
Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały, gdyŜ pozwoli to na w miarę
szybkie uruchomienie dalszej procedury, tj. podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie
niektórych prac jeszcze w tym roku. Przewidujemy, Ŝe to zadanie powinno być zakończone
w lipcu 2012 roku.”

Przewodniczący Rady powiedział, cytuję: „Dziękuję za przybliŜenie tego tematu,
znamy teŜ w ten sposób przyczynę zwołania tej sesji, wyŜsza kwota potrzebna na zadanie do
realizacji inwestycji, która będzie jako zadanie niewygasające przeniesiona i tak na rok
przyszły, o czym Pan Prezydent juŜ wspomniał.”
Następnie otworzył dyskusję.

O głos poprosił radny p. J. SIDOR, cytuję: „BudŜet gminy, moŜe przeczytam:
„Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 203.900 zł na zadaniach inwestycyjnych, z tego…”
i tutaj chodzi mi o dwie sprawy: „Opracowanie koncepcji połączenia ścieŜek rowerowych
w Koninie”, tutaj juŜ zostałem uspokojony do południa, gdyŜ zadzwoniłem do Wydziału
Inwestycji i będzie to opracowanie wystawione, ale w terminie późniejszym, takŜe tutaj
jestem spokojny. Ale chodzi mi przede wszystkim o „Budowę chodnika na ulicy Działkowej”
- o 40 tys. zł. Czy ta inwestycja całkowicie wypada z planu? Czy teŜ będzie to realizowane,
gdyŜ z tego co wiem, sprawa chodnika na ulicy Działkowej ciągnie się juŜ kilka lat i tą
sprawę równieŜ prowadził mój ojciec, który był radnym poprzedniej kadencji. Zna dobrze tę
sprawę równieŜ Pan Przewodniczący Wojdyński i chciałbym uzyskać jakieś wyjaśnienia na
temat tej sprawy, czy to zostanie schowane pod stół, czy będzie to w przyszłości zrobione.
Dziękuję.”

Odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta p. J. NOWICKI, cytuję: „W sprawach
dotyczących ścieŜek rowerowych ja równieŜ mówiłem, Ŝe ta koncepcja została opracowana,
ona w tej chwili istnieje, ta kwota została zaoszczędzona. Było, przypomnę, przeznaczone na
to 150 tys. zł. Chodnik na ulicy Działkowej ma swoją historię nie dlatego, Ŝe ktoś tutaj
czegokolwiek zaniechał, czy poniechał, po prostu to są sprawy związane z niemoŜliwością
wykupu gruntów.”

Ponownie głos zabrał radny p. J. SIDOR cytuję: „Ja wiem, Ŝe jest problem wykupu
gruntu. To są sprawy, które są juŜ z zaszłości i takich spraw moŜna przytaczać wiele. Ale ja
wiem takŜe, Ŝe była chęć Pana Karola Jacolika, aby w tej sprawie się dogadać, i aby ten
chodnik tam powstał. Tylko ja nie wiem, dlaczego po prostu tak lekką ręką się ten temat
odsuwa z uwagi na to, Ŝe będzie się to ciągło. Tam jest problem na tej ulicy szczególnie przy
dojściu do cmentarza komunalnego, tam ludzie cały czas narzekają. Teraz mieliśmy w okresie
świąt 1 Listopada piękną pogodę, moŜna było tam przejść, ale w przypadku deszczu jest tam
makabra. Ta sprawa, tak jak mówię, ciągnie się kilka lat, tym bardziej, Ŝe jest chęć Pana
Karola Jacolika na rozwiązanie tej sprawy.”
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Przewodniczący Rady powiedział, cytuję: „Podejrzewam, Ŝe jest tak jak zwykle
w takich sprawach. My musimy się posługiwać operatem szacunkowym i niestety chciejstwo
ludzi, podejrzewam, Ŝe zawsze jest w stanie sprzeczności z taką sytuacją, jak tutaj.
Jeśli ktoś uwaŜa, Ŝe moŜe Ŝądać za swoją działkę niewiadomo ile, to moŜe sobie wołać
na wolnym rynku. Podejrzewam, Ŝe Urząd nie moŜe tego dokonać, poniewaŜ popełniłby
przestępstwo i naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Poproszę o odpowiedź Pana
Prezydenta, czy jest tak jak mówię.”

Z-ca Prezydenta p. M. WASZKOWIAK odpowiedział, cytuję: „Nikt lekką ręką nie
odsuwał tematu, a twardą ręką egzekwował prawo, które jest podstawą tego działania.
Jesteśmy na ostatniej prostej. W wyniku działań Urzędu doszliśmy do sytuacji takiej, Ŝe Pan
Jacolik przyjął naszą propozycję, i myślę, Ŝe w ciągu paru miesięcy sprawa będzie
załatwiona, bo nie ma problemu chodnika, chodnik jest sprawą oczywistą. Natomiast był
problem gruntu i to co powiedział Przewodniczący Rady, poziom wymagań, czy Ŝądań Pana
Jacolika. Ale jesteśmy na ostatniej prostej, w ciągu paru miesięcy sprawa będzie załatwiona.”

Przewodniczący Rady powiedział: „Miejmy nadzieję, Ŝe dobrej woli nie zabraknie
z obu stron i chodnik powstanie.”

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekty uchwał
oznaczone numerami druku 259 i 260 poddał kolejno pod głosowanie:
DRUK NR 259
W wyniku jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 20112014.
Uchwała Nr 240 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
DRUK NR 260
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zmian w budŜecie miasta Konina na 2011 rok.
Uchwała Nr 242 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miasta Konina.

Przewodniczący Rady p. Wiesław Steinke poinformował, iŜ porządek obrad XIV
nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Konina został wyczerpany.
Dalej powiedział: „Jeszcze jeden komunikat dla Państwa, poniewaŜ przed nami
30 listopada sesja robocza i przed nami posiedzenia komisji, prośba oczywiście do Państwa
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dodatkowa o to, aŜebyście przy okazji posiedzeń komisji rozpatrzyli, jako komisje, projekt
budŜetu, który jest juŜ dostępny i tam ewentualnie jest okazja do sformułowania wniosków
juŜ wtedy komisji, tych, które jeszcze moŜna przed debatą budŜetową w grudniu skierować
do Prezydenta.”
Następnie Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za udział w obradach, zamknął
XIV 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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