BR.0002.2.3.2018

P R O T O K Ó Ł Nr III/2018
z obrad III SESJI RADY MIASTA KONINA,
która odbyła się 19 grudnia 2018 roku
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie, przy ul. Wiosny Ludów 6.
Sesja trwała od godz. 9.05 do godz. 12.20.

W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta Konina Piotr
KORYTKOWSKI, Zastępcy Prezydenta Miasta Konina Witold NOWAK i Paweł
ADAMÓW, Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA, Zastępca Skarbnika Miasta Kazimierz
LEBIODA, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorzy i prezesi podległych
jednostek organizacyjnych miasta i spółek miejskich, komendanci służb miejskich oraz
przedstawiciele lokalnych mediów.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Otwarcia III sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) - dokonał
Przewodniczący Rady Miasta Konina – radny WIESŁAW STEINKE.

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi kworum do podejmowania
uchwał.

Na sekretarza obrad sesji przewodniczący rady wyznaczył radnego Jakuba
ELTMANA.

Radny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad.

Przewodniczący rady Wiesław STEINKE, cytuję: „W zawiadomieniu o zwołaniu
dzisiejszej sesji przekazałem Państwu radnym ustalony porządek obrad wraz z materiałami.
10 grudnia br. na wniosek Prezydenta Miasta Konina uzupełniłem porządek obrad
w punkcie 13 o projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego - druk nr 31; w punkcie 14 o projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn (etap 1) –
druk nr 32; w punkcie 15 o projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów - druk nr 33. Dzisiaj na wniosek
prezydenta te punkty z porządku obrad zdejmuję, ale to jest również pokłosie obrad Komisji
Infrastruktury i tego, że jest potrzeba spotkania, i takie spotkanie już przewodniczący komisji
wyznaczył, więc na wniosek prezydenta i komisji, te trzy punkty z porządku obrad zostają

dzisiaj zdjęte. Jest to zbyt ważny dokument, abyśmy nie dopełnili koniecznych rzeczy, aby go
uchwalić, bo uchwalamy go raz na wiele lat, stąd waga dokumentu jest niebagatelna,
determinuje uchwalanie miejscowych planów.
14 grudnia br. na wniosek Prezydenta Miasta Konina uzupełniłem porządek obrad
w punkcie 19 o projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Powiatów Polskich (druk nr 34).
W dniu 17 grudnia br. wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Konina o uzupełnienie
porządku obrad o projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 750 Rady Miasta Konina
z dnia 27 czerwca 2018 roku dot. wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Konin
sp. z o.o. w Koninie na opracowanie dokumentacji budowlanej Tężni i sporządzenie
koncepcji Parku Zdrojowego wraz z wizualizacją oraz opracowanie Programu FunkcjonalnoUżytkowego wraz z koncepcją architektoniczną Term Konin (druk nr 35).
Proponuję uzupełnienie porządku obrad w punkcie 4 – projekt uchwały związany jest
ze zmianami w budżecie miasta Konina na 2018 rok.
W dniu 18 grudnia br. wpłynął do mnie wniosek Akademii Demokracji w sprawie
wycofania inicjatywy uchwałodawczej członków Akademii Demokracji oraz mieszkańców
miasta Konina dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie nadania imienia Józefa Hena Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Koninie. W związku z tym z porządku obrad wycofuję punkt 8 rozpatrzenie inicjatywy uchwałodawczej członków Akademii Demokracji oraz mieszkańców
miasta Konina dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie nadania imienia Józefa Hena Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Koninie (druk nr 17).
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.
Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie porządku obrad?”

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Troszeczkę porządek
obrad naszej sesji uległ zmianie, dużo rzeczy się dzieje, dlatego jest może troszeczkę
dynamicznie, natomiast, jeśli chodzi o uzasadnienie związane ze zdjęciem tych trzech
punktów, związanych z planem zagospodarowania przestrzennego, ze studium,
to przychylając się do tego, co było przedmiotem postulatów wyartykułowanych na Komisji
Infrastruktury, rzeczywiście może to jest dobry czas, żeby jeszcze przedyskutować te punkty,
gdyż budzą one bardzo wiele emocji, były przedmiotem obrad komisji na sesji w poprzedniej
kadencji. Prosiłbym Pana przewodniczącego o to, aby w możliwie najkrótszym czasie
Komisja Infrastruktury się tym zajęła. Z tego, co słyszałem, jest to możliwe 3 stycznia.
Dziękuję przewodniczącemu Waszkowiakowi za to, że postarał się zrobić to w krótkim
czasie.
Jeżeli chodzi o pozostałe punkty dotyczące wprowadzenia do porządku druku nr 35,
dotyczącego Geotermii, już będziemy dyskutowali w tym punkcie, dlaczego to jest
procedowane. Jeśli chodzi o druk nr 34 również.”

Głos zabrał radny Marek WASZKOWIAK, cytuję: „Na komisji poziom emocji przy
tych uchwałach, dotyczących planów był dosyć wysoki. Uważamy i była zgoda wszystkich,
żeby przedyskutować na oddzielnej komisji wszystkie problemy związane z planowaniem.
Dzisiaj wiem od Pani kierownik, że kolejny temat powinien do tego dojść i 3 stycznia
zaczynamy tego typu obrady.
Jeszcze uwaga do porządku obrad. Chciałabym w imieniu Klubu Zjednoczonej
Prawnicy zgłosić wniosek o przesunięcie rozważania budżetu na styczeń. Dlaczego tak
uważamy? Jestem po rozmowie z Panem prezydentem Korytkowskim i wiem, że istnieje
gorąca potrzeba decyzji budżetowych, ale my jako klub widzimy ogrom zmian i pracy, którą
wkłada Pan prezydent w przesunięciach budżetowych jeszcze na 2018 i 2019 rok. Widzimy,
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że te zmiany są często bardzo głębokie i zastanawiamy się, czy nie będzie pomocą z naszej
strony, żeby to, co Pan prezydent potrzebuje, czyli uchwała dotycząca uprawnień
kredytowych, do bieżącego działania podjąć dzisiaj, natomiast dać Panu prezydentowi czas,
szansę i wsparcie przy zmianach budżetowych. Budżet jest bardzo trudny i wczorajsza
dyskusja u nas na klubie, dotycząca opinii RIO, uważamy, że Panu prezydentowi jest
potrzebne wsparcie i czas na przygotowanie czy pozmienianie budżetu pod swoim
autorstwem.”

Odpowiadając prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Jestem zaskoczony
tą propozycją. Myślę, że to jest bardzo daleko idąca propozycja i myślę, że ona nie będzie
pomocna, wręcz przeciwnie, podziała negatywnie, jeżeli chodzi o sprawy związane
z formowaniem budżetu na rok 2019. Ta decyzja o wprowadzeniu tego i poproszenie Pana
przewodniczącego, aby ten punkt umieścił w porządku obrad tej sesji, była podyktowana
głębokimi przemyśleniami i proszę mi wierzyć, wspólnie ze skarbnikami i służbami
finansowymi oraz prezydentami podjęliśmy odpowiedzialną decyzję, aby umieścić to w tym
porządku obrad.
Ja rozumiem, że dyskutuje się na komisjach i w klubach ten temat, bo właśnie tam jest
miejsce na takową dyskusję, natomiast musimy wybrać ten złoty środek. Myślę, że złotym
środkiem jest to, abyśmy dzisiaj podeszli do uchwalenia budżetu na rok 2019. Tak że
wybaczy Pan, ale nie przyjmuję tych argumentów.”

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Zawsze było tak,
że najpierw uchwalaliśmy zmiany w budżecie, a potem przyjmowaliśmy WPF. Czy w tym
przypadku nie powinniśmy postąpić podobnie? Myślę o zamianie punktu 16 z 17.”

Odpowiadając skarbnik miasta Irena BARANOWSKA, cytuję: „Jeśli chodzi o zmiany
w budżecie, to najpierw są zmiany w budżecie, a potem w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta, natomiast przy uchwalanie budżetu odwrotnie, chociaż to się dzieje na jednej sesji.”

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Marka
Waszkowiaka, dotyczący zmiany porządku obrad i przesunięcia uchwały budżetowej
(druk nr 23) na obrady sesji w styczniu.

Stosunkiem głosów: 9 radnych „za”, 12 radnych „przeciw” i 1 radny „wstrzymujący
się” od głosowania rada nie zaopiniowała pozytywnie wniosku formalnego o zmianę
porządku obrad.

Przewodniczący rady porządek obrad ze zmianami poddał pod głosowanie.

W wyniku jednomyślnego głosowania 22 radnych „za” rada przyjęła porządek obrad.
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Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie
następujący porządek obrad:

1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Złożenie ślubowania przez radną.
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 750 Rady Miasta Konina z dnia
27 czerwca 2018 roku dot. wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Konin sp. z o.o.
w Koninie na opracowanie dokumentacji budowlanej Tężni i sporządzenie koncepcji
Parku Zdrojowego wraz z wizualizacją oraz opracowanie Programu FunkcjonalnoUżytkowego wraz z koncepcją architektoniczną Term Konin (druk nr 35).
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok (druk nr 26);
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021
(druk nr 27).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018 (druk nr 28).
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego
2018 roku, zmienioną Uchwałą Nr 789 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2018 roku
w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej w Mieście Koninie w 2018 roku (druk nr 21).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej
w Koninie na lata 2019 - 2025 (druk nr 18).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości (druk nr 16).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (druk nr 19).
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od
wniesienia opłaty jednorazowej i rocznej opłaty przekształceniowej z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Miasta Konina (druk nr 29).
12. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
(druk nr 30).
13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata
2019-2022 (druk nr 22).
14. Rozpatrzenie projektu budżetu miasta Konina na 2019 rok, w tym:
1) odczytanie opinii Komisji Finansów,
2) odczytanie opinii pozostałych stałych komisji Rady,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Prezydenta Miasta Konina do projektu
uchwały budżetowej,
5) dyskusja nad autopoprawkami Prezydenta i pozostałymi wnioskami oraz ich
przegłosowanie,
6) przedstawienie stanowisk Klubów Radnych,
7) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej miasta Konina na 2019 rok
(druk nr 23).
15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Powiatów Polskich (druk nr 34).
17. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku (druk nr 20).
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Rady Miasta Konina z dnia 5 grudnia
2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Konina
(druk nr 24).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 9 Rady Miasta Konina z dnia 5 grudnia
2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Konina
(druk nr 25).
20. Wnioski i zapytania radnych.
21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
22. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Miasta Konina.
Obecnie przechodzimy do realizacji ustalonego porządku obrad.

2. Złożenie ślubowania przez radną.
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt, to złożenie ślubowania przez radną.
Odczytam teraz Państwu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia
14 grudnia 2018 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

Przewodniczący rady poprosił wszystkich o powstanie i odczytał Rotę Ślubowania
następującej treści:
„Wierna Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnej sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro
mojej gminy i jej mieszkańców.”
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Pani radna Monika KOSIŃSKA wypowiedziała słowa, cytuję: „Ślubuję.”
Przewodniczący rady poinformował, że radna dopełniła ustawowego obowiązku
i został uzupełniony skład rady.”

3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt, to zapoznanie się ze sprawozdaniem
Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie międzysesyjnym. Są tam jak zawsze przyjęte
projekty uchwał, wydane zarządzenia i rozpatrzone wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych
chce zabrać głos?”

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Rok 2019 będzie
rokiem szczególnym dla naszego samorządu, bo będziemy obchodzili 170. rocznicę urodzin
naszej pisarki Zofii Urbanowskiej oraz 80. rocznicę jej śmierci. W związku z ogromem
zasług, chcąc oddać hołd naszej powieściopisarce, ogłaszam rok 2019 konińskim rokiem
Zofii Urbanowskiej.
Pozwólcie Państwo, że przytoczę notkę z jej życiorysu. Pani Zofia Urbanowska
urodziła się w Kowalewku gmina Rzgów. Dzieciństwo spędziła w konińskim Laskówcu, a od
początku XX wieku mieszkała w dworku, w którym dziś mieści się Urząd Stanu Cywilnego.
Była jedną z najpopularniejszych powieściopisarek na przełomie XIX i XX wieku.
Jest autorką między innymi: „Księżniczki”, „Gucia zaczarowanego” i „Róży bez kolców”.
Współpracowała z Gazetą Polską. Pisała do Przeglądu Tygodniowego i Wieczorów
Rodzinnych. Była członkiniom kolegium redakcyjnego Przeglądu Pedagogicznego.
Zofia Urbanowska zmarła 1 stycznia 1939 roku w Koninie. Jest honorową obywatelką
naszego miasta. Jej imię noszą ulica oraz Szkoła Podstawowa Nr 1, przed którą stoi pomnik
pisarki. W roku Zofii Urbanowskiej uczcimy wybitną osobowość polskiej kultury w Koninie,
włączając w te przedsięwzięcia instytucje, organizacje pozarządowe, szkoły i mieszkańców.
Konin planuje organizację wydarzeń związanych z pisarką. Momentem kulminacyjnym będą
170. urodziny Zofii Urbanowskiej, które obchodzić będziemy w maju przyszłego roku. Już
dzisiaj Państwa zapraszam do wzięcia udziału w tych obchodach i w tych uroczystościach.
Ponadto w 2019 roku przypada 200. rocznica urodzin twórcy Polskiej Opery
Narodowej - kompozytora, dyrygenta Teatru Wielkiego w Warszawie Stanisława Moniuszki.
W związku z tym Sejm RP zdecydował, że rok 2019 będzie rokiem Stanisława Moniuszki.
Konin także pamięta o wielkim polaku i włączymy się w obchody ogłoszonego w Polsce roku
Moniuszkowskiego.”

Do sprawozdania radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady stwierdził, że Rada
Miasta Konina przyjęła sprawozdanie Prezydenta Miasta Konina z prac w okresie
międzysesyjnym.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 750 Rady Miasta
Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku dot. wniesienia wkładu
pieniężnego do Geotermii Konin sp. z o.o. w Koninie na opracowanie
dokumentacji budowlanej Tężni i sporządzenie koncepcji Parku
Zdrojowego wraz z wizualizacją oraz opracowanie Programu
Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną Term
Konin (druk nr 35).
Przewodniczący rady, cytuję: „Następny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 750 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku
dot. wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Konin sp. z o.o. w Koninie na opracowanie
dokumentacji budowlanej Tężni i sporządzenie koncepcji Parku Zdrojowego wraz
z wizualizacją oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją
architektoniczną Term Konin - druk nr 35. Proszę przewodniczącego Komisji Infrastruktury
o przedstawienie wypracowanej opinii do omawianego projektu uchwały, ale na wstępie
udzielę głosu prezydentowi miasta celem wyjaśnienia istoty projektu uchwały.”

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Poprosiłem
o wprowadzenie do porządku obrad tego punktu ze względu na to, że jak widzicie Państwo
i zostało to chyba zauważone na komisjach, ale i poza komisjami, że zaczynamy liczyć
pieniądze. Zaczynamy liczyć pieniądze w naszym mieście i między innymi to jest pokłosie
tejże uchwały. Szczupłość środków nie pozwala na przekazanie 420 tys. zł Geotermii Konin
na realizację tego zadania, które zostało przez radę uchwalone w Uchwale Nr 750 w czerwcu
tego roku, ale to nie jest też jedyny powód, dla którego proszę Państwa o uchylenie tejże
uchwały. Ważną rzeczą jest to, że będziemy restrukturyzować MPEC, jak i również
Geotermię Konin sp. z o.o., której właścicielem jest MPEC oraz miasto Konin. Formuła,
która w tej chwili istnieje, myślę wyczerpała swoją możliwość. W najbliższym czasie, już na
początku roku, będą podejmowane decyzje związane z połączeniem spółki Geotermia Konin
oraz MPEC. Tym samym zadania, szczupłe zadania, które miała powierzone Geotermia przez
nasz samorząd oraz swojego drugiego właściciela MPEC, będą realizowane przez „matkę”
tejże spółki, czyli spółkę MPEC Konin, tak że bardzo proszę Państwa radnych o przychylenie
się do mojej propozycji.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję:
„Na Komisji Infrastruktury i Komisji Finansów był omawiany projekt uchwały. Bardzo
krytyczne zdanie Pana radnego Zawilskiego, zadowolenie z tej propozycji Pana radnego
Eltmana. Pytania dotyczyły tego, co dalej i dobrze się stało, że zdejmujemy pieniądze, które
tak naprawdę nie mogą być dobrze wykorzystane. Wszyscy radni głosowali „za” tą uchwałą.
Pytania, na które odpowiedział Pan prezydent Adamów, dotyczące restrukturyzacji na
poziomie takim, na jakim mogliśmy dyskutować, natomiast warto ten temat przedyskutować
i to radni podnosili.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję:
„Prezydent wyjaśnił, że jest to krok, który uprzedza kolejne, które nastąpią i wydaje się
uzasadniony. Musimy szukać rozwiązania docelowego, bo te lata związane z Geotermią nam
uciekają, mam wrażenie, że za szybko. Wydawałoby się, że coś już dawno powinno się
zadziać, ale problemu finansowego sami nie możemy udźwignąć, stąd zabiegaliśmy o dotację,
ale na razie mamy z tym kłopot.”
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Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania.

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr 750 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca
2018 roku dot. wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Konin sp. z o.o. w Koninie na
opracowanie dokumentacji budowlanej Tężni i sporządzenie koncepcji Parku Zdrojowego
wraz z wizualizacją oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją
architektoniczną Term Konin.
Uchwała Nr 16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok (druk nr 26),
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2018 – 2021 (druk nr 27).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia
uchwał w sprawie: zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok - druk nr 26 oraz zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018 – 2021 - druk nr 27. Proszę
przewodniczącego Komisji Infrastruktury o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia
z Komisją Finansów.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję:
„Było wiele pytań bardzo szczegółowych, dotyczących zmian w budżecie, które wyjaśniał
prezydent Paweł Adamów. Radny Cieślak pytał o zdejmowanie pieniędzy w spółce drogowej,
natomiast rezultat tej pracy skończył się głosowaniem: zmiany w budżecie: 6 radnych było
„za”, przy 3 wstrzymujących się” od głosowania, zmiany w WPF: 5 radnych „za”, 1 radny
„przeciw”, przy 3 radnych „wstrzymujących się” od głosowania.”

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał i poprosił
skarbnika miasta o przedstawienie autopoprawki.

Głos zabrała skarbnik miasta Irena BARANOWSKA, cytuję: „Autopoprawka
Prezydenta Miasta Konina do druku nr 26 - zmiany w budżecie miasta Konina na 2018 rok.
Budżet gminy.
1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000 zł w dz.900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska rozdz.90095 § 6030 - wydatki inwestycyjne na zadaniu
pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Geotermii Konin Spółka z o.o. w Koninie na
opracowanie dokumentacji budowlanej Tężni i sporządzenie koncepcji Parku Zdrojowego
wraz z wizualizacją oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz
z koncepcją architektoniczną Term Konin”.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł, dz.758 – Różne rozliczenia rozdz.75818
§ 6800 – rezerwa celowa inwestycyjna.”
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Do projektów uchwał radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania.

DRUK Nr 26
Stosunkiem głosów – 14 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 9 radnych
„wstrzymujących się” od głosowania - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian
w budżecie miasta Konina na 2018 rok.
Uchwała Nr 17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

DRUK Nr 27
Stosunkiem głosów – 14 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 9 radnych
„wstrzymujących się” od głosowania - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021.
Uchwała Nr 18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2018 (druk nr 28).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 druk nr 28. Proszę przewodniczącego Komisji Finansów o przedstawienie wypracowanej
opinii do omawianego projektu uchwały.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję:
„Komisja obradowała nad tym drukiem, radny Marek Cieślak miał uwagi dotyczące jednego
zadania, tzn. plan Łężyn - II faza opracowania. Natomiast ja chciałbym takie słowo
komentarza, radni mają świadomość, że te uchwały się pojawiają i będą pojawiać, bo one są
rezultatem tak naprawdę prawidłowego gospodarowania środkami inwestycyjnymi. Radni
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję:
„Myślę, że warto dopowiedzieć o tym, zwłaszcza, że nowi radni nie wiedzą, że tak naprawdę
te uchwały musimy podjąć. Już ustawa o finansach publicznych przewiduje możliwość
realizacji zadań do połowy roku następnego, ale żeby tak się stało, my musimy podjąć
stosowną uchwałę. Jeśli takie zadania nie zostaną zrealizowane do połowy roku następnego,
wówczas dopiero środki z tego zadania muszą wrócić na stan budżetu Miasta.”

Głos zabrała skarbnik miasta Irena BARANOWSKA, cytuję: „Autopoprawka
Prezydenta Miasta Konina do druku nr 28 (wydatki, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018).
W § 1 ust. 2) pkt b) projektu uchwały zmniejsza się o kwotę 180.810,00 zł wydatki
budżetowe, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, tj.:
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dz. 600 rozdz. 60015 § 6050 zmniejsza się o kwotę 180.810,00 zł na zadaniu
pn.: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska – Wojska Polskiego w Koninie
(dokumentacja). Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwca 2019 roku.
Uzasadnienie: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska – Wojska Polskiego
w Koninie (dokumentacja).
Pomimo wykazywanych wcześniej trudności z uzyskaniem wszystkich uzgodnień
i wykonaniem prac projektowych, biuro projektowe opracowało dokumentację projektowokosztorysową z zachowaniem umownego terminu realizacji, w związku z czym kwota
w wysokości 180.810,00 zł zostanie wydatkowana, a zadanie zakończone i rozliczone
w 2018 roku.”

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Panie przewodniczący
Waszkowiak ten uśmiech wywołał mnie do głosu. Radni z poprzedniej kadencji wiedzą, że to
był mój „konik” w minionych latach, jeżeli chodzi o temat związany z wydatkami
niewygasającymi i takie, które przechodzą do realizacji na następny rok budżetowy.
Przyznacie Państwo, że rzeczywiście w minionych latach było tego bardzo dużo, były to
miliony, które nie zostały zrealizowane w danym roku, ale i tych zadań były dziesiątki.
Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili tychże zadań jest naprawdę znikoma ilość,
dlatego też uśmiecham się, ale i w przyszłości naprawdę też będę pilnował, żeby takie
sytuacje minimalizować do granic takich, które są naprawdę słuszne.”

Głos zabrał radny Marek WASZKOWIAK, cytuję: „Ja może krótką odpowiedź do
Pana prezydenta. Panie Prezydencie w tej jednej uchwale, gdy się będą pojawiać, ma Pan
zawsze moje poparcie.”

Głos zabrał wiceprzewodniczący Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja w sposób bardzo
podobny. Ja chciałbym, żebyśmy za wszelką cenę jakby nie dążyli do tego, żeby tych
przechodzących… mówiąc krótko, jakość wykonania jest ważniejsza, niż to, czy te środki
zostaną zrealizowane w jednym czy w drugim roku, tak że nie namawiam do aż tak
rygorystycznego, niech tutaj jakość wykonania będzie na pierwszym miejscu.”

Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „Ja bardzo się cieszę, że ta dyskusja
zmierza w tym kierunku, że część pojawiających się wydatków budżetowych
niewygasających wynika w sposób obiektywny z problemów, które się pojawiają przy
realizacji. Oczywiście tutaj pamiętam dokładnie, często głos dzisiaj Pana Prezydenta,
wówczas radnego Piotra Korytkowskiego, natomiast myślę, że Państwo zauważyliście, że jest
ich mniej i każdy, który się tutaj pojawił, a czuję się współodpowiedzialny za częściową
realizację budżetu do listopada 2018 roku, to jest obiektywne uzasadnienie, że niestety jest to
właśnie w kierunku tego, że dzisiaj będziemy podejmować uchwałę w sprawie tych
wydatków budżetowych, które nie wygasają.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Ja jeszcze dopowiem, że czasem bywa tak,
że uzyskujemy dofinansowanie na zadanie bardzo późno, pod koniec roku. Przecież grzechem
byłoby tych środków nie wziąć. Logicznym jest, że nie sposób jest do końca roku wydać, tak
zawsze robiliśmy. Myślę, że raczej wszyscy się cieszymy, że kolejną dotację skutecznie dało
się pozyskać.”
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Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Mam jedno pytanie, jeżeli chodzi
o zadania niewygasające. Wczoraj wraz z radną Emilią Wasielewską uczestniczyliśmy
w spotkaniu w Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i tutaj nasuwa mi się takie pytanie,
w związku z wypowiedzią jednego z mieszkańców i osoby, która składała wniosek, jeżeli
chodzi o budowę tężni na V osiedlu. Ja wiem, że to zadanie nie zostało wykonane i nie widzę
tego zadania w zadaniach niewygasających i moje zapytanie, czy to zadanie będzie
realizowane czy ono już wypadło? To jest taka pierwsza rzecz.
A druga rzecz, była tutaj mowa o tym, że mamy mało zadań w tej chwili
tzw. niewygasających, które przechodzą na przyszły rok. Uważam, że jest to dobrze, ale
z drugiej strony, patrząc na budżet na przyszły rok i zadania, jakie są, to prawdopodobnie tych
zadań niewygasających będzie jeszcze mniej, jeżeli będziemy mówili o roku 2020,
ze względu na brak środków na realizację wielu zadań.
Ale mam właśnie pytanie, jeżeli chodzi o budowę tych tężni, bo wczoraj był to głośny
temat na spotkaniu.”

Głos zabrał kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Roman JANKOWSKI,
cytuję: „Panie radny informacja odnośnie tężni. Projekt, który przeszedł, jest w propozycji
budżetu na rok 2019, dotyczący wykonania tężni. Opóźnienie spowodowane jest tym,
że projekt techniczny, który został jakby wykonany, nie obejmował rzeczy niezbędnych do
realizacji, mianowicie wykonania przebudowy oświetlenia i monitoringu tychże tężni. Tak że
opóźnienie spowodowało to, że musieliśmy to przesunąć na przyszły rok.”

Ponownie głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Panie kierowniku ja abstrahuję
od tego, co spowodowało opóźnienie i jakie są przyczyny. Mnie interesuje jedno, czy ten
projekt będzie realizowany i czy będzie zrealizowany.”

Odpowiadając kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Roman JANKOWSKI,
cytuję: „Będzie realizowany.”

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania.

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018.
Uchwała Nr 19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 675 Rady Miasta Konina
z dnia 28 lutego 2018 roku, zmienioną Uchwałą Nr 789 Rady Miasta
Konina z dnia 24 września 2018 roku w sprawie określenia zadań
i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji zawodowej
i społecznej w mieście Koninie w 2018 roku (druk nr 21).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
zmieniającej Uchwałę Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 roku, zmienioną
Uchwałą Nr 789 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2018 roku w sprawie określenia
zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji zawodowej i społecznej
w mieście Koninie w 2018 roku - druk nr 21. O przedstawienie opinii poproszę
przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasza Andrzeja Nowaka.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej
NOWAK, cytuję: „Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie 7 głosami „za”.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję:
„To są zawsze ważne rzeczy. Przypomnę tylko chronologię. Początkiem wiosny, w marcu,
udaje się już decyzją PFRON środki przekazać do miasta i wtedy rozpoczynamy
procedowanie tej uchwały. Wracamy do niej kilka razy w ciągu roku, w związku z tym,
że wpływają wnioski wiemy, jakie są potrzeby naszych mieszkańców.”

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania.

W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 roku
zmienioną Uchwałą Nr 789 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2018 roku w sprawie
określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji zawodowej
i społecznej w mieście Koninie w 2018 roku.
Uchwała Nr 20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii deinstytucjonalizacji
pieczy zastępczej w Koninie na lata 2019-2025 (druk nr 18).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia strategii deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Koninie na lata
2019-2025 - druk nr 18. Opinię do tego projektu również przedstawi przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej Nowak.”
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Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej
NOWAK, cytuję: „Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie 7 głosami „za”.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję:
„ To jedno z zadań, którymi zajmuje się MOPR, który zadań ma bez liku i myślę,
że znakomicie je realizuje, za co również w tym punkcie wypada podziękować.”

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania.

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia strategii deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Koninie na
lata 2019 2025.
Uchwała Nr 21 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości (druk nr 16).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości –
druk nr 16. Proszę przewodniczącego Komisji Finansów o przedstawienie wypracowanej
opinii na wspólnym posiedzeniu z Komisją Infrastruktury.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję:
„Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji. Projekt
przedstawił kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz Jakubek. Były
pytania ze strony radnych, dotyczyły szczególnie tego, żeby nie pobierać dzierżawy w okresie
zimowym od tzw. ogródków piwnych, które się pojawiają w mieście w okresie letnim.
Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie 10 głosami „za”.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Głos zabrał radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Ja miałem taki wniosek i na komisji też
go artykułowałem z taką oczywiście prośbą, żeby w roku 2019 przyjąć taką zasadę, że za
ogródki przed barami, restauracjami na terenie miejskim pobierać bardzo minimalną opłatę,
żeby tym samym zachęcić wszystkich tych restauratorów do tworzenia tego typu takich
letnich obiektów, z uwagi na to, że to troszeczkę upiększa miasto, a jednocześnie też jest
bardziej praktyczne, bo przede wszystkim jadąc widać gdzie można się zatrzymać
i ewentualnie napić lub zjeść, a jednocześnie jest to teraz modnym czynnikiem, że w sezonie
letnim się siada na powietrzu niż w środku w obiektach. I dlatego zwracam się, żeby przyjąć
taką politykę, poinformować wszystkich restauratorów, jeśli mamy, a mamy ich w spisie
prowadzących działalność, że mogą sobie gdzieś tam na terenie miejskim wydzielić taki
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teren, oczywiście za pozwoleniem stosownego wydziału, zgłoszeniu, ale żeby to nie było zbyt
kosztowne.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Uwaga jest na pewno słuszna. Wszyscy zwiedzamy
nasz piękny kraj i miasta żyją przez ogródki. Może ubolewają ci, którzy mieszkają
w bezpośrednim sąsiedztwie starówek tych miast, ale nie da się nie zauważyć, że one są
oblegane przez turystów krajowych i zagranicznych i rzeczywiście wydaje się, że byłoby
fajnie, gdyby w naszym mieście takich obiektów przybywało.”

Głos zabrał z-ca prezydenta miasta Paweł ADAMÓW, cytuję: „Oczywiście tutaj
wniosek zanotowaliśmy i przepracujemy to. Na komisji on też był zgłoszony i będziemy nad
nim pracować.”

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania.

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości –
obręb Czarków.
Uchwała Nr 22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (druk nr 19).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości - druk nr 19. Opinię do projektu uchwały przedstawi
przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek Waszkowiak.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję:
„Na komisji projekt uchwały zawarty w druku nr 19 został przedstawiony przez kierownika
wydziału i przyjęty jednogłośnie.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania.

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości – obręb Wilków.
Uchwała Nr 23 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków
udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej i rocznej
opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Miasta Konina (druk nr 29).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty
jednorazowej i rocznej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta
Konina - druk nr 29. Uchwała o bardzo dużej historii. Ja chyba jak w pierwszej kadencji
byłem radnym pamiętam, że z Markiem Waszkowiakiem również tę uchwałę
podejmowaliśmy po raz pierwszy. Mieszkańcy na nią czekali i rzeczywiście bardzo
aktywizowały rynek obrotu nieruchomości wtórnych.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję:
„Na Komisji Infrastruktury i Komisji Finansów omawialiśmy wspólnie tę uchwałę. Podstawą
dyskusji był tak naprawdę wniosek Pana radnego Ostrowskiego, jeszcze bardziej jako prezesa
Spółdzielni Mieszkaniowej Zatorze, który prosił o zwiększenie bonifikaty w pierwszym roku
do 90%. Pan prezydent Paweł Adamów przyjął to jako autopoprawkę w imieniu Pana
prezydenta i przyjęto w pierwszym roku 90%. Myślę, że radni też się dowiedzieli, jak szeroko
obejmuje ten problem mieszkańców Konina, bo nie wszystkie spółdzielnie jeszcze mają
dzierżawę wieczystą. W głosowaniu komisje przyjęły jednogłośnie propozycję wraz
z autopoprawką.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję:
„Ja też z tego miejsca chciałbym podziękować Panu prezesowi, radnemu, przewodniczącemu,
za inicjatywę, bo rzeczywiście ruch w bardzo dobrą stronę, oczekiwany przez mieszkańców.
Myślę, że będzie bardzo dobrze odebrany.”

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Wczoraj na posiedzeniu klubu
doszliśmy do wniosku, żeby tą bonifikatę w punkcie „a” podnieść do 98%. Składam to, jako
wniosek formalny.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Rozumiem, oczywiście i można 100%, ale jest to
wniosek formalny, który poddam pod głosowanie”.

Głos zabrał radny Maciej OSTROWSKI, cytuję: „Ja się obawiam, że poddanie pod
głosowanie 98% skończy się 60%. Ale 90% tu jest kwota, oczywiście 98% byłaby bardziej
satysfakcjonująca dla mieszkańców, ale kwota 90%, którą zaproponowałem na komisji nie
została podana bez kozery. Kwota bonifikaty, którą będziemy musieli, żeby mieszkańcy
mogli z tego skorzystać, to leży po stronie spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia
mieszkaniowa w imieniu mieszkańców będzie musiała jednorazową kwotę do Miasta
odprowadzić. Jesteśmy na dzień dzisiejszy przygotowani, żeby tą kwotę od 90% bonifikaty
w przyszłym roku do Miasta zapłacić i to jest uważam, wysokość bonifikaty 90% jest
satysfakcjonująca patrząc od strony prezesa nie tylko Spółdzielni Mieszkaniowej Zatorze, ale
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pozostałych prezesów spółdzielni, którzy są na terenie naszego miasta, ale również patrzę na
interesy Miasta Konina.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Ja poprę głos Pana prezesa, mam do tego prawo
również z tego powodu, że byłem jedną z tych osób, która mocno przed laty z Markiem
Waszkowiakiem ten projekt forsowała. Wtedy Szanowni Państwo powiem jeszcze o głosach,
które się pojawiały, bo zawsze się one pojawiają. Jak to fajnie nabyć prawo własności lokalu,
którym później możesz obracać wtórnie, oczywiście musisz dopełnić obowiązku 5-cio
letniego, co też nastręcza nie ukrywam kłopotów, bo też takie przerabialiśmy wielokrotnie.
Jedynym obowiązkiem mieszkańca jest dopilnować potem, ażeby nie dokonywał zbycia
nieruchomości przed upływem 5 lat. Są od tego wyjątki, ale bardzo rzadkie i ustawodawca
jasno o tym mówi, mimo to zdarzają się takie przypadki i one niestety trafiają i do prezydenta
i do rady. Szanowni Państwo dlaczego o tym mówię też, bo spróbujcie znaleźć się w sytuacji
oto tych młodych ludzi, którzy próbują zdobyć własne mieszkanie i naprawdę proszę mi
wierzyć, że bonifikata 90% jest ogromnym zastrzykiem, wsparciem i zawsze Ci, którzy
swojego mieszkania nie posiadają i muszą w pocie czoła robić wszystko, ażeby nową
substancję nabyć, to powiem szczerze, że byłoby nie etyczne bym powiedział. Tak mi się
wydaje…”

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Powiem w ten sposób.
Można licytować się, można licytować i widzicie Państwo, że tutaj ma to miejsce i można
99% w sumie też zaproponować, dlaczego nie. Tyle tylko, że zwrócicie Państwo uwagę,
dlaczego podjąłem taką decyzję, aby zaproponować Wysokiej Radzie do uchwalenia 90%.
Przecież my musimy też myśleć o budżecie Miasta. Będą wykonywane czynności związane
z obsługą chociażby umów, tak że na pokrycie kosztów związanych z tą akcją Miasto będzie
też musiało wygenerować jakieś środki. Tym bardziej ten wniosek, ta moja propozycja jest
słuszna, że zwróciły się do mnie z pismem wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe, aby
rozważyć rzeczywiście tą bonifikatę w wysokości 90%, dlatego wychodzę naprzeciw
wszystkim spółdzielniom mieszkaniowym.
Ja rozumiem, że ten głos, który pada z Klubu radnych PiS jest obliczony na kolejne
poparcie, że się pochylacie Państwo nad mieszkańcami, natomiast popatrzmy też na budżet
Miasta. Za chwileczkę będzie nam brakowało pieniędzy i tak 90% jest to bardzo dużo.
Państwo za ten budżet Panie radny również jesteście odpowiedzialni. To nie chodzi o to, żeby
dawać ludziom, jak Państwa ugrupowanie przyzwyczaja nas do tej sytuacji.
Natomiast jeszcze jeden argument jest i myślę bardzo koronny argument. Przecież
w tej chwili, do tej pory obowiązywały zapisy o bonifikacie 90%. Jak my byśmy patrzyli
w oczy mieszkańcom, którzy zrobili zamianę użytkowania wieczystego na własność właśnie
za 90% i teraz się okazuje, że Ci, którzy teraz, którzy poczekali do tego momentu, będę
jeszcze 8% taniej mieli? Moim zdaniem nie jest to słuszny wniosek. Prosiłbym o poparcie
Wysokiej Rady, zgodnie z tym, co zostało przedstawione na komisji. Udzieliłem takowego
pełnomocnictwa tutaj Panu prezydentowi Adamowowi, żeby zakomunikował i w tej chwili
już oficjalnie wnoszę autopoprawkę - 90%, jeżeli chodzi o bonifikatę w pierwszym roku.”

Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Chciałem się odnieść do słów dawania.
Panie Prezydencie, wcześniej o tym nie mówiłem, chcę podziękować za tą uchwałę –
druk nr 35 i wtedy niestety Pana ugrupowanie też nie myślało tym, że budżet jest w ciężkim
stanie.”
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Głos zabrał wiceprzewodniczący Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Jeszcze jedna uwaga.
Z pewnością nie bylibyśmy pierwszym miastem, które dawałoby 98% zniżki. Są miasta,
gdzie taka zniżka będzie obowiązywać. Jeśli chodzi o użytkowanie wieczyste, to jest swoisty
bym powiedział taki delikt, który właściwie nie występuje w żadnym innym kraju poza
Polską i najwyższy czas oczywiście od tego odejść i co do tego jesteśmy wszyscy zgodni.
Natomiast, to prawo użytkowania wieczystego zostało spłacone w pewnym sensie,
bo przecież za ten grunt, który jest pod obiektami i tak dalej mieszkańcy płacili, dlatego też
opowiadamy się za tak wysoką zniżką, ale oczywiście decyzję podejmie rada.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Ja myślę, że należy jednak apelować
o odpowiedzialność za budżet, bo wiemy w jakiej sytuacji on jest i naprawdę licytowanie się
tutaj o 1% czy 2%, na zasadzie przykrycia inicjatywy, która jest jak najbardziej słuszną
myślę, że trzeba oddać inicjatorom, że potrafili się zorganizować i zadbać o naprawdę
ogromną rzeszę naszych mieszkańców i myślę, że rzeczywiście to, co przed lat zrobiliśmy
odnośnie lokali mieszkalnych, myślę, że się przeniesiemy na nieruchomości gruntowe, będzie
porównywalną rzeczą i będzie transparentne i konsekwencją będzie w mojej ocenie.
Jak mówię, pamiętam sprzed lat, jak wszyscy się cieszyliśmy z tych i te głosy, o których
jeszcze raz przypominam, one są bardzo ważne, to jest naprawdę ogromna zniżka. Nie
potrzeba nam licytować się o kilka punktów procentowych po to, żeby nie pokazać o jedności
w tym zakresie, ale wniosek formalny jest Szanowni Państwo, ja ten wniosek muszę poddać
pod głosowanie. Czy Pan radny Sławomir Lachowicz podtrzymuje wniosek? Zakładam, że
jak go zgłaszał, to podtrzymuje.”

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przewodniczący rady poddał pod
głosowanie wniosek formalny radnego Sławomira Lachowicza dotyczący zwiększenia
bonifikaty do 98%.

Stosunkiem głosów: 9 radnych „za”, 12 radnych „przeciw” i 2 radnych
„wstrzymujących się” od głosowania - Rada Miasta Konina nie zaopiniowała pozytywnie
wniosku formalnego radnego Sławomira Lachowicza.

Przewodniczący rady projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty
jednorazowej i rocznej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta
Konina.
Uchwała Nr 24 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością
gruntową (druk nr 30).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową - druk nr 30. Proszę
przewodniczącego Komisji Infrastruktury o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia
z Komisją Finansów.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję:
„Uchwała zawarta w druku nr 30 uzyskała pełne poparcie Komisji Infrastruktury i Finansów.
W trakcie dyskusji widać, że jest pewien problem, który warto przedyskutować, a mianowicie
drogi, które nie spełniają wymagań dróg publicznych na osiedlach domków jednorodzinnych
i myślę, że warto ten problem przedyskutować, żeby on był jednolity w przyszłości.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania.

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową – obręb Wilków.
Uchwała Nr 25 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Konina na lata 2019-2022 (druk nr 22).
14. Rozpatrzenia projektu budżetu miasta Konina na 2019 rok, w tym:
1) odczytanie opinii Komisji Finansów,
2) odczytanie opinii pozostałych stałych komisji Rady,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Prezydenta Miasta
do projektu uchwały budżetowej,
5) dyskusja nad autopoprawkami Prezydenta i pozostałymi
wnioskami oraz ich przegłosowanie,
6) przedstawienie stanowisk Klubów Radnych,
7) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej (druk nr 23).
Przewodniczący rady Wiesław STEINKE powiedział, cytuję: „Przechodzimy do
kolejnego punktu porządku obrad, a więc procedury budżetowej, a na nią składają się
omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką i omówienie uchwały
18

budżetowej. Najpierw najważniejsza komisja, a więc Komisja Finansów - Pan
przewodniczący przedstawia opinię do obu projektów uchwał, następnie odczytane są opinie
wszystkich stałych komisji rady miasta.
Państwo radni są zapoznani, bo to jest bardzo ważne, z opinią RIO – trzy dokumenty
Państwu radnym zostały przekazane. Jeden dotyczy projektu budżetu, drugi WPF, a trzeci
prognozy deficytu. Tej opinii RIO nie musimy odczytywać, bo Państwo ją otrzymali.
Następnie Pan prezydent przedstawi autopoprawkę.
Kolejny punkt przewiduje omówienie i przegłosowanie wniosków budżetowych, które
Państwo radni zgłaszali lub nie na posiedzeniu komisji.
Następnie jest czas na dyskusję, po której następuje przedstawienie opinii klubów
radnych i następnie poddam pod głosowanie WPF, a potem uchwałę budżetową.
Udzielę głosu przewodniczącemu Komisji Finansów, który przedstawi opinię do WPF
i budżetu miasta Konina na rok przyszły.”

Podpunkt 1 - odczytanie opinii Komisji Finansów, która dotyczy projektu budżetu
miasta Konina na 2018 rok.

Przewodniczący rady poprosił o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Finansów
– radnego Tadeusza WOJDYŃSKIEGO i odczytanie opinii komisji.

Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI powiedział, cytuję:
„Przedstawię wspólną opinię dwóch komisji – Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury
o projekcie budżetu miasta Konina na rok 2019 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Konina na lata 2019-2022.
Prezydent Miasta Konina w dniu 15 listopada 2018 roku przekazał Radzie Miasta
Konina projekt uchwały budżetowej na 2019 rok i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2019 - 2022. Przedłożony projekt odpowiada
wymogom ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Zachowana została
procedura określona w uchwale Rady Miasta Konina Nr 687 z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie trybu prac nad projektem budżetu miasta. Projekt uwzględnia wskaźniki
makroekonomiczne przyjęte przez Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na
2019 rok.
Za podstawę oszacowania dochodów w projekcie budżetu przyjęto:
- informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej
i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacji na zadania z zakresu administracji
rządowej i dotacji na realizację zadań własnych oraz kwotach dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- informację z Urzędu Skarbowego w Koninie,
- informację Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego o dochodach z opłat za korzystanie ze środowiska na zadania związane
z ochroną środowiska,
- uchwały podatkowe podjęte na sesji Rady Miasta Konina w dniu 31 października 2018 roku,
- przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2018.
Plan dochodów miasta sporządzono według źródeł powstawania w podziale na część
gminną i powiatową z wyodrębnieniem dochodów majątkowych. Do projektu budżetu
włączony został wykaz zadań do realizacji w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego
na 2019 r.
Dochody w projekcie budżetu zostały ustalone na kwotę 515.998.744,75 zł, to jest
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o 0,59% powyżej przewidywanego wykonania w 2018 roku. W projekcie budżetu przewiduje
się większe wpływy w stosunku do wykonania w 2018 roku z podatku od osób fizycznych
o 10,87%, podatku dochodowego od osób prawnych o 3,45%, podatku od nieruchomości
o 0,9%, podatku od spadków i darowizn o 2,86%, opłaty skarbowej o 3,45%, podatku od
czynności cywilnoprawnych o 0,83%.
Wpływy na poziomie wykonania 2018 roku zaplanowano z opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku od środków transportowych,
z opłaty targowej i parkingowej. Wyższa jest subwencja ogólna, niższe są dotacje celowe.
Pozostałe źródła dochodów są zaplanowane na poziomie zbliżonym do przewidywanego
wykonania 2018 roku. W strukturze dochodów podatki i opłaty stanowią 41%
przewidywanych dochodów, dotacje celowe 18%, subwencja ogólna 25%, dochody z majątku
10%, dochody jednostek organizacyjnych 4%, wpływy związane z ochroną środowiska 1%
i pozostałe dochody 1%.
Komisje nie wnoszą uwag do poprawności oszacowania dochodów i szczegółowości
opracowania, zostały zaplanowane z należytą ostrożnością i są możliwe do wykonania.
Można uznać, że dochody zostały ustalone na realnym poziomie z jednym zastrzeżeniem.
Dochody z podatku od osób fizycznych mogą być nieco zawyżone, a przychód ze sprzedaży
Hotelu Konin wątpliwy.
Wydatki bieżące i majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 536.992.228,75 zł i są
przeznaczone na realizację obligatoryjnych zadań własnych, zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami, a także innych przyjętych do realizacji
w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki
majątkowe obejmują zadania kontynuowane i nowo rozpoczynane oraz zadania, na które
zaciągnięto zobowiązania. W projekcie budżetu ujęte zostały wydatki na sfinansowanie zadań
zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Konstrukcja wydatków bieżących
uwzględnia regulacje dotyczące wskaźnika zadłużenia.
Struktura wydatków w projekcie budżetu według działów klasyfikacji budżetowej
przedstawia się następująco:
- oświata i wychowanie – 33%,
- pomoc społeczna – 6%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5%,
- transport i łączność – 18%,
- administracja publiczna – 8%,
- gospodarka mieszkaniowa – 4%,
- edukacyjna opieka wychowawcza – 3%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2%,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2%,
- kultura fizyczna – 2%,
- obsługa długu publicznego – 1%,
- rodzina – 14%.
Subwencja oświatowa wynosi 119.977.525,00 zł i pokrywa wydatki na oświatę
i wychowanie w 63,71%, łącznie na oświatę zaplanowano wydatki w kwocie
188.305.751,25 zł. Z planowanych dochodów i wydatków na 2019 rok wynika deficyt na
kwotę 20.993.484,00 zł, który zostanie sfinansowany z emisji papierów wartościowych.
Spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniesie 32.756.516,00 zł, co stanowi 6,35%
dochodów budżetu miasta. Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy
obliczony na rok 2019 wynosi 5,59%. Z wymienionych wskaźników i Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta wynika, że zadłużenie w roku 2019 i następnych będzie utrzymywało się
na bezpiecznym poziomie. Spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek,
kredytów i wyemitowanych obligacji z należnymi odsetkami nie przekroczą dopuszczalnego
limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wobec
tego komisje nie mają uwag do proponowanego zadłużenia.
W projekcie budżetu na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę
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86.352.894,00 zł, która stanowi 16,80% ogólnych wydatków miasta. Jest to więcej o 9,92%
niż w planowanym budżecie roku poprzedniego. W kwocie tej uwzględniono wydatki
majątkowe w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na sumę 1.302.357,99 zł.
W budżecie utworzono rezerwę ogólną w części gminnej w wysokości 418.805,90 zł
i powiatowej 250.000 zł łącznie stanowi 0,12% (dopuszczalny poziom to 1%, ale nie mniej
niż 0,l%). Rezerwy celowe w budżecie ustalono na kwotę 2.060.000,00 zł, co stanowi 0,38%
wydatków ogółem (dopuszczalny poziom to 5%). Też tutaj jest na poziomie minimum.
Rezerwy są zgodne z zapisem art. 222 ustawy o finansach publicznych. Ustalony poziom
rezerwy budżetowej nie zabezpiecza naszym zdaniem dostatecznie wykonania budżetu.
realizacja wydatków będzie wymagać dużej dyscypliny i odpowiedzialności. Mając na
uwadze przedstawiane informacje o projekcie budżetu, komisje pozytywnie zaopiniowały
przedłożony projekt budżetu na 2019 rok i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Konina na lata 2019 – 2022.
Komisja Finansów przyjęła projekty uchwał 6 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”.
Komisja Infrastruktury przyjęła projekty uchwał 7 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”.
Komisje nie zgłosiły wniosków do projektu budżetu. Komisje przekazały
prezydentowi miasta uwagi i wątpliwości pismem z dnia 12 grudnia 2018 roku.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję bardzo przewodniczącemu Komisji
Finansów, który przedstawił opinię w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
budżetu miasta Konina na rok 2019. Było to wspólne posiedzenie Komisji Finansów
i Komisji Infrastruktury.”

Podpunkt 2 - odczytanie opinii pozostałych stałych komisji Rady dotyczących projektu
budżetu miasta Konina na 2018 rok.

Przewodniczący rady, cytuję: „Teraz zapoznamy się z opiniami stałych komisji Rady
Miasta Konina. Poproszę Pana radnego Tomasza Andrzeja NOWAKA, który przedstawi
opinię w imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
oraz Komisji Praworządności.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – Tomasz Andrzej
NOWAK, cytuję: „Projekty uchwał oznaczone numerem druku nr 22 i 23 zostały
szczegółowo omówione przez z-cę skarbnika miasta Kazimierza Lebiodę. Na pytania do
projektów uchwał radnym zostały udzielone odpowiedzi.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 6 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących
się” projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata
2019-2022 oraz projekt budżetu miasta Konina na 2019 rok zaopiniowała pozytywnie.
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych 4 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”
i 2 „wstrzymujących się” projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Konina na lata 2019-2022 oraz projekt budżetu miasta Konina na 2019 rok
zaopiniowała pozytywnie.
Komisja Praworządności 2 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” projekt
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022 oraz
projekt budżetu miasta Konina na 2019 rok zaopiniowała pozytywnie.
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Podpunkt 3 - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodniczący rady, cytuję: „W ten sposób mamy dwa punkty procedury budżetowej
za nami. Informowałem Państwa, że otrzymaliśmy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
zarówno do projektu budżetu jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także prognozy
deficytu. Informacje otrzymali Państwo drogą elektroniczną, więc nie musimy ich
odczytywać. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej są pozytywne.”
Opinie stanowią załącznik do protokołu.

Podpunkt 4 - przedstawienie ewentualnych autopoprawek Prezydenta Miasta Konina
do projektu uchwały budżetowej.

Przewodniczący rady, cytuję: „Głos zabierze Prezydent Miasta Konia Piotr
Korytkowski i przedstawi swoje wystąpienie w sprawie projektu budżetu i Wieloletniej
Prognozy Finansowej, a także przedstawi autopoprawki.”

Głos zabrał Piotr KORYTKOWSKI - Prezydent Miasta Konina, cytuję: „Panie
Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedstawiam Państwu projekt budżetu Miasta Konina na
rok 2019, który jest przygotowany przez mojego poprzednika i w takiej formie będę
referował. Państwo otrzymali ten druk i na ten temat też dyskutowali, natomiast pojawiły się
do projektu budżetu autopoprawki, które zostaną przedstawione przez Panią skarbnik Irenę
Baranowską.
Przedstawiam Państwu budżet miasta Konina na rok 2019, który jest budżetem
realnym, możliwym do realizacji, przygotowanym zgodnie z zasadami jawności gospodarki
środkami publicznymi i z zachowaniem równowagi finansowej. Budżet ten został
przygotowany przez poprzednio urzędującego prezydenta.
Projekt budżetu miasta na rok 2019 zakłada dochody w wysokości 515.998.744,75 zł,
(co daje 100,93% większego budżetu niż ten, który był w 2018 roku) oraz wydatki na
poziomie 536.992.228,75 zł. Dochody gminy wyniosą blisko 357 mln zł, a dochody powiatu
ponad 159 mln zł.
Po stronie wydatków budżet jest zdeterminowany przez 3 pozycje z tego wydatki na:
- oświatę w wysokości blisko 175 mln zł,
- transport i łączność ponad 107 mln zł,
- pomoc społeczną i rodzinę - ponad 97 mln zł.
W 2019 roku dołożymy do zadań oświatowych ponad 30 mln zł.
W sumie ponad 188 mln zł przeznaczonych zostanie na oświatę i wychowanie wraz
z edukacyjną opieką wychowawczą.
Co istotne i wymaga podkreślenia 80 % ogólnych wydatków jednostek oświatowych
stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich, więc jest to bardzo duża część tych
wydatków.
Blisko 39 mln złotych rocznie kosztuje miasto wychowanie przedszkolne będące
zadaniem własnym gminy.
Drugim obszarem w mieście, gdzie skierowany jest blisko 97,5 milionowy wydatek to
pomoc społeczna i rodzina.
Świadczeniem wychowawczym 500+ objętych jest średniomiesięcznie około 5600
dzieci z ponad 3800 rodzin. Miesięczny wydatek na ten cel, to około 2,9 mln zł.
Wydatki na 2019 rok na świadczenia wychowawcze to kwota 29,7 mln zł.
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Od 2016 roku finansowane jest świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł
miesięcznie na dziecko, dodatkowo wypłacane przez rok czasu w przypadku matki
bezrobotnej. W roku 2018 około 200 matek bezrobotnych korzystało ze świadczeń
rodzicielskich.
Z roku na rok wzrastają potrzeby na zapewnienie opieki osobom starszym, co skutkuje
wzrostem wydatków na Domy Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze.
Wracając do wydatków przewidzianych na 2019 rok należy podkreślić, że o ich
wielkości i strukturze przesądza rozmiar zadań obowiązkowych.
Główne wydatki budżetu miasta, to obok oświaty i szeroko pojętej pomocy
społecznej, to ponad 107 mln zł, przeznaczone jest na transport i łączność, w tym ponad
73 mln zł to wydatki majątkowe na drogi w mieście.
Na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego przeznaczymy
ponad 10 mln zł. Na kulturę fizyczną zaplanowano blisko 14,5 mln zł.
Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydamy ponad 26,3 mln zł, na
gospodarkę mieszkaniową blisko 18 mln zł i ponad 12,8 mln zł na bezpieczeństwo publiczne
i ochronę przeciwpożarową.
Szanowni Państwo. W 2019 roku będą przed nami do wykonania zadania zlecone oraz
uchwalone przez Wysoką Radę programy. Po raz kolejny realizowany będzie plan zadań
przyjętych do wykonania w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego – na łączną kwotę
ponad 3 mln złotych.
Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć łącznie kwotę ponad 86,3 mln zł,
co stanowi 16,08% wydatków ogółem.
Na 2019 rok planujemy do realizacji 50 zadań.
W 2019 roku Miasto Konin będzie realizować następujące zadania inwestycyjne
(w niektórych zadaniach kwoty będą zmieniane autopoprawką):
- Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku
z modernizacją linii kolejowej E-20 – 30.000.000 zł,
- Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie – 27.260.313,96 zł,
- Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie –11.450.410,02 zł,
- Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 – 3.670.000 zł,
- Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych
oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych – 2.240.000 zł,
- Rozbudowa i przebudowa Domu Zemełki w Koninie wraz z przeznaczeniem na Inkubator
Aktywności i rozwinięcie działalności społecznej Centrum Organizacji Pozarządowych –
1.950.786,32 zł,
- Budowa sali gimnastycznej sportowo-rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym
i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka
w Koninie – 1.343.630,45 zł,
- Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej, oznaczonej
nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie – 1.000.000 zł,
- Nabycie nieruchomości gruntowych – 864.574 zł,
- projekt „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na
terenie K OSI” – 850.000 zł,
- Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie – 650.000 zł,
- Mini Uzdrowisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO) – 479.990 zł,
- Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO) – 465.806 zł,
W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano wydatki w łącznej kwocie
501.300 zł.
W ramach działań proekologicznych planuje się przekazać dotacje celowe na:
- dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych
rozwiązań i odnawialnych źródeł energii – 210.000 zł,
23

- budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci
kanalizacyjnej – 100.000 zł.
W roku 2019 Miasto Konin będzie kontynuować realizację projektów w ramach
Perspektywy UE 2014-2020 w programach:
1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:
- „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności
transportowej regionu poprzez wzmocnienie powiązania poszczególnych obszarów
w województwie wielkopolskim z siecią TEN-T (A2) i z terenami inwestycyjnymi oraz
poprawa bezpieczeństwa ruchu,
- „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn.
Szlak Piastowski” - projekt zakłada zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój Szlaku
Piastowskiego poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan,
- „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz danych
oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”. Celem projektu jest rozwój
innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Konina, poprzez
poprawę funkcjonowania administracji publicznej, co umożliwi obywatelom
i przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych usług publicznych,
- „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie
K OSI”. Projekt ma na celu rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez
samozatrudnienie bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy.
2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
- „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”. Głównym celem
projektu jest poprawa bezpieczeństwa i przepustowości infrastruktury drogowej na terenie
Miasta Konina poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską.
W planie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta
Konina na 2019 rok uwzględniono również wydatki majątkowe „Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego”. Koniński Budżet Obywatelski jest realizowany na podstawie Regulaminu
określonego w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 639 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia
2017 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2019. Nowy
regulamin zlikwidował dotychczasowy podział na zadania małe i duże, a wprowadził
realizację zadań do kwoty 100.000 zł.
Planowany na 2019 rok wynik budżetu, to deficyt w wysokości 20.993.484 zł, który
zostanie sfinansowany środkami z emisji papierów wartościowych.
Planowane na 2019 rok przychody wyniosą 50 mln zł, to przychody z emisji papierów
wartościowych.
Planowana w roku 2019 spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek, to kwota
29 mln zł, z tego: spłata kredytów 28,3 mln zł oraz spłata pożyczek z WFOŚiGW
i NFOŚiGW - 644 tys. zł.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (zgodnie z art. 243 ust.1
ustawy o finansach publicznych) do dochodów wynosi wg algorytmu dla miasta Konina
3,87%, a dopuszczalny obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2018 – 5,59%.
To oznacza, że poziom spłat zobowiązań kształtować się będzie poniżej dopuszczalnego
limitu.
Chciałbym w tym miejscu podkreślić jednak jedną ważną rzecz. Musimy koniecznie
monitorować sytuację finansową miasta oraz podejmować działania mające na celu
zwiększenie dochodów bieżących, a także zmniejszenie wydatków bieżących.
Kwota długu miasta na 1 styczeń 2019 roku i taka zostanie wyświetlona na liczniku
długu będzie wynosiła 147.824.855,29 zł, co stanowi blisko 28,64% dochodów ogółem.
Wpływ na tworzenie przyszłorocznego budżetu mają również jednostki organizacyjne,
ich realne możliwości dochodowe oraz planowane w mieście stawki podatkowe.
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Proponowany budżet jest kompromisem między potrzebami mieszkańców,
a możliwościami finansowymi miasta. Pragnę zaznaczyć, że przygotowany na 2019 rok
projekt budżetu jak i WPF uchwałami RIO uzyskały opinię pozytywną.
Szanowni Państwo, przy opracowaniu projektu budżetu Miasta Konina na 2019 rok
wzięte zostały pod uwagę różne aspekty. Jestem więc przekonany, że proponujemy Państwu
budżet w pełni realny, solidny i rozsądny.
W tym miejscu chciałbym podziękować za ten rozsądek Państwu radnym, którzy
zgodnie z moją prośbą powstrzymali się od artykułowania kolejnych wniosków, które
mogłyby być wprowadzone przez Wysoką Radę do budżetu 2019 roku. Jak sięgnę pamięcią
przez 12 lat taka sytuacja nie miała miejsca, żeby komisje takowe wnioski nie artykułowały
tak że jest to wydarzenie, które nie miało miejsca w poprzednich latach tak jak
konsultowałem, radni którzy zasiadają od wielu lat takiej sytuacji nie pamiętają. W tym
miejscu dziękuję Państwu radnym za wysłuchanie mojego apelu.
Ponadto wnoszę do tego budżetu, który został przygotowany przez mojego
poprzednika autopoprawki, które przedstawi Pani skarbnik, nad którymi prosiłbym
o pochylenie, ponieważ one są konieczne abyśmy mogli delikatnie poprawić ten budżet, który
został przygotowany.
Proszę Państwa o przyjęcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Konina na lata 2019-2022, które zostały Państwu przedstawione
w projektach uchwał z uwzględnieniem autopoprawek.”

Głos zabrała Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA, cytuję: „Autopoprawka
Prezydenta Miasta Konina do druku nr 22 - projekt WPF na lata 2019-2022.
W Załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022 dokonuje się zmian zgodnie
z załączonym Zestawieniem.
W Załączniku nr 2 dokonuje się zmian na przedsięwzięciach:
pkt. 1.1.1. – wydatki bieżące:
„Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na
lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” Program Operacyjny Pomoc Techniczna
2014- 2020 (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 33.044,07 zł do kwoty 154.401,46 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 33.044,07 zł do kwoty 102.871,46 zł.
„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz
danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie)
zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 9.766,00 zł do kwoty 2.147.330,95 zł.
pkt. 1.1.2. – wydatki majątkowe:
„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Zarząd Dróg
Miejskich w Koninie) zwiększa się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 594.440,00 zł do kwoty 38.431.534,11 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 594.440,00 zł do kwoty 11.661.042,31 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 594.440,00 do kwoty 695.040,00 zł.
„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014-2020 (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie)
zwiększa się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 13.211.627,32 zł do kwoty 60.168.357,40 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 7.503.513,83 zł do kwoty 34.763.827,79 zł,
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 5.708.113,49 zł do kwoty 24.430.710,11 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 13.211.627,32 zł do kwoty 59.194.537,90 zł.
pkt. 1.3.1. – wydatki bieżące:
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„Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019” (jednostka
realizująca Urząd Miejski w Koninie) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę
4.877,49 zł do kwoty 1.265.982,51 zł.
„Wypłata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które
stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina
zatwierdzającej projekt podziału działek” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie)
zwiększa się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 344.421,00 zł do kwoty 3.158.059,35 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 74.000,00 zł do kwoty 560.800,00 zł,
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 135.210,50 zł do kwoty 694.708,85 zł,
- limit wydatków w 2021 roku o kwotę 135.210,50 zł do kwoty 554.810,50 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 344.421,00 zł do kwoty 2.210.319,35 zł.
„Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych”
(jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zmniejsza się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę” ” (jednostka realizująca
Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł do
kwoty 34.587.048,72 zł.
„Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Konina” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 103.100,00 zł do kwoty 168.000,00 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 27.285,00 do kwoty 50.000,00 zł,
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 98.530,00 do kwoty 118.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 168.000,00 zł do kwoty 168.000,00 zł.
„Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem
i ochroną Mini ZOO” (okres realizacji 2018-2020, jednostka realizująca Urząd Miejski
w Koninie) zwiększa się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 143.000,00 zł do kwoty 2.593.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 o kwotę 143.000,00 zł do kwoty 2.193.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 143.000,00 zł do kwoty 2.593.000,00 zł.
„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych” (jednostka realizująca Urząd Miejski
w Koninie) zwiększa się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 126.619,62 zł do kwoty 734.105,37 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 42.206,54 zł do kwoty 244.701,79 zł,
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 42.206,54 zł do kwoty 244.701,79 zł,
- limit wydatków w 2021 roku o kwotę 42.206,54 zł do kwoty 244.701,79 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 126.619,62 zł do kwoty 734.105,37 zł.
pkt. 1.3.2. – wydatki majątkowe:
„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego
pn. Szlak Piastowski” (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie) zwiększa się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 268.950,00 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 254.000,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 254.000,00 zł.
„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej
od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu
wraz ze ścieżką rowerową” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie)
zwiększa się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 29.520,00 zł do kwoty 60.270,00 zł,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 29.520,00 zł do kwoty 60.270,00 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 29.520,00 zł do kwoty 60.270,00 zł.
26

„Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku
z modernizacją linii kolejowej E-20” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich
w Koninie) zmniejsza się:
- łączne nakłady finansowe o kwotę 13.211.627,32 zł do kwoty 66.788.372,68,
- limit wydatków w 2019 roku o kwotę 7.503.513,83 zł do kwoty 22.496.486,17 zł,
- limit wydatków w 2020 roku o kwotę 5.708.113,49 zł do kwoty 44.291.886,51 zł,
- limit zobowiązań o kwotę 13.211.627,32 zł do kwoty 66.788.372,68 zł.
Dodaje się przedsięwzięcia
pkt. 1.3.1. – wydatki bieżące:
„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną”.
Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady
finansowe 126.060,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 126.060,00 zł. Limit zobowiązań
126.060,00 zł.
„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych”.
Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady
finansowe 60.060,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 60.060,00 zł. Limit zobowiązań
60.060,00 zł.
Usuwa się przedsięwzięcia
pkt. 1.3.2. – wydatki majątkowe:
„Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie”.
Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2020. Łączne nakłady
finansowe 360.757,92 zł. Limit wydatków w 2019 roku 143.000,00 zł, w 2020 roku
206.000,00 zł. Limit zobowiązań 349.000,00 zł.
„Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim
w Koninie”.
Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady
finansowe 200.000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 178.738,00 zł. Limit zobowiązań
178.738,00 zł.
Autopoprawka Prezydenta Miasta Konina do druku nr 23 - projekt budżetu miasta
Konina na 2019 rok.
Budżet gminy:
1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.158.500 zł, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 3.010.000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. „Stworzenie
zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” (majątkowe).
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 124.000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski projektu pt. „Wzmacnianie
zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz
udostępnianie elektronicznych usług publicznych”.
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 24.500 zł – dochody własne
(zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz.90095 do rozdz.90002).
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 702.722 zł, w tym:
- dz.750 – Administracja publiczna o 25.000 zł z tytułu dotacji celowej z Europejskiego
Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
na realizację projektu pt. „Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego
programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”.
- dz.758 – Różne rozliczenia 653.222 zł – rozliczenia kosztów podatku VAT.
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 24.500 zł – dochody własne
(zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz.90095 do rozdz.90002).
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3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 251.044,07 zł, w tym:
- dz.750 – Administracja publiczna o 8.044,07 zł – wydatki bieżące.
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 100.000 zł - wspieranie
realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych.
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 143.000 zł – wydatki inwestycyjne
na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie”.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 252.044,07 zł, w tym:
- dz.750 – Administracja publiczna o 109.044,07 zł, w tym:
* wydatki bieżące - 15.000 zł,
* wydatki bieżące na realizację projektu pt. „Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie
lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz · z modelowym pilotażem”
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski · Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014-2020 - 33.044,07 zł,
* wydatki inwestycyjne o 61.000 zł na zadaniu pn. „Zakup i montaż terminali do głosowania ·
i prowadzenia debat w sali sesyjnej budynku przy ul. Wiosny Ludów 6”.
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 143.000 zł – urządzania,
pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO.
Budżet powiatu:
1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 212.088,23 zł w dz.600 Transport i łączność dotacja
celowa na realizację przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie projektu „Rozbudowa ulicy
Kleczewskiej w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.661.880,29 zł, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność o 7.969.990,29 z, w tym:
* wydatki bieżące 42.300 zł,
* wydatki inwestycyjne o 7.927.690,29 zł, w tym na zadaniach:
„Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku
z modernizacją linii kolejowej E-20” 7.715.602,06 zł,
„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” o 212.088,23 zł - projekt realizowany przez
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
- dz.630 – Turystyka o 178.738 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż pawilonów
kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie”.
- dz.755 – Wymiar sprawiedliwości o 5.982 zł – wydatki bieżące związane z prowadzeniem
punktów nieodpłatnych porad prawnych (zmiana klasyfikacji budżetowej) – zadanie z zakresu
administracji rządowej.
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 507.170 zł na wydatkach
inwestycyjnych, w tym:
 „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego
pn. Szlak Piastowski” 222.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6050 do § 6580),
 projekt pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa
wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” realizowany przez Urząd Miejski w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 285.170 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6057 i § 6059 do § 6587 i § 6589).
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.127.014,06 zł, w tym:
- dz.600 – Transport i łączność 8.539.562,06 zł, w tym:
* wydatki bieżące na obsługę prawną na prowadzenie spraw dotyczących obiektów na Trasie
Bursztynowej - 200.000 zł,
* wydatki inwestycyjne 8.339.562,06 zł, w tym:
- „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” - 594.440 zł
- „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej od
skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz
ze ścieżką” - 29.520 zł,
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- realizację projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 pn.: „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd
Dróg Miejskich w Koninie - 7.715.602,06 zł.
- dz.750 – Administracja publiczna o 42.300 zł na realizację zamówienia „Wykonanie
i dostawa tablic rejestracyjnych”.
- dz.755 – Wymiar sprawiedliwości o 5.982 zł – wydatki bieżące związane z prowadzeniem
punktów nieodpłatnych porad prawnych (zmiana klasyfikacji budżetowej) – zadanie z zakresu
administracji rządowej.
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 539.170 zł na wydatkach
inwestycyjnych, w tym:
 „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego
pn. Szlak Piastowski” 254.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6050 do § 6580),
 projekt pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa
wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” realizowany przez Urząd Miejski w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 285.170 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6057 i § 6059 do § 6587 i § 6589).
W Załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej obejmujący „Plan przychodów
i rozchodów budżetu miasta Konina na 2019 rok” zmniejsza się plan rozchodów o kwotę
3.134.000 zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ponieważ wpłynęła dotacja w 2018 roku
i nie ma potrzeby brania kredytu dokonuje się stosownych zmian w projekcie budżetu na
2019 rok.”

Podpunkt 5 - dyskusja nad autopoprawkami Prezydenta Miasta Konina i pozostałymi
wnioskami oraz ich przegłosowanie.

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Chciałem zapytać się o wydatki
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, konkretnie na wydatki na rozwój kluczowego
szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pod nazwą Szlak Piastowski.
Co to są za wydatki na Szlak Piastowski?”

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Są to wydatki,
o których bardzo dużo już mówiliśmy w poprzedniej kadencji. Chodzi o zagospodarowanie
terenów wokół Fary i Słupa Konińskiego.”

Przewodniczący rady, cytuję: „To cenna inicjatywa, która pozwoli to miejsce
uczęszczane przez turystów i mieszkańców odwiedzać, a przypomnę, że przy okazji
rozwijamy nasze zasoby mieszkaniowe w tej okolicy, więc dla tych, którzy decydują się tu na
mieszkanie, ten obszar na spacery zyska znacząco.”

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Jedna tylko taka mała uwaga. Prosiłbym
o dopisanie jednego wyrazu, a mianowicie w autopoprawce do druku nr 23 jest zadanie:
„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej od
skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz
ze ścieżką” - 29.520 zł. Prosiłbym o dopisanie rowerowej, z uwagi na to, że w zmianach
budżetowych jest pełna nazwa. To tylko taka mała uwaga.
Poza tym mam pytanie, jeżeli chodzi o druk nr 23 – autopoprawka WPF. Mamy tutaj
taki zapis: zwiększa się plan wydatków, jest to punkt 3, wydatki bieżące na obsługę prawną
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na prowadzenie spraw dotyczących obiektów na Trasie Bursztynowej - 200.000 zł.
Czy mógłbym coś więcej na ten temat usłyszeć?”

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Jeśli chodzi o pierwsza
uwagę, jak najbardziej przyjmuję ją, rzeczywiście brakło słowa. W zadaniu jest, ale
w autopoprawce nie ma. Chodzi o to, żeby był porządek i w autopoprawce również powinno
być.
Odpowiadając na pytanie drugie, co to jest za wydatek, który jest planowany
w wysokości 200 tys. zł. Szanowni radni, wiemy o tym, że inwestycja związana z drugą
przeprawą przez rzekę Wartę w przyszłości miasto Konin będzie kosztowała „grube”
pieniądze. Estakada według opinii fachowców będzie musiała podlegać systematycznej,
trwającej przez kilka lat naprawie, ale biorąc pod uwagę to, że chciałbym mieć pewność
związaną z tym, w jaki sposób został cały proces inwestycyjny, związany z
przeprowadzeniem tego zadania przez budżet miasta, który również sięgał po środki
zewnętrzne, bo przypomnę była to kwota 230 mln zł, inwestycja, która została oddana 11 lat
temu, którą już w tej chwili trzeba naprawiać, a wiemy, że przecież takie obiekty swoją
wytrzymałość mają ok. 100 lat.
Biorąc pod uwagę to, co się dzieje ze stanem technicznym przeprawy, wymaga
głębokiego przeanalizowania, ale i również przeanalizowania pod kątem prawnym,
przygotowania naszego miasta pod kątem ewentualnie wysuwania roszczeń w stosunku do
wykonawców. Nie przesądzam, czy w stosunku do wykonawców, czy inspektorów nadzoru,
ale żeby mieć pewność, co się działo od momentu tego, jak pojawiła się koncepcja w czyjejś
głowie, dotyczących, że będziemy w tym miejscu budowali drugą przeprawę przez rzekę
Wartę, poprzez przygotowanie samej koncepcji, potem projektu, przeprowadzenie przetargu,
samej inwestycji, odbiorów oraz tego, co się działo od momentu stwierdzenia wady mostu do
dnia objęcia przeze mnie funkcji prezydenta, chciałbym mieć informacje na ten temat. Nie
wiem, jakie będą to pieniądze, natomiast proszę zwrócić uwagę, że będzie wybrana
wyspecjalizowana kancelaria prawna, która będzie fachowcem w zakresie budownictwa, tak
że Panie radny te pieniądze przygotowane muszą być w budżecie na obsługę prawną tego,
co będzie realizowane przez Miasto w ciągu najbliższych lat.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Myślę, że uproszczając, musimy się spodziewać tego,
że trzeba będzie dochodzić na drodze sądowej przynajmniej zwrotu kosztów naprawy tego,
co trzeba będzie robić, a wszyscy wiemy, że nie będą to małe pieniądze. Ekspertyza mówiąca
o tym, że na etapie wykonawstwa iniekt, który miał być zanurzony w linii sprężającej nie
dotarł tam gdzie miał, świadczy jednoznacznie, nawet dla nas laików, że robota jest zrobiona
nie tak jak trzeba, więc siłą rzeczy trzeba ją naprawić i to już będą niemałe pieniądze i tutaj
zabezpieczenie na pewno drogi prawnej fachowej jest niezbędne.”

Podpunkt 6 - przedstawienie stanowisk Klubów Radnych.

Przewodniczący rady, cytuję: „Szanowni Państwo przejdziemy teraz do opinii klubów
radnych.”

W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej głos zabrał przewodniczący
klubu Sławomir LOREK, cytuję: „W sposób szczegółowy, precyzyjny, z jednej strony
otrzymaliśmy materiały dotyczące projektu budżetu, który za chwilę będziemy uchwalać,
z drugiej strony otrzymaliśmy również wyjaśnienia dotyczące tego budżetu. Mamy tu budżet,
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który po raz kolejny jest budżetem przekraczającym tą magiczną wielkość 500 mln zł, ale
z drugiej strony musimy być świadomi tego, że jest to budżet, który zawiera bardzo liczne
inwestycje. Ja myślę, że dzisiaj nie ma nikogo na tej sali, nie ma nikogo w naszym mieście,
który widząc zakres inwestycji, nie ma wątpliwość, że ten budżet z tego powodu jest trudny.
Te inwestycje, które są realizowane przypomnę i tutaj się zwrócę jeszcze do radnych
VII kadencji, zwrócę się również do mojego kolegi Marka Waszkowiaka, bo przez dwa lata
byliśmy zastępcami prezydenta i odpowiadaliśmy również za to, ażeby dobrze przygotować
się do pozyskania środków zewnętrznych. Często były zadawane pytania, czy to jest dzisiaj
najważniejsze dla mieszańców, ale z drugiej strony zdawaliśmy sobie wtedy sprawę i myślę,
że dzisiaj zdajemy sobie sprawę jako radni, że wiele inwestycji, które powstają na lata, nie
byłyby możliwe, gdyby nie zostały podjęte wtedy decyzje o możliwości ubiegania się
o środki i te środki zewnętrzne były pozyskiwane.
Z drugiej strony nikt nie przewidział, jak będą rosły koszty realizacji tych zadań.
Jest wiele czynników. Ja mogę tylko Państwu powiedzieć o pewnym elemencie, który jest też
w tym budżecie, a odwołam się do grupy zakupowej energii elektrycznej, która 5 lat temu się
pojawiła. W roku 2019 w budżecie, instytucje, które są objęte grupą zakupową będą za
energię elektryczną płacić niecałe 22 gr za kWh. Jeżeli w roku 2018 w pierwszym kwartale
byłby organizowany przetarg, to te ceny rynkowe, które uzyskiwały inne samorządy
w Polsce, w Wielkopolsce, to te ceny energii były 35 gr. Może przy kwotach powyżej
500 mln zł, to, o czym mówię, nie jest wielką kwotą, bo roczna kwota zakupu energii, to jest
niecałe 2.200.000 zł. Byśmy dzisiaj zastanawiali się, jak w budżecie znaleźć co najmniej
1.200.000 zł po to, ażeby zapłacić za energię. Myślę, że ostatnio bardzo głośny medialny
temat.
Także to, co dzisiaj było powiedziane przez prezydenta Piotra Korytkowskiego, że jest
to budżet trudny, ale realny. Jest to budżet, który będzie wymagał ciągłego monitoringu,
a o monitoring akurat Pani skarbnik i Pana skarbnika z doświadczenia się nie martwię.
To będzie budżet, który będzie wymagał ciągłego monitoringu każdego kierownika wydziału
Urzędu Miejskiego, każdego kierownika jednostki organizacyjnej. Dlatego, że zdajemy sobie
sprawę, że tak jak i tu podałem Państwu przykład grupy zakupowej i energii, jaki jest
dynamizm na rynku cen, zdaję sobie sprawę, że w ciągu roku budżetowego 2019 to my
wszyscy, tak jak tu siedzimy, zwracam się do wszystkich radnych, będziemy nieraz jeszcze
wprowadzać zmiany w tym budżecie po to, żeby go urealnić do aktualnej sytuacji, która jest.
Pan prezydent Piotr Korytkowski powiedział, że jest to budżet, który już wymagał
podjęcia przez Pana prezydenta pewnych decyzji, szukania oszczędności. Powiedzmy sobie
jasno, żeby ten budżet zrealizować, żebyśmy mogli w roku 2020 na tej sali powiedzieć,
że udało nam się ten budżet dobrze zrealizować, to wymaga zaangażowania każdego. I nas
jako radnych, bo zostaliśmy przez mieszkańców wybrani, również po to, żeby wypowiadać
się na temat realizacji tego budżetu, ale również zgodnie z mandatem, który mamy wspierać,
pomagać, podpowiadać podczas jego realizacji.
W imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej chciałem powiedzieć Państwu, że poprzemy
ten budżet i będziemy wspierać Pana prezydenta, zastępców, ażeby udało się ten budżet
zrealizować dla dobra naszych mieszkańców. I takie jest stanowisko radnych Klubu Koalicji
Obywatelskiej.”

W imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość głos zabrał przewodniczący klubu
Marek WASZKOWIAK, cytuję: „Budżet to nie jest tylko plan finansowy, to jest również
pewna wizja, każdy ma swoją wizję rozwoju naszego miasta, ale najistotniejszym elementem
tej wizji jest wizja prezydenta. To jego wpływ na to, co się będzie działo w mieście jest
istotne. I myślę, że o tym trzeba będzie dyskutować. Dziś jesteśmy w sytuacji, w której
budżet jest, że tak się wyrażę, przejściowy. I trudno się kłócić z Panem prezydentem
Korytkowskim, co jest zapisane, bo nie zawsze by się pod tym podpisał.
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Opinia, którą wyrażam w imieniu klubu musi mieć kilka elementów, musi być rzetelna
i wynikająca z najlepszej wiedzy, ale musi również być niezależna, to znaczy taka, w której
nie ma moich osobistych interesów albo to, czy mi się opłaca grupowo czy indywidualnie.
Nie może być również opinią, która mówi dla świętego spokoju machnę ręką i podniosę rękę.
Proszę potraktować to jako nasze przemyślenia, którymi chcemy się podzielić.
We
fragmencie
budżetu
dotyczącym
dochodów
chciałbym
pokazać
niebezpieczeństwa, które na Pana prezydenta czekają. W dochodach jest podane 5 mln zł ze
sprzedaży Hotelu Konin. Z prezydentem Adamowem dyskutowaliśmy na komisji i chyba
mamy podobny pogląd. Możemy dyskutować jak z tego wyjść, ale te 5 mln zł jest mało
realne, bo to już kolejna próba.
Panie prezydencie drugi element, to jest gospodarka odpadami. W budżecie jest
zawarte 12,5 mln zł wzrost z 9.400.000 zł to jest 25%. To jest to coś, o czym dyskutujemy,
o czym mówiliśmy, o pewnej ścieżce postępowania, to oznacza, że w świetle dzisiejszych
naszych przepisów miejskich tej kwoty nie mamy, bo musimy podnieść ewentualnie cenę za
odbiór odpadów. To oznacza, że czeka przed nami zadanie, które trzeba przedyskutować.
Ważnym elementem, o którym trzeba powiedzieć, to są spadki w ochronie
środowiska, bo to jest specyficzny pieniądz, którym prezydent miasta mógł dysponować
w niektórych inwestycjach kanalizacyjnych, związanych z ochroną środowiska. I w części
powiatowej i części miejskiej następuje istotny spadek.
Chciałbym przejść teraz do wydatków. Dwie cechy charakterystyczne, o których
chciałbym powiedzieć. We wszystkich przypadkach energia jest zaplanowana na poziomie
tym samym lub ciut niższym lub ciut wyższym. Przy dyskusji, która trwa, nie wiemy jak ona
się zakończy. I zostawianie prezydenta na zasadzie, a niech się potem martwi, byłoby dość
nieuczciwe.
Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która była w moim pionie, oświetlenie
uliczne. Na przyrost na energię i obsługę oświetlenia ulicznego przyjęliśmy 6%. Panie
prezydencie jak znam spółkę oświetleniową, to musiałby przyjść święty prezes, żeby ustąpił
i nie chciał na tym zarobić, to są za małe pieniądze. I nawet to, że była „sowa” zastosowana
i jest mniejsze zużycie energii, to i tak te pieniądze są za małe. I moim zdaniem prędzej czy
później to mocno wyjdzie. Natomiast powiem od razu w tym miejscu, Panie prezydencie, gdy
się pojawi coś podobnego jak „sowa”, to Klub Prawa i Sprawiedliwości poprze taką
inicjatywę, bo dalsze oszczędności na oświetleniu ulicznym, ale również i przejmowanie od
spółki jest interesem miasta.
W części wydatków gospodarka mieszkaniowa maleje, pomoc społeczna maleje,
rodzina maleje. Natomiast rezerwy, które Pan prezydent ma, a które są w moim przekonaniu
istotnym elementem zarządzania miastem przez prezydenta, one i w części powiatowej
i w części gminnej są niższe. To jest to coś, co jest Panu potrzebne do reagowania szybko.
Powiedział Pan przed chwilą o przeprawie, to tam gdzieś powinny być te pieniądze,
gdzie w razie czego miałby je Pan do dyspozycji, a Pan ich po prostu nie ma.
Chciałbym powiedzieć również o części tej inwestycyjnej, drogowej, bo to jest chyba
najistotniejsze. Rozmawiałem z Panem prezydentem Adamowem, pierwszy przetarg już pod
Pana rządami, kwota jest chyba wyższa od tego, co Pan ma. Nie widzę podstaw do
stwierdzenia, że przy następnych będzie inaczej. Będziemy szukać pieniędzy na zewnątrz.
Ja to rozumiem, natomiast nie widzę pola manewru dla Pana prezydenta, żeby w ramach tego
budżetu znaleźć te pieniądze. To jest po prostu niebezpieczne i dla miasta i Pana.
Ale chciałbym przejść na chwilę do uwag związanych z opinią RIO. Niepokojące dla
nas jest w części dotyczącej budżetu, opis w punkcie 5 dotyczącym oświaty, bo to świadczy
o tym, że wbrew trochę faktom zaplanowano wydatki, a Pan prezydent wie, że w przypadku
oświaty nie będzie wielkiego gadania. Jeżeli pójdą pewne rzeczy, to muszą pieniądze po
prostu być. Natomiast najbardziej niebezpieczne dla nas jest to, co jest w opinii dotyczącej
WPF, a mianowicie przyjęcie wskaźnika wzrostu wydatków o 1% To oznacza, że idziemy
poniżej inflacji z wydatkami co jest niemożliwe. Ja wiem, że w inżynierii, to jest w ten
sposób, zrobimy mniejszą prognozę wydatków, to ta dziura będzie mniejsza i zmieścimy się
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z normami zadłużeniowymi. Wolałbym, żeby było to pokazane uczciwie, żeby decyzje Pana
prezydenta były w pełni świadome. Puszczamy obligacje, bierzemy kredyt, ponieważ tak to
wygląda, a my mamy wrażenie, że tutaj jest udawanie, że … To nie jest właściwe podejście
prawda.
Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, zgodnie z ustawą zresztą, budżet powinien
być realistyczny. Realizm planowania jest ważny ze względu na bezpieczeństwo osób
zarządzających, ale również na samorząd. Panie prezydencie, my wiemy, że ta dyskusja się
nie kończy, my ją zaczynamy. Uważamy, że dyskusja o Pańskiej wizji, czy o wizji naszego
miasta rozpocznie się z dużą siłą od stycznia, gdy Pan prezydent przejrzy ten budżet
naprawdę dokładnie i powie, co zmieniamy.
Klub Prawa i Sprawiedliwości podjął taką decyzję, że wstrzymujemy się od głosu tym
razem, licząc na to, że dalsze prace przyniosą efekty korzystne dla naszego miasta.”

W imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej głos zabrał
przewodniczący klubu radny Tadeusz WOJDYŃSKI, cytuję: „Wprawdzie na temat budżetu
powiedziano wszystko, te uwagi również były zawarte w opinii Komisji Finansów
i Infrastruktury, którą przedłożyłem Wysokiej Radzie, dlatego nie będę tu się powtarzał
i cytował znowu tych zagrożeń i wątpliwości, które tu już były powiedziane podczas
dzisiejszej debaty.
Skupię się na jednym, że powinniśmy ponad interes partyjny stawiać interes miasta.
To jest najważniejsze – nasi mieszkańcy. Pan prezydent Korytkowski powiedział, że to
budżet poprzednika, ale Pan Korytkowski – prezydent, ma możliwość zmian i dokonał tych
zmian w ramach autopoprawki i to już jest projekt Pana prezydenta Korytkowskiego i tak my
to traktujemy i musi Pan prezydent wziąć również odpowiedzialność za ten projekt.
Zgadzam się z tym, że nie jest to budżet naszych oczekiwań, ale żeby zapewnić
sprawność funkcjonowania urzędu i realizacji zadań Panu prezydentowi, wobec tego ten
budżet poprzemy. Klub Lewica będzie głosował „za” budżetem.”

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Chciałem tylko
poświęcić parę słów w związku z wypowiedziami szefów klubów. Szczególnie tutaj, jeśli
chodzi o wypowiedź Klubu PiS mam parę może nie uwag, ale chciałbym odpowiedzieć.
Tak, jesteśmy za ten budżet odpowiedzialni wszyscy, łącznie z radą. Ten budżet już od
1 stycznia będziemy zmieniali, będziemy zmieniali w taki sposób, aby szukać oszczędności
wszędzie. I tu wybrzmiało to w słowach przewodniczącego Lorka, że wszyscy, nie tylko rada,
nie tylko prezydenci, ale wszyscy szefowie jednostek organizacyjnych będą zobligowani do
tego, żeby oglądać każdą złotówkę z dwóch stron. Będziemy musieli oszczędzać. Jest to
budżet bardzo trudny, a wiem, że to, co jest w tej chwili w nim zawarte, jeśli chodzi
o wydatki, to nie wszystko, co będzie nas czekało w przyszłym roku, dlatego też
oszczędności, to będzie coś, co będzie determinowało prace związane z budżetem.
Jeśli chodzi o Hotel Konin. Panie przewodniczący, ten punkt, jeśli chodzi o budżet
i związane z nim przychody do budżetu, to już od lat umieszczany jest w budżecie. I proszę
powiedzieć, spełnił on swoją rolę prawda? Poprzez to, że został umieszczany w budżecie
każdego roku. Tak. Nie sprzedaliśmy, ale takie umiejscowienie go w budżecie przynosi
pozytywne efekty. Nie będę tego tematu rozwijał.
Jeśli chodzi o oświetlenie uliczne, już od lat na ten temat mówimy, że rzeczywiście
Miasto powinno wycofać się ze współpracy z Oświetleniem Ulicznym sp. z o.o., gdzie mamy
jakieś małe udziały tak, aby przejąć całe oświetlenie uliczne w mieście na własność
i rzeczywiście, gdybyśmy mieli całość oświetlenia ulicznego na naszym utrzymaniu,
mielibyśmy realne oszczędności w nadchodzącym roku, właśnie coś, co powiedział
Pan przewodniczący Lorek, poprzez to, że mamy grupę zakupową, będziemy mieli tańszą
energię elektryczną, tzn. tańszą energię od tej, która jest zapowiadana lub niezapowiadana.
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Trudno jest mi powiedzieć, gdyż bardzo dużo sprzecznych informacji w ostatnim czasie
w prasie i w mediach pojawia się, dotyczących energii elektrycznej. My mamy jednak spokój,
jeśli chodzi o jednostki organizacyjne miasta poprzez to, że została stworzona grupa
zakupowa, te ceny, które będą w 2019 roku będą na poziomie roku 2018 i to jest realna
oszczędność, w związku z tym, gdybyśmy mieli również oświetlenie uliczne, tych podwyżek
w tym zakresie by nie było.
Jeśli chodzi o oświatę. Tak, rzeczywiście oświata może nie tyle nam spędza sen
z powiek, ale jest naprawdę bardzo intensywnie analizowana przez mojego zastępcę
ds. społecznych, który ma również w swoim zakresie obowiązków sprawy związane
z oświatą. Jest to analizowane, konsultowane i już w tej chwili z dyrektorami szkół,
w najbliższym czasie kolejne spotkanie będzie, będzie również spotkanie z moim udziałem,
gdzie będziemy bardzo poważnie z dyrektorami jednostek oświatowych na temat budżetu
przyszłorocznego rozmawiali.
Jeśli chodzi o WPF, tutaj powiem w ten sposób, to są pewne zabiegi, zabiegi
rachunkowe, które powodują to, że osiągniemy pozytywny efekt na koniec 2019 roku Panie
przewodniczący Waszkowiak.
Padło tutaj takie sformułowanie, że to jest mój, ponieważ wprowadziłem parę
autopoprawek do budżetu. One nie były jakieś zmieniające budżet w sposób drastyczny, gdyż
nie jest możliwe wywrócenie budżetu do góry nogami w przeciągu jednego miesiąca.
Wprowadzenie istotnych zmian spowodowałoby rozchwianie absolutne pod względem
rachunkowym, pod względem wykonywania zadań, ale i pod względem organizacyjnym cały
nasz samorząd. Tylko osoba totalnie nieodpowiedzialna mogłaby o takie coś się pokusić,
dlatego też wcale nie było powiedziane, że jest to w sposób negatywny, że jest to nie mój
budżet. Było tylko przypomnienie o tym, że zasadniczą jego część przygotował mój
poprzednik, natomiast autopoprawki, które zostały przez mnie wprowadzone są absolutnie
konieczne do tego, żebyśmy mogli rozpocząć realizację tego budżetu w sposób spokojny,
dlatego jeszcze raz apeluję do wszystkich Państwa radnych o poparcie tego projektu uchwały
związanego z projektem budżetu oraz WPF na 2019 rok.”

Podpunkt 7 - głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej (druk nr 23).

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022 – druk nr 22.

Wynikiem głosowania: 14 radnych „za”, 0 „przeciw”, 9 „wstrzymujących się”
od głosowania – Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022.
Uchwała Nr 26 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W głosowaniu brało udział 23 radnych, na stan Rady 23 radnych.

Następnie przewodniczący rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2019 rok – druk nr 23.
Wynikiem głosowania: 14 radnych „za”, 0 „przeciw” i 9 „wstrzymujących się”
od głosowania - Rada Miasta Konina uchwaliła budżet miasta Konina na 2018 rok.
Uchwała Nr 27 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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W głosowaniu brało udział 23 radnych, na stan Rady 23 radnych.
Głos zabrał Prezydent Miasta Konina Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Dziękuję
wszystkim osobom, które zagłosowały „za” przyjęciem WPF i budżetu na rok 2019. Dziękuję
osobom, które „wstrzymały się” od głosu.
Chciałbym mimo tej Państwa decyzji zaprosić Państwa do wspólnego tworzenia
budżetu 2019 roku tak, żebyśmy mogli kształtować go dla dobra naszych mieszkańców.
Jednocześnie chciałem podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do
wypracowania tego projektu uchwały budżetowej oraz WPF. Jest to bardzo duży wkład pracy,
który zaczyna się w połowie roku i wieńczy go uchwalenie budżetu pod koniec bądź też
w pierwszym miesiącu roku budżetowego. Dziękuję Pani skarbnik Irenie Baranowskiej,
dziękuję z-cy skarbnika Kazimierzowi Lebiodzie. Ostatni czas był czasem gorącym dla nas.
Dziękuję za te sugestie i prośby, które zostały przeze mnie wyartykułowane i które zostały
przez Państwa przyjęte. Dziękuję wszystkim kierownikom wydziałów. Myślę, że wspólnie
i to gdzieś już słyszałem damy radę, jeśli chodzi o budżet przyszłoroczny.”

15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2017/2018.
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy informacji
o stanie
realizacji
zadań
oświatowych
za rok
szkolny
2017/2018.
Proszę
wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o przedstawienie wypracowanej
opinii.”

Głos zabrał wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej
OSTROWSKI, cytuję: „Materiał został omówiony na komisji i zaopiniowany pozytywnie.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad informacją.

Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „Po pierwsze chciałbym ten materiał
jako lekturę polecić każdemu. Mam tutaj na myśli Państwa radnych, ale również dyrektorów
konińskiej oświaty, rodziców. Chciałbym bardzo, żeby ten materiał był też w jakiś sposób
omawiany, przedstawiany w radach pedagogicznych, w radach rodziców. Jak Państwo wiecie,
ta informacja, która ma taki charakter, ona jest w sposób ustawowy nałożona jako obowiązek,
ażeby stan realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny przedstawiać Wysokiej
Radzie, ale jednocześnie bym prosił, aby ten materiał dotarł do szerszego grona. On jest
moim zdaniem bardzo profesjonalnie przygotowany. Tutaj szczególnie polecam fragmenty
dotyczące analizy wyników egzaminów maturalnych, egzaminów gimnazjalnych, tak że
chciałbym, i o to proszę Państwa radnych, ażeby promować ten materiał i ażeby tak jak
powiedziałem, była to lektura obowiązkowa dla wielu środowisk.”

Odpowiadając z-ca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Oczywiście jak spojrzycie
Państwo na informację o stanie realizacji zadań oświatowych, to widzicie Państwo datę
października 2018 roku, zatem tak, jak powiedział Pan radny Sławomir Lorek, to jest jeszcze
to, co nadzorował i jak ważne to jest, to ma świadomość nie tylko Pan radny, ale my wszyscy,
ja od kilku tygodni również. Bardzo dziękuję za to, że od kilkunastu lat, bo już chyba
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jedenasty rok z rzędu jest przygotowywana ta informacja, nawet wcześniej niż trzeba było to
robić Miasto Konin to robiło.
Chciałbym tych wszystkich z Państwa, którzy jesteście zainteresowani oświatą, a też
mobilizuję i zachęcam Państwa do tego, byście byli rzeczywiście, bo jak spojrzycie na to, co
przed chwilą uchwaliliśmy, na wydatki budżetowe, na to, co się dzieje w oświacie, chociażby,
jeśli chodzi o rzeczy związane z reformą oświaty, w której przypominam trwaniu wciąż
jesteśmy, a przed nami niezwykle ważny czas, tzn. czas podwójnego naboru, zarówno ze
szkół podstawowych jak i szkół gimnazjalnych. Chciałbym, żebyście Pastwo uważnie, tak jak
prosił Pan Sławomir Lorek czytali ten materiał. Wszędzie tam, gdzie macie Państwo
jakiekolwiek pytania, dotyczące oświaty, dotyczące nowego naboru planowanego przez
Miasto Konin, tego, jakie profile, jakie klasy, gdzie będą zmiany, czy będą zmiany. Jestem do
Państwa dyspozycji, zarówno indywidualnie jak i mogę spotkać się z klubem, jeśli chcecie
Państwo, byśmy na ten temat rozmawiali, zawsze będę do dyspozycji.”

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Chciałbym,
żebyśmy na ten dokument spojrzeli z perspektywy naszego budżetu. Na oświatę wydajemy
168 mln zł, to jest ogromna kwota pieniędzy. Ja bym chciał, żeby te dwie rzeczy łączyć, tzn.
wydatki z jakością kształcenia, bo rzeczą oczywistą jest, że kształcenie kosztuje. Na tym się
nie zarabia. To jest swoista inwestycja. Ta inwestycja musi nam się zwracać i ten zwrot, to są
właśnie wyniki, które osiągają nasi uczniowie, tak że nie bójmy się wydatków na oświatę. Ja
zdaję sobie sprawę, że to jest ogromny kłopot, który stoi po stronie prezydenta, żeby te środki
zagwarantować, natomiast jeśli już te środki wydajemy, to oczekujemy wysokiej jakości
kształcenia, tak że te dwie rzeczy traktujmy komplementarnie.”

Do informacji radni niemieli innych uwag.

Przewodniczący rady poinformował, że Rada Miasta Konina przyjęła do wiadomości
przedłożoną informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Powiatów
Polskich (druk nr 34).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie wystąpienia ze Związku Powiatów Polskich - druk nr 34. Proszę Prezydenta Miasta
Konina Pana Piotra Korytkowskiego, w poprzedniej kadencji przedstawiciela miasta
w Związku Powiatów Polskich, o uzasadnienie tej decyzji.”

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Tak, rzeczywiście
w minionej kadencji byłem delegatem samorządu miasta Konina do Związku Powiatów
Polskich. Uczestniczyłem, choć niezbyt intensywnie w proponowanych spotkaniach przez
Związek Powiatów Polskich, dlatego też mogę powiedzieć, że Miasto Konin, oczywiście
będące miastem na prawach powiatu może być również członkiem tego gremium, jednakże
to, co usłyszałem podczas różnego rodzaju spotkań, debat, konsultacji, dotyczy głównie
powiatów, powiatów ziemskich, które troszeczkę różnią się jednak od miast na prawach
powiatu.
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Poza tym, kolejnym i myślę, że też jest tutaj nie bez znaczenia, aczkolwiek
symbolicznym elementem, dla którego zwróciłem się do Państwa z prośbą o to, aby podjąć tą
uchwałę, jest element związany z finansami. My płacimy, będziemy płacić w przyszłym roku
składkę ponad 12 tys. zł rocznie za udział, możliwość bycia członkiem tego gremium
Związku Powiatów Polskich, natomiast same wyjazdy i wspomaganie innych działalności
Związku Powiatów Polskich generuje pewne koszty. Tak jak powiedziałem, zaczynamy
oszczędzać. Zaczynamy oszczędzać również od małych kwot, dlatego też proponuję, abyście
Państwo podjęli tą uchwałę, abyśmy wystąpili z tego związku, gdyż dla nas ważniejszym jest
uczestnictwo w Związku Miast Polskich, w którym to gremium mieliśmy bardzo silną
pozycję jeszcze za czasów prezydenta Kazimierza Pałasza. Myślę, że funkcjonowanie
w Związku Miast Polskich przyniesie nam o wiele większe korzyści i tutaj w tym momencie
sądzę, że powinniśmy wzmacniać właśnie naszą pozycję, aby uczestniczyć w pracach tego
gremium, tak że proszę o podjęcie tejże uchwały.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania.

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Powiatów Polskich.
Uchwała Nr 28 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania dwóch radnych
do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 20).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – druk nr 20.
Przypomnę, że dwóch radnych zasiada w tej komisji i bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów
do tego ciała z ramienia rady.”

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Chciałbym
zgłosić do tej rady Pana Jacka Kubiaka. Jest członkiem Komisji Praworządności, więc myślę,
że te dwie funkcje będzie wyśmienicie łączyć.”
Radny Jacek KUBIAK wyraził zgodę na udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku.

Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „Chciałbym do tej rady zgłosić
przewodniczącego Komisji Praworządności radnego Macieja Ostrowskiego.”
Radny Maciej OSTROWSKI wyraził zgodę na udział w pracach Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
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Nie było innych kandydatur. Przewodniczący rady projekt uchwały wraz
z zaproponowanymi kandydatami poddał pod głosowanie.
W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Uchwała Nr 29 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Rady Miasta
Konina z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru
przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Konina (druk nr 24).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Rady Miasta Konina z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie
wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Konina. Przypomnę, że wakat mamy
na stanowisku przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.”

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „W imieniu Klubu PiS chciałbym
zgłosić kandydaturę radnego Zenona Chojnackiego.”

Radny wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję przewodniczącego Komisji
Rodziny i Spraw Społecznych.

Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „Mój głos, to nie będzie zgłoszenie,
tylko to będzie wyrażenie opinii o kandydacie. Bardzo się cieszę, że Klub PiS do Komisji
Rodziny i Spraw Społecznych zgłasza przewodniczącego Zenona Chojnackiego i mogę
powiedzieć, że wśród tego gremium rady nie ma osoby, która by tak dobrze znała problemy
rodziny, zajmowała się profesjonalnie nimi od lat i chciała swoją wiedzę jako przewodniczący
komisji skierować na działania tej komisji i na rzecz naszych mieszkańców, tak że Klub
Koalicji Obywatelskiej nie zgłasza innego kandydata.”

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Bardzo dziękuję
za to szlachetne poparcie. Liczę na współpracę, zobaczymy, jaki będzie wynik głosowania,
ale już w tym momencie chciałem za bardzo miłe słowa, zgłoszone pod moim adresem
podziękować.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Ja chciałem pogratulować wystąpienia
przewodniczącemu klubu, bo uważam, że dowodzi klasy człowieka. Uważam, że bardzo
dobrze jest docenić profesjonalizm człowieka i ja życzyłbym sobie, żeby w każdym obszarze
naszego funkcjonowania wspólnego tak też było, żebyśmy wybierali specjalistów, za których
nie będziemy się wstydzić, bo to świadczy o jakości całego organu, który każdy z nas
powinien reprezentować najlepiej jak potrafi i jeśli ma świadomość swoich ułomności i braku
narzędzi, to dobrze, jeśli nie, to warto czasami spojrzeć w lustro. To jest moja osobista
refleksja, osobisty głos.”
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Nie było innych kandydatur. Przewodniczący rady projekt uchwały wraz
z zaproponowanym kandydatem poddał pod głosowanie.

Wynikiem głosowania: 22 radnych „za”, 0 „przeciw”, 1 radny „wstrzymujący się”
od głosowania - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Rady
Miasta Konina z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych
komisji Rady Miasta Konina.
Uchwała Nr 30 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 9 Rady Miasta
Konina z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych komisji Rady Miasta Konina (druk nr 25).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr 9 Rady Miasta Konina z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Konina. Radna Monika Kosińska
zadeklarowała pracę w Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisji Edukacji Kultury
i Sportu.”

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Chciałbym zgłosić chęć pracy
w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.”

Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Także proszę o dopisanie mojej osoby,
jako członka Komisji Finansów.”

Do projektu uchwały radni nie mieli innych zgłoszeń. Przystąpiono do głosowania.

W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła
uchwałę sprawie zmiany Uchwały Nr 9 Rady Miasta Konina z dnia 5 grudnia 2018 roku
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Konina.
Uchwała Nr 31 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

20. Wnioski i zapytania radnych.
Przewodniczący rady, cytuję: „Zgodnie z wnioskiem przegłosowanym na ostatniej
sesji Komisja Statutowa zajęła się sprawą dotyczącą głosowania na poprzedniej sesji Pana
radnego Krystiana Majewskiego. Ponieważ rolą organów zwłaszcza, ale i obywateli, którzy
nas zawiadomili jest powiadomienie stosowych organów, bo my nie oceniamy kwalifikacji
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czynu, od tego są odpowiednie organy, natomiast już na organ nasz kodeks karny nakłada
obowiązki. My nie możemy nie zareagować na to wydarzenie. My to omówiliśmy na
posiedzeniu Komisji Statutowej i w głosowaniu, w którym wzięło 5 członków tej komisji,
4 opowiedziało się „za” tym, że należy powiadomić organ, jakim jest prokuratura o tym
zdarzeniu, które zostało zarejestrowane nie tylko dźwiękiem ale i obrazem. W ten sam sposób
zagłosował sam zainteresowany radny Krystian Majewski. Jeden radny „wstrzymał się” od
głosu. Jednakowoż, żeby Państwo mieli poczucie tego, że wszystko odbywa się transparentnie
i z udziałem całej rady, ten wniosek ja ponownie na posiedzeniu całej rady poddam pod
głosowanie, mając obowiązek ustawowy, bo przypomnę, że po konsultacji z naszym radcą
prawnym nie ma wątpliwości, kodeks karny nakłada na mnie obowiązek powiadomienia
stosownych organów, więc ja muszę się z niego wywiązać, jednakowoż Państwa zapytuję o to
również, ponieważ takie prawo ma każdy obywatel, również ten, który nas poinformował.
Ja również otrzymuję e-maile zobowiązujecie mnie do działania. Taki wniosek poddam pod
głosowanie chyba, że Państwo chcecie jeszcze o coś zapytać, bo prace komisji odbyły się.”

Głos zabrał radny Jakub ELTAMN, cytuję: „Mam wątpliwość Panie przewodniczący
co do tego głosowania, skoro Pan ma taki obowiązek, to po co to teraz procedować?”

Głos zabrał radca prawny Radosław SZADKOWSKI, cytuję: „Powiem tak.
Nie będziecie Państwo podejmować, nie musicie mieć obowiązku podejmowania w tej
sprawie konkretnej uchwały, bo przepis prawa mówi o obowiązku organów państwowych
i samorządowych, a rada jest organem samorządowym, reprezentowanym przez
przewodniczącego do wykonania tej czynności i przewodniczący tak naprawdę wykonując
obowiązek, nie musi mieć żadnego upoważnienia, uchwały, pełnomocnictwa, zgody.
Rozumiem, że jest to wola Pana przewodniczącego, żeby jednak…”

Przewodniczący rady, cytuję: „Bardziej coś takiego, natomiast jeśli Państwo uznacie,
Pan mecenas potwierdza, że nie ma takiego obowiązku… Czułem się jednak ja zobowiązany,
żeby zapytać Państwa jeszcze raz i skoro Państwo tutaj nie zgłaszacie i uważacie, że słusznym
jest to, że moim obowiązkiem jest tę powinność wykonać, to ją wykonam. Chciałem to
usłyszeć tu i teraz, żebyście Państwo nie mieli wrażenie, że w zaciszu jednego gabinetu pięciu
radnych sobie zdecydowało. Sprawa jest zbyt poważna, żebym Państwa nie potraktował
poważnie.”

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Z ekspertyzy,
którą przygotował Pan mecenas wynika, że tak naprawdę taki wniosek właściwie powinien
złożyć każdy, kto zauważył rzecz niepokojącą jeśli chodzi o głosowanie. W związku z tym
równie dobrze taki wniosek mogła zgłosić osoba, która to zauważyła, czyli osoba, która
zgłosiła Panu przewodniczącemu ten problem, tak że ja na to zwracam uwagę, bo to jest
troszeczkę takie bym powiedział cedowanie tego obowiązku na przewodniczącego.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Słuszna jest to uwaga. Ma rację Pan przewodniczący
tylko tyle, że obywatel może, ale nie musi, natomiast organ musi.”
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Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „Myślę Panie przewodniczący, mój
wniosek był taki, żeby tym zajęła się Komisja Statutowa, ale jeżeli Komisja Statutowa się tym
zajęła, było to poddane głosowaniu i Pan przewodniczący powiadomił nas o wynikach tego
głosowania, czyli był jeden głos chyba „wstrzymujący się”, pozostałe były „za”, to
uszanujmy wolę Komisji Statutowej, bo po to jest Komisja Statutowa i uważam, że to jest
mandat, który w jakiś sposób otrzymał Pan przewodniczący i który reprezentuje wszystkich
radnych.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję bardzo za Państwa opinie, bo taki był cel
wypowiedzi. Chciałem usłyszeć, że Państwo uważacie, że ta praca jest wystarczającą, którą
wykonaliśmy. Ja swój ustawowy obowiązek wykonałem i nie ma potrzeby tego wniosku
jeszcze raz głosować.
Przypomnę jak zawsze staramy się odbyć spotkanie przedświąteczne w sali
Ratuszowej, gdzie spotykamy się co roku, radni, samorządowcy, wszyscy pracujący
w urzędzie, ale i ludzie z organizacji, które współpracują z miastem. Chcemy sobie
podziękować za pracę, którą wykonujemy, co roku. I takie spotkanie tradycyjne odbędzie się
jutro w sali ratuszowej o godz. 15.00. Co roku w niej uczestniczymy i serdecznie Państwa
zapraszam, abyśmy mogli się spotkać i złożyć sobie życzenia świąteczno - noworoczne.
Ponieważ jest to kolejna kadencja i część z Państwa, to nowi radni, teraz jest punkt
wnioski i zapytania radnych. O tyle on ma znaczenie, że będę Państwa prosił, że formułując
swoje wnioski i zapytania przygotowali wersję papierową lub e-mailową w trosce o rzecz
najważniejszą, wtedy macie pewność, że wasze zapytanie jest precyzyjne i na takie
otrzymacie odpowiedź. My czasami coś powiemy, nie dopowiemy i może zdarzyć się tak,
że otrzymamy odpowiedź nie taką jak byśmy chcieli.”
Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Chciałbym zadać pytanie,
co z ruchem aut na Starówce, dokładnie na ul. Staszica. To pytanie też składał radny
Sławomir Lachowicz. Z tego, co wiem, to Główny Konserwator Zabytków już powinien
podjąć decyzję, co z tym budynkiem, z kamienicą S. Esse na ul. Staszica 4, ale cały czas, mija
już trzeci miesiąc, a my mamy cały czas zablokowany ruch na Starówce.”

Głos zabrał radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Krótki temat, ja myślę, że Panu
prezydentowi będzie znana sprawa z Niesłusza Pani Kowal, która ma problemy z kanalizacją.
Jest tam niezawiniona sprawa przez mieszkankę, a PWiK nie chce wykonać na swój koszt
pewnych robót, bo ma to w umowie zagwarantowane, że nie musi. Mam prośbę, czy dałoby
się wpracować jakieś stanowisko, które by było pewną pomocą chociażby dla wykonania,
żeby może wykonać chociaż te prace po kosztach, z jakąś niedużą fakturą.
Czy ewentualnie można by, czy ZDM mógłby jakoś trochę taniej wziąć za zajęcie
pasa drogowego lub na krótko, tak jak będą te roboty, bo jest to osoba, która jest
pokrzywdzona przez inną firmę, która w poprzednich latach prowadziła inwestycję i rura jest
za płytko zamontowana i została uszkodzona, a sprawa śmierdząca, to niestety jest sprawa
najgorsza, jaka może być u każdego w gospodarstwie domowym, bo z tego tytułu nie idzie
żyć.”
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21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
Głos zabrał z-ca prezydenta miasta Paweł ADAMÓW, cytuję: „Jeżeli chodzi
o ul. Staszica, to po objęciu przez nas urzędu, zajęliśmy się intensywnie tym tematem. Pan
prezydent wystosował list do ministra Glińskiego w sprawie usunięcia kamienicy na
ul. Staszica z rejestru zabytków, gdyż uważamy, że jest to najlepszy i na ten moment jedyny
sposób, żeby rozwiązać ten problem.
Jednocześnie wiceminister pełni funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków, który
też mógłby wydać decyzję, nie tylko o usunięciu z rejestru zabytków, a także o pozwoleniu na
rozbiórkę tej kamienicy, chociażby do połowy, o co wnioskują właściciele budynku.
Wczoraj też odbyło się spotkanie i właściciele kamienicy przyjechali do Konina
i zorganizowaliśmy spotkanie w tym zakresie i rozmowy generalnie były dosyć trudne. Na ten
moment właściciele mają nałożoną karę administracyjną przez Miasto. Sprawa trafiła do sądu
administracyjnego, tak że czekamy na wyrok w tym zakresie. W związku z tym, że został
zajęty pas drogowy, na właścicieli będzie nakładana kara i konsekwentnie będzie od nich
egzekwowana. Jest tutaj wspólna wola, zarówno właścicieli jak i nasza, aby doprowadzić tą
sprawę do końca, bo wszyscy na tym tracą. Obiekt jest w katastrofalnym stanie, tam
w zasadzie w środku nie ma ścian. To stoi tak naprawdę tylko na zewnętrznych ścianach, ten
obiekt w ogóle nie nadaje się do renowacji. Decyzja o tym, aby go usunąć z rejestru zabytków
wydaje się najbardziej właściwa, natomiast nie ma do tego momentu żadnej reakcji. My
będziemy naciskać i prosić Pana ministra. Może przydałoby się też wsparcie polityczne,
chociażby posłów subregionu konińskiego, żeby też z tym tematem wesprzeć zarówno miasto
jak i właścicieli.
Co do tematu ponoszenia kosztów remontu przyłączy, które montuje PWiK, to temat
jest znany. A też rozmawialiśmy z Panem prezesem PWiK w tym zakresie, też Wydział
Gospodarki Komunalnej interweniował w tej sprawie i sprawa wygląda tak, że stanowisko
spółki wygląda tak, że ona jest odpowiedzialna za koszty remontu przyłączy od budynku do
granic działki lub do studzienki, która znajduje się wewnątrz działki, czyli poza granicami
działki spółka nie ma możliwości nawet prawnej remontu przyłączy, ponoszenia kosztów,
byłyby to koszty, które spółka ponosiłaby niezgodnie z prawem. W związku z tym, te koszty
spoczywają na właścicielu tych przyłączy. Jest to sprawa trudna, bo to dotyczy nie tylko tej
Pani, ale jest dużo właścicieli w mieście Koninie w takiej sytuacji. Sprawa jest o tyle trudna,
że dotyczy to np. remontu pod ulicą powiatową, gdzie samo zajęcie pasa drogowego, żeby
przeprowadzić takie remonty powoduje bardzo duże koszty. Jedynym na ten moment
rozwiązaniem jest, chociażby w przypadku tej Pani, wkroczenie na drogę z odpowiedzialności
cywilnej. Ta Pani musiałaby sama dochodzić sobie w tym zakresie roszczeń
z odpowiedzialności cywilnej wykonawcy tych robót, natomiast na ten moment sytuacja
przedstawia się w taki sposób.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Dopowiem w kwestii ul. Staszica, bo to jest sytuacja,
która wszystkim doskwiera. Wystarczy stanąć i zobaczyć, że problem budynku jest bardzo
niebezpieczny, bo on się zaczyna rozkładać na boki. Tam nie można puścić ruchu, bo jest
kwestią tylko tego, kto będzie miał pecha i ta ściana się na niego zawali. Ja pamiętam
z czasów ul. Wodnej, ta sama sytuacja, właścicieli nie stać na nic, nic z tym nie chcą zrobić,
nie realizują obowiązku zabezpieczenia budowli i kończyło się tym, że w końcu ściana się
zawalała. Na szczęście nikomu się nic nie stało, a potem na naszych barkach spoczywała
rozbiórka. Jedyne, co miasto może zrobić, nie pytając właścicieli o zgodę, to w sytuacji
katastrofy takiej może wkroczyć i to rozebrać, ale do tego czasu musimy czekać. Ja nawet
jestem po słowie z Zenonem Chojnackim, też swoimi krokami próbował naciskać na
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ministerstwo, natomiast najgorsze jest to, że wszystko blokuje konserwator zabytków, bo nikt
nie chce wziąć odpowiedzialności za podjęcie decyzji, a że nie zależy mu bardzo, bo to nie
jest przestrzeń, gdzie on mieszka, a więc gra na czas, a ten czas wszystkim nam doskwiera, bo
i władzom miasta i mieszkańcom.”

Głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Akurat radny Tomasz Nowak
mnie wyprzedził, bo to był mój wniosek jeszcze w starej radzie. Też zadałem takie pytanie,
co uczyniono w tej sprawie. Cieszę się bardzo, że Pan prezydent bezpośrednio do
Generalnego Konserwatora Zabytków wystąpił, bo on będzie wydawał decyzję o tym
budynku, ale czas nagli o tyle, że tam są prowadzone działalności gospodarcze, a ul. Staszica
jest to główny dojazd do Placu Zamkowego i naprawdę ci, co prowadzą tam działalność mają
ograniczone pole manewru i obniżyły im się dochody.”

Ponownie głos zabrał Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Jeszcze chciałem zauważyć,
że jest zamknięty ruch na ul. Staszica, ale budynek od strony ul. Zamkowej jest bezpośrednio
zagrożony, bo pęknięcie na kamienicy S. Esse idzie od dachu do pierwszego piętra i tam już
jest taki odprysk, że widać, że tam jak padnie ściana, to padnie cała i może paść na tą
piętrówkę z lat 70-tych. To jest ta uliczka na wprost domu Pani Perathoner jakby ktoś nie
wiedział, więc tam jest naprawdę bezpośrednie zagrożenie. Zobaczymy, co będzie po zimie.
Tam już była taka sytuacja, że się budynek na ul. Staszica zawalił i jedna osoba zginęła,
a kamienica S. Esse wygląda strasznie i jakoś tak nic się nie dzieje w tej sprawie.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Wychodzi na to, że najlepiej, żeby się zawalił, ale pod
warunkiem, że tam nikogo w pobliżu nie będzie, bo wtedy można to rozebrać. Tyle nam na
ten moment zostaje, bo on do niczego się nie nadaje i czekamy na decyzję, która do tego się
sprowadza.”

Odpowiadając prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Szanowny Panie
radny. Nie może Pan mówić, słysząc przed chwileczką, że coś się w sprawie dzieje, że się
w sprawie nic nie dzieje. Trzeba słuchać tego, co się na sesji artykułuje i mówi. Skoro padły
słowa, że prezydent miasta wystosował bezpośrednio do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pismo proszące o osobiste zajęcie się tą sprawą, to znaczy, że organ, jakim jest
Prezydent Miasta Konina wykonuje swoje czynności. Odbyło się również posiedzenie sztabu
kryzysowego, gdzie ten temat był poruszany wśród wszystkich członków sztabu. To było
jedno ze zdefiniowanych zagrożeń, które jest aktualnie na terenie miasta Konina, więc
podchodzimy do tego tematu bardzo poważnie. Nie dzieje się i to fakt ze strony właścicieli,
pod tym względem się zgodzę z Panem, że właściciele nie podejmują czynności związanych
z usunięciem wielkiego problemu, z jakim w tej chwili spotyka się nasze miasto, bo proszę
zwrócić uwagę, że jest zagrożenie bezpieczeństwa, ale i też są generowane koszty związane
z objazdami, że ul. Staszica jest zamknięta. Musi być przebudowany rozkład jazdy,
bo przecież nie jeżdżą tamtędy autobusy. Nasi mieszkańcy nie mają możliwości podjechania
do swoich posesji drogą taką, którą by wybrali za słuszną, jak i również to, co zostało tutaj
powiedziane przez radnego Lachowicza, przedsiębiorcy, którzy prowadzą tam biznesy
ponoszą straty. Ja prosiłem, żeby te wszystkie złotówki, które są związane ze stratą i są
należne Miastu, były skrupulatnie odnotowywane. My takowy rachunek właścicielom
wystawimy, tak że Panie radny, jeżeli Pan chce mieć pełną informację, to proszę najpierw się
pytać, a dopiero potem mówić.”
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22. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Miasta Konina.

Przewodniczący rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, stąd też
zamknął III Sesję Rady Miasta Konina, dziękując wszystkim za udział w obradach.

Obradom przewodniczył
Przewodniczący Rady Miasta Konina
Wiesław S T E I N K E
Protokołowało:
Biuro Rady Miasta Konina
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