BR.0012.6.3.2019

PROTOKÓŁ Nr 3/2019
z posiedzenia Komisji Praworządności
które odbyło się w dniu: 26 marca 2019 roku
w sali sesyjnej w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6.
Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.05.
W posiedzeniu udział wzięło 6 radnych członków komisji oraz pozostałe osoby zaproszone.
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020”
za rok 2018.
2. Rozpatrzenie materiałów sesyjnych na VI sesję.
3. Sprawy bieżące.
Posiedzeniu komisji
Praworządności.

przewodniczył

Maciej

Ostrowski

-

przewodniczący

Komisji

Pkt 4
Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata
2016-2020” za rok 2018.
Sprawozdanie omówił Andrzej ANDRZEJEWSKI Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI zapytał: „Mam pytanie do
Komendanta Policji. Z tego raportu wyczytałem, że dużo zdarzeń drogowych jest na ulicy
Poznańskiej, na ulicy Przemysłowej i ulicy Spółdzielców.
Czym to jest spowodowane i jakiego typu to są wykroczenia drogowe, bo wydawać
by się mogło, że ulica Poznańska jest na tyle bezpieczną ulicą, że tych zdarzeń nie powinno
być wiele, a z raportu widzimy, że ich jest dosyć dużo.”
Komendant Miejski Policji Paweł KILIAŃCZYK odpowiedział, cytuję: „Ciężko mi się
wypowiadać dlaczego tak jest. Niewątpliwe są to ulice, jeżeli chodzi o ulicę Poznańska jest to
ulica dość ruchliwa. W związku z tym jeżeli jest duży ruch, stad jest duża możliwość
zaistnienia wypadków.
Aleje 1 Maja jest to ulica z kolei szeroka, która ma 4 pasy ruchu, dwie w jedna stronę,
dwie w druga stronę, tam tez odbywa się dość duży ruch, niestety mamy te wypadki.
Dlaczego tak się dzieje? Zawsze możemy mówić, że myśleć o zainstalowaniu jakiejś
infrastruktury tej ulicy tak, żeby było bezpiecznej. Tylko mamy pewne uwarunkowania, które
też nie pozwalają wszystkiego nam zrobić. Możemy ograniczać ruch, kierowcy mogą się do
niego nie stosować.
Ciężko mi mówić przyczynach, najczęściej jest to albo jakieś przekroczenie przepisów
spowodowanych przez kierowców, albo przez pieszych, bo też bardzo często, czy też innych
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niechronionych uczestników ruchu drogowego takich jak rowerzyści. Odnotowaliśmy
znacznie więcej zdarzeń właśnie gdzie winę za zaistnienie danego zdarzenia drogowego to
jest właśnie wina rowerzysty.
To jest po prostu, są to ulice ruchliwe, są to ulice gdzie odbywa się duży ruch
w związku z tym niestety jest dużo zdarzeń. Ja kieruję tam dość dużo sił, tam są bardzo często
kierowane patrole ruchu drogowego, które zarówno mierzą prędkość, jaki i zajmują się
niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, czyli jak piesi chodzą, czy przekraczają
w miejscu niedozwolonym, czy nie wchodzą na czerwonym świetle, ale niestety ilość sił,
które mogę skierować jest ograniczona. Nawet gdybym postawił na każdym skrzyżowaniu
policjanta, to i tak do iluś tam zdarzeń na pewno by doszło.
Także ciężko tutaj mówić o jakiś konkretnych przyczynach. Zwykle jest to prędkość,
bo to jest główna przyczyna w ogóle zdarzeń drogowych na naszym terenie, drugą przyczyną
która najczęściej jest przyczyna zdarzeń drogowych to jest nieustąpienie pierwszeństwa.”
Przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI: „Jeszcze mam jedno
pytanie, bo mi się nasuwa, odnośnie rowerzystów. Czy po wprowadzeniu tych ścieżek
rowerowych, których w mieście dosyć dużo utworzyliśmy, czy zwiększyły się zdarzenia
z udziałem rowerzystów, właśnie po oddaniu tych ścieżek rowerowych?”
Komendant Policji odpowiedział: „Nie jestem w stanie, na podstawie danych, którymi
dysponuję, tego stwierdzić. Ogólnie mogę powiedzieć, bo właśnie dzisiaj byłem na odprawie
w Komendzie Wojewódzkiej, ogólnie na terenie województwa znacząco wzrosła ilość
zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów właśnie. Czego to może być przyczyną?
Przepisy teraz nie wymagają od rowerzystów w zasadzie żadnych uprawnień, jeśli jest
to osoba dorosła może wsiąść na rower, może jechać tym rowerem, kiedyś trzeba było mieć
kartę rowerową przynajmniej. Także najczęściej jest to nieznajomość przepisów niestety, tak
to bywa, nie wszystko można rowerzyście, nie wszystko można pieszemu, bo tak to trzeba
traktować.”
Kolejno głos zabrał radny Jacek KUBIAK. Powiedział, cytuję: „Panie komendancie
ja ponawiam pytanie, które zadałem na komisji, którą mieliśmy przy Panu Prezydencie.
Dlaczego? Dlatego, że miałem spotkanie mieszkańców bloku nr 6 i oni tam prosili prezesa
PGKiMu, żeby do Pana zgłosił pismem, że ulica Broniewskiego, Kosmonautów jest
naprawdę zagrożeniem, bo tam jest ruch jednokierunkowy i tam naprawdę częściej
potrzebujemy, żeby ktoś tę ulicę patrolował.”
Odpowiadając Komendant Policji powiedział: „Tak jak mówiłem na spotkaniu naszym
poprzednim, jak najbardziej, ja mam ograniczoną ilość służb, nie mogę postawić tam patrolu
24 godzin na dobę. Są inne miejsca, które też tez wymagają opieki w zakresie ruchu
drogowego i niestety na pewno nie jestem w stanie postawić tam patrolu rzez cały czas, ale
mam to na uwadze i zadaniowałem właściwie służby.”
Radny Sławomir LOREK zabierając głos powiedział, cytuję: „Chciałem też w tym miejscu,
mamy to w sprawozdaniu, chciałem bardzo podziękować za minioną zimę wszystkim
służbom, bo brałem udział w przygotowaniu tej akcji „zima”, później nie brałem udziału
w realizacji tego. Natomiast to, że mieszkańcy, którzy potrzebują tej pomocy wiedzą do kogo
się zgłosić, wiedza jak ta pomoc jest udzielana, ta koordynacja MOPRu powoduję to,
że mimo, że ta zima była w tym roku łaskawsza, to jednak jest wiele osób, które tej pomocy
potrzebują. I nie mieliśmy takich tragicznych sytuacji, jeżeli chodzi o osoby bezdomne
w okresie zimowym, przez to że była taka dobra korelacja między służbami mundurowymi.
I taka już sprawa ona nie dotyczy roku poprzedniego i też była w ubiegłym roku, ale
bardzo się cieszę Panie komendancie i obserwuję, sam nawet brałem udział, tzn. byłem
kontrolowany. Bardzo podoba mi się ta akcja rano godzina 6.30 patroli policyjnych, które
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sprawdzają stan kierowcy, gdy chodzi o nietrzeźwość. Wiem, że to czasem kierowców
denerwuje, ale to jest taka dobra prewencja, która jest widoczna na naszej ulicy i chciałbym,
żeby służby Pana komendanta to podtrzymywały.”
Komendant Policji odpowiedział, cytuję: „Pozwolę się ustosunkować do tego.
Proszę Państwa odnotowaliśmy w zeszłym roku, mówimy tutaj o sprawozdaniu za
zeszły rok, tak że tego akurat w zeszłym roku nie było, ale przez te pierwsze 2 miesiące
i w zasadzie cały miesiąc trzeci 2019 roku odnotowaliśmy znaczący wzrost stwierdzonych
zdarzeń właśnie, gdzie sprawcami były osoby nietrzeźwe. W związku z tym nasililiśmy nasze
akcje związane z badaniem trzeźwości i na pewno w najbliższym czasie będzie zdecydowanie
więcej tego typu akcji. Zresztą my się nie ukrywamy z tymi akcjami, my je ogłaszamy na
naszej stronie internetowej, informujemy społeczeństwo, że takie akcje są prowadzone
w danych dniach, w danych godzinie, a pomimo tego za każdym razem ileś tych
użytkowników, może nie dużo, ale zawsze jakiś użytkownik, który w stanie nietrzeźwości
prowadzi pojazd się trafia. Tak że te akcje będą kontynuowane jak najbardziej.”
Radny Wiesław WANJAS powiedział, cytuję: „Ja również wykorzystuję to, że Pan
komendant jest akurat na mównicy, ale moje podziękowania będą dotyczyły również innych
służb, które działają, ale również między innymi Policji.
Ja chce powiedzieć o dwóch sprawach. Pierwsza sprawa dla nas bardzo ważna, która
jest coraz ważniejsza dla całego społeczeństwa, nie tylko w Polsce, to jest sprawa szczepień.
Chciałbym serdecznie podziękować Pani dyrektor Agnieszce Dybale-Kamińskiej, jeszcze
w ubiegłym roku byłem przewodniczącym Komisji Rodziny i Spraw Społecznych i wspólnie
podjęliśmy trud rozmów na temat tego, jak są niezbędne wręcz szczepienia i co trzeba zrobić,
żebyśmy niektórych rodziców, którzy nieświadomie często narażają swoje dzieci przez to,
że nie szczepią na różnego rodzaju choroby i powikłania, dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję.
A teraz podziękowania również dla Pani dyrektor Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej i dla Pana komendanta Policji, ale również innych służb Straży Miejskiej
za to, że nie dane nam jest i oby nigdy nie było nam dane wysłuchiwać we wszystkich
programach interwencyjnych naszych różnych telewizji komercyjnych i powszechnej
telewizji o tym, że mamy takie przypadki, o których słyszymy w Polsce z dopalaczami.
Wiemy o tym, że walka jest trudna, że walka jest naprawdę wzmożona, ale to co Państwo
robicie do tej pory i to, że w Koninie mamy taki stan rzeczy, a nie inny, że nie mamy zdarzeń
śmiertelnych i wielu innych wydarzeń, jest to Wasza zasługa i za to serdecznie chciałbym
Wam podziękować w imieniu całego społeczeństwa.”
Komendant Miejski Policji Paweł KILIAŃCZYK: „Dziękujemy w imieniu służb.”
Kolejno głos zabrała Prezes Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich Anna
LEWANDOWSKA, cytuję: „Chciałam powiedzieć, że do tego raportu, o którym mówił Pan
kierownik Andrzej Andrzejewski, to Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, które mam
przyjemność reprezentować, co roku składa też szczegółowe sprawozdanie.
Powiem nieskromnie, na miarę możliwości przyłączamy się i zaznaczamy swój udział
właśnie w pielęgnowaniu bezpieczeństwa wśród mieszkańców Miasta Konina. Polega to na
tym, że dzieci z rodzin zagrożonych różnymi dysfunkcjami staramy się objąć szerokim
wsparciem, chociażby po to, żeby nie błąkały się bez celu po ulicach, żeby nie kradły, nie
popadały w konflikt z prawem, żeby miały ciepłą świetlicę, w której oprócz pomocy
w odrabianiu prac domowych mogą porozmawiać, wyjść do kina, na basen, na ściankę
wspinaczkową, pojechać na wycieczkę. Czyli pokazujemy bardzo pożyteczne, bardzo
atrakcyjne alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, na które często w tych rodzinach
brakuje środków. To jest także realizacja zdania naszego kontynuowanego od wielu lat ze
środków samorządu Miasta Konina „Bezpieczeństwo w rodzinie i dzieciństwo bez
przemocy”, a także organizacja wypoczynku w okresie wakacji.
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Za wspieranie tych naszych działań z tej okazji chciałam bardzo serdecznie
podziękować, ale my aspirujemy jako Towarzystwo i podejmujemy ciągle nowe inicjatywy.
Zresztą ta nazwa Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich uważam, że nas do tego zobowiązuje
i chciałam tutaj Państwa wszystkich zebranych poinformować o pewnej moim zdaniem
bardzo ważnej rzeczy. Otóż 1 lutego odbyła się konferencja w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej, wielu z Państwa zostało zaproszonych i chciałam poinformować o tym, że ze
środków Ministra Sprawiedliwości, który jest dysponentem Funduszu Sprawiedliwości,
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich na złożony w ubiegłym roku w listopadzie wniosek
otrzymało bardzo duże środki, bo to jest ponad 2.700.000,00 zł i w okresie od 1 stycznia
2019 roku do 31 grudnia 2021 roku właśnie ze środków, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości realizujemy nieodpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne, mediacje
oraz pomoc rzeczową, o której powiem. Proszę Państwa nie tylko dla mieszkańców powiatów
Wielkopolski Wschodniej, ale to zadanie nie ma ograniczeń przestrzennych, czasowych
i dzwonią do nas ludzie z Poznania, z Ostrowa, z Kalisza, w którym nie ma takiego punktu,
nie złożono oferty, z Leszna i z innych miast i my wszystkim udzielamy pomocy i wsparcia.
Co to jest proszę Państwa? Otóż Minister Sprawiedliwości nałożył na nas obowiązek
utworzenie Okręgowego Ośrodka w Koninie i ten Ośrodek jest w miejscu siedziby mojej
działalności podstawowej, czyli w starym Koninie, ul. PCK 13 i zalecił utworzenie
4 lokalnych ośrodków i tak jest ośrodek w Turku, jest ośrodek w Kole, jest ośrodek w Słupcy,
a powiat koniński reprezentuje gmina Kazimierz Biskupi. W tych ośrodkach zgodnie
z materiałami, które pozwoliłam sobie dzisiaj Państwu przynieść są osoby pierwszego
kontaktu, które w wyznaczone dni tygodnia i godziny, telefonicznie, ale też w kontakcie
bezpośrednim przyjmują wszystkie osoby, które są pokrzywdzone przestępstwem albo mają
takie osoby w rodzinie albo są świadkami przestępstwa i po wstępnych zdiagnozowaniu, czy
dana osoba jest osobą pokrzywdzoną przestępstwem w rozumieniu Kodeksu Karnego
i przepisów unijnych, bo tu też dyrektywy unijnie kierują pewne sprawy prawne. Osoba jest
kierowana do specjalisty i to jest prawnik, we wszystkich tych ośrodkach zatrudniliśmy
wystarczająca ilość specjalistów, to są prawnicy, to są psychologowie, terapeuci również
przewidziana jest możliwość wsparcia przez lekarza psychiatrę i proszę Państwa do tego
jeszcze jest pomoc finansowa, rzeczowa. Osoby, które doświadczają różnych form przemocy,
czy komunikacyjnego wypadku, czy jakiegoś innego nagłego zdarzenia, które na przykład
spowodowało zawalenie budynku i osoba traci dom, traci swój dobytek bardzo często
przekłada się to na różne stany depresyjne, nerwowe i wypada z wielu ról społecznych. Więc
takiej osobie, jeśli się tylko do nas zgłosi, to możemy pomóc w znalezieniu schronienia
i w przekazaniu takich podstawowych środków finansowych na zakup żywności, może
osobom, które utraciły kwalifikacje i chciałyby na nowo podjąć i pełnić pewne role
społeczne, możemy zapewnić ukończenie, czyli finansujemy kurs łącznie z egzaminami
państwowymi, np. w przypadku kierowców zawodowych. Możemy osobom, które mają
potrzebę skorzystania ze specjalisty, a udokumentują, że nie stać ich na to, żeby pokonały ten
ośrodek z poza Konina do nas do ośrodka, czy do tych punktów, o których powiedziałam,
a więc zwracamy koszty dojazdu.
Proszę Państwa, ponieważ taką podstawową i taką najważniejszą działalnością
statutową i misją Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich jest jednak wspieranie dzieci we
wszechstronnym rozwoju, to właśnie dla dzieci, które są wychowywane w takich rodzinach
gdzie pojawiła się przemoc, czy doszło do przestępstwa, to tym dzieciom możemy
sfinansować pobyt w czasie wakacji letnich jak również zimowych, mogą to być też
wycieczki, czy inne formy preferowane na przykład przez daną szkołę.
Do tego proszę Państwa w sytuacji konfliktów sąsiedzkich również prowadzimy
mediacje. Wszytko to jest bezpłatne, finansowane ze środków ministra w okresie 3 lat.
Powiem tylko, że zgodnie z Dyrektywą unijną, przez pokrzywdzonych przestępstwem
rozumiemy takie osoby, które doświadczyły dość drastycznej przemocy domowej, kradzieży,
oszustwa, pobicia, rozboju, stalkingu, groźby karalnej, uszkodzenia ciała, wypadku
komunikacyjnego lub innego przestępstwa.
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Liczę na Państwa wrażliwość, na to, że jeśli w Państwa najbliższym otoczeniu,
w sąsiedztwie, w rodzinie bliższej czy dalszej macie Państwo taką informację, że gdzieś może
do takiego przestępstwa dojść, jest jeszcze do tego infolinia czynna 24 godziny na dobę, gdzie
można zadzwonić i ta osoba z infolinii podaje adresy placówek i kieruje gdzie najbliżej
można tej szerokiej i interdyscyplinarnej pomocy skorzystać.
Zachęcam wszystkich do tego, żeby się włączyć i informować wszystkich ludzi dobrej
woli, wszystkich życzliwych, empatycznych, żeby było można skorzystać u nas i żeby
troszeczkę tym osobom przywrócić radość i nadzieję.”
Przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI powiedział, cytuję: „Ja mogę
potwierdzić, że Konińskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich swoje działania ma
naprawdę ukierunkowane na pomoc najbiedniejszym, najbardziej potrzebującym, bo gdy
zaczynałem swoją karierę zawodową, to miałem okazję przez rok czasu w tym Towarzystwie
pracować i bardzo miło tę współpracę wspominam, tak że dziękuję bardzo.”
Zabierając głos radny Jacek KUBIAK powiedział, cytuję: „Szanowni Państwo, miałem
możliwość kiedy Pani właśnie ten program prezentowała w Wyższej Szkole Zawodowej.
Ja powiem tylko jedną rzecz, to co Pani powiedziała, żeby mocno informować. Czy nie
należałoby Panie prezesie zrobić taką inicjatywę, żeby w każdej gablocie, a w każdym bloku
jest w klatce gablota, żeby tam była informacja, że pod takim i takim punktem będzie się
mieściła taka instytucja. To jest dla mnie bardzo ważna informacja, żeby to przekazać.”
Przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI odpowiedział, cytuję:
„Każdy pomysł i każda realizacja jest dobra, żeby dotrzeć z informacją do jak największej
liczby mieszkańców.
Ja chciałbym w swoim imieniu podziękować wszystkim służbom, tutaj już Pan radny
Wiesław Wanjas i radny Sławomir Lorek Państwu dziękowali, ale w swoim imieniu
chciałbym również złożyć podziękowania i chciałbym życzyć sobie, ale również Państwu,
żeby w przyszłości w tych sprawozdaniach słupki bezpieczeństwa windowały do góry,
a wszystkie zdarzenia, żeby były jak najmniejsze. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.”
Nie było innych zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania.
KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI 6 głosami „za” przyjęła przedstawione sprawozdanie.

Pkt 12 DRUKI Nr 91, 92, 93, 94;
Nr 95;
Nr 96
Projekty uchwał w sprawie:
a) nadania nazw nowo projektowanym ulicom publicznym w Koninie (druki nr 91, 92,
93, 94);
b) nadania nazwy drodze wewnętrznej w Koninie (druk nr 95);
c) zmiany nazwy ulicy w Koninie (druk nr 96).
Kierownik Wydz. Geodezji i Katastru – Paweł SMOGÓR omówił projekty uchwał, cytuję:
„Szanowni Państwo druk nr 91 dotyczy obszaru obrębu Wilków, był to obszar objęty
scaleniem oraz połączeniem i podziałem. W sąsiedztwie tego terenu przyjęto typologie od
nazewnictwa ulicy od nazewnictwa ptaków. W związku z tym propozycja nazwania dróg
publicznych nawiązuję do tych typologii i propozycja właśnie jest związana z ptakami
i będzie to ulica: Krucza, Jaskółcza, Drozdowa, Bielikowa, Ibisowa, Jastrzębia, Żurawia,
Bogatkowa, Sikorkowa, Gołębia i Sowia.
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Druk nr 92 dotyczy obszaru, obrębu Grójec. Zaistniała konieczność nazwania ulicy
wydzielonej zgodnie z planem, jest już zabudowa mieszkaniowa, mieszkańcy występują w tej
chwili o nadanie numerów porządkowych. W związku z powyższym zaproponowałem Panu
Prezydentowi, żeby przedłożył Wysokiej Radzie projekt nadania nazwy ulicy, tutaj
propozycja jest ulica Ratownicza, nawiązuje ona do sąsiedniej ulicy Strażackiej.
Druk nr 93, połączę go z drukiem nr 95, ponieważ to są ulicy położone w obrębie
Pawłówek. Tutaj typologia była związana z nazwami państw krajów europejskich,
w sąsiedztwie są już ulice Angielska, Niemiecka. Nasze propozycje dotyczą ulicy: Czeskiej,
Słowackiej i Węgierskiej - to jest w druk nr 93. W druku nr 95 mówimy już o drodze
wewnętrznej, czyli nie jest to droga publiczna i tutaj jest propozycja ulicy: Bułgarska.
Najbardziej dyskusyjna sprawa, druk nr 96 dotyczy zmiany nazwy ulicy Szarych
Szeregów na odcinku pomiędzy rondem Podoficerów Małoletnich a ul. 3 Maja. Jest to część
ulicy konstrukcyjnie różniąca się od pozostałej części, jest szersza, wzdłuż nowo
wybudowanych budynków MTBS-u i budowanych również budynków.
Propozycja zmiany tego odcinka ulicy Szarych Szeregów była spowodowana tym,
że zaistniała konieczność zanumerowania nowo budowanych budynków MTBS-u. Tak się
nieszczęśliwie składa, że wcześniej ten odcinek drogi nie był przewidziany do rozwoju tego
typu budownictwa, nie były zaprognozowane numery. Najmniejszy numer 2 jest już nadany
za ulicą 3 Maja, za ulicą Kopernika, tam jest dalej numer 2a, 2b, istnieją jeszcze budynki,
które są prognozowane jako c i d i trzeba było by się cofną dosyć spory odcinek, żeby nadać
e, f, g, takie numery.
W związku z tym, żeby nie wprowadzać takiego nieładu jest propozycja, żeby temu
krótkiemu odcinkowi drogi nadać nową nazwę ulicy i zanumerować zgodnie z zasadami, od
ulicy Wału Tarejwy by się zaczynała numeracja i nowe, projektowane budynki, realizowane
już w zasadzie budynki TBSu miałyby numery 2, 4, 6.
Niestety z tym wiąże się konieczność przenumerowania dwóch nadanych już
numerów, to jest sklep Netto i ART-METAL, ale nie są obciążone.
Była jeszcze rozważana inna propozycja, była ona związana z przenumerowaniem
całej ulicy Szarych Szeregów, ale zaproponowałem Panu prezydentowi odrzucenie tej
propozycji z tego względu, że tam jest z jednej strony przynajmniej 12 numerów adresowych,
14 w zasadzie, z drugiej strony podobna ilość, a trzeba mieć na względzie fakt, że w 1992
roku ta ulica już zmieniła nazwę z ZWN na Szarych Szeregów i ludzie już doświadczyli tego
przenumerowania i ponowna zmiana nie byłaby, w ogóle zmiany w numeracji porządkowej
nie są pozytywnie przyjmowane przez społeczność.”
Radny Sławomir LOREK: „Z tego co Pan kierownik powiedział, to tylko dwa podmioty
gospodarcze by wiązało się ze zmianą. Czy one były powiadamiane o zamiarze, czy nie? Jak
to wygląda?”
Paweł SMOGÓR: „Nie powiadamiałem, aczkolwiek od razu mogę powiedzieć, że gdybym
przeprowadził konsultacje z tymi podmiotami z pewnością by się nie zgodziły.”
Radny Sławomir LOREK: „Nie chodzi o konsultacje, tylko mi chodziło o takie zwykłe
powiadomienie, że mamy zamiar, czy cokolwiek, bo uważam, że mimo wszystko, jeśli to
dotyczy dwóch akurat instytucji, firm gospodarczych, które działają, to można by je
powiadomić. Taka moja uwaga.”
Zastępca Prezydenta Miasta Paweł ADAMÓW: „Jak najbardziej przyjmuję tę uwagę, chociaż
efekt byłby taki, że oni by się nie zgodzili, bo to naraża ich na pewne koszty. Ale jak
najbardziej przyjmujemy takie rozwiązanie, że możemy na przyszłość powiadamiać,
szczególnie jeśli chodzi o przedsiębiorców, z którymi chcemy tutaj dobrze żyć.”
Radny Wiesław WANJAS: „Koszty dużo mniejsze niż ileś tam domów jednorodzinnych.”
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Nie było innych zgłoszeń do dyskusji.
Głosowanie łączne nad wszystkimi projektami uchwał.
KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekty
uchwał.
Pkt 14 DRUK Nr 98
Projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry na terenie
miasta Konina.
Zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Paweł ADAMÓW, cytuję: „Szanowni Państwo,
zgodnie z ustawą o grach hazardowych firma, która ubiega się o koncesję do Ministra
Finansów na funkcjonowanie w formie kasyna musi mieć opinię rady gminy, która powinna
wskazywać zarówno podmiot jak i lokalizację tego kasyna.
W związku z tym mamy wniosek firmy Forgame, firmy z Poznania, która chciałaby
starać się o koncesję na lokalizację swojej działalności przy ulicy Przemysłowej 10.
Uzasadnienie jest takie, że dzisiaj tam jest firma, która posiada koncesję w tym miejscu
do 11 kwietnia 2019 roku i ta koncesja się kończy.
Jeżeli chodzi o firmę Forgame, to mamy informację, że ma ona pozytywną
rozpatrzoną i zweryfikowaną zdolność do prowadzenia tego typu działalności przez Ministra
Finansów w takich miastach jak Swarzędz i Ostrów Wielkopolski, tak że wydaje się być
wiarygodnym partnerem. Myślę, że uchwała jest uzasadniona skoro dzisiaj mamy w mieście
taką instytucję, która posiada koncesję i za chwilę jej się skończy, jest zasadne, żeby
przenieść tą koncesję na inną firmę, która też jest znana w Polsce i nie jest znana z jakiś
przypadków nielegalnego działania, tak że przedkładamy Państwu taki projekt uchwały
do zaopiniowania.”
Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „Ja bym chciał dopytać, bo przeczytałem
to wszystko w tych materiałach, czyli tamta koncesja wygasa i ona odnowiona na pewno nie
będzie, bo ona już kończy się. Natomiast nowa firma stara się o nową koncesję, ale w tej
samej lokalizacji, czyli domyślam się, że będzie przejęcie wyposażenia, tak że to kasyno
będzie w tym samym miejscu w tym samym budynku, w którym jest. Tak to mam rozumieć?”
Przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI, cytuję: „Bardzo bym
poprosił Pana Zenona Przybylskiego Prezesa Zarządu Firmy Forgame, żeby udzielił nam
informacji.”
Komisja wysłuchała Prezesa Zarządu Firmy Forgame – Zenona Przybylskiego.
Sytuacja rzeczywiście jest taka, że 11 kwietnia 2019 roku kończy się koncesja udzielona na
6 lat poprzednikom. Nasza spółka startowała, ponieważ były 2 miejsca wolne
w Wielkopolsce, startowała w przetargu przed Ministrem Finansów i sytuacja jest na dziś
taka, że pierwsze miejsce zajęła inna spółka, nasza spółka ma z lokalizacją w Ostrowie
Wielkopolskim drugie miejsce i w Swarzędzu trzecie miejsce.
Natomiast patrząc na historię kasyna w Koninie chętnie byśmy przejęli ten obiekt
i zainstalowali kasyno tutaj. Po wstępnych informacjach w Ministerstwie Finansów okazuje
się, że byłoby to możliwe oczywiście po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwa jako rady.
Wtedy moglibyśmy wystąpić z wnioskiem do Ministra o np. przeniesienie tej decyzji
z Ostrowa do Konina, a ta lokalizacja daje nam taką przewagę, że moglibyśmy przejąć część
wyposażenia po istniejącym kasynie, choćby okablowania, ponieważ w kasynie wymagana
jest rejestracja kamer wszystkich stołów, wszystkiego co się tam dzieje łącznie z fonią, który
jest nagrywany i przechowywany bardzo długo. Już choćby sam fakt posiadania gotowego

8

okablowania, nie mówiąc o wyposażeniu jest przewagą, ponieważ po uzyskaniu pozytywnej
decyzji Ministra po przeniesieniu mamy zaledwie 3 miesiące na otwarcie obiektu.
Mamy troszeczkę inne spojrzenie na kasyno, chcielibyśmy, żeby to był taki ośrodek
jakiejś tam kultury, chcielibyśmy organizować wystawy, wernisaże czy spotkania, jak to się
dzieję w wielu innych miejscach do tej pory. Przewidujemy, że będziemy zatrudniać około 40
osób, łącznie z personelem ochrony i sprzątającym, że bylibyśmy w stanie zatrudnić tyle
mniej więcej osób w naszym kasynie. Urządzenia będą wymienione po 6 latach tamte, które
są tutaj, są już nowocześniejsze na rynku, tak że postaramy się, aby to były bardzo
nowoczesne urządzenia. Przeznaczamy na cała inwestycję od 4 do 5 mln zł, zależy to od ceny
urządzeń, z czego na samą adaptację kasyna oceniamy będzie to kwota około 1.700.00,00 zł,
pozostała część to wyposażenie, czyli urządzenia generalnie.
Kasyno proszę Państwa dostępne jest dla osób, które ukończyły 18 lat, tam nie ma
możliwości wstępu młodzieży. Jest pełna rejestracja osób wchodzących, nie ma sytuacji, żeby
ktoś mógł wejść niezarejestrowany, tak że każde wejście jest rejestrowane. Jak powiedziałem
wcześniej pobyt rejestrowany przez system kamer i pełnego monitoringu.
Oczywiście Państwo wiecie po 6 latach, że nie było żadnych zdarzeń w tamtym
miejscu, ta działalność jest nie uciążliwa i nie hałaśliwa. Monitoring służb ochrony obejmuje
również obiekt z zewnątrz, tak że daje to bezpieczeństwo innym, którzy tam w okolicach czy
w obiekcie prowadzą działalność gospodarczą. Sam personel jest tutaj już na miejscu, jest
personelem doświadczonym i myślę, że z jakiejś części tych osób można skorzystać,
w przeciwnym razie one nie znajdą zatrudnienia tutaj w tym mieście, a będziemy szukać czy
w Ostrowie, czy w Swarzędzu.
Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Ja mam doświadczenie
w branży blisko 20 letnie, tak że myślę, że będę w stanie odpowiedzieć na te pytania.”
Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Ja chcę potwierdzić, to co powiedział Pan prezes,
że w żadnych sprawozdaniach służb naszych bezpieczeństwa, przez 6 lat odkąd istnieje to
kasyno, nie było żadnej informacji, ani wzmianki o tym, że z powodu tego, że tam jest
kasyno, że były jakieś chuligańskie wybryki, nie było nic faktycznie. My też mieliśmy 6 lat
temu obawy, żeśmy głosowali nad lokalizacją i się okazuje, że to naprawdę nie jest miejsce
i że tworzy się jakieś przestępcze działania.”
Przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI, cytuję: „Ja mam pytanie do
Pana prezydenta. Czy takie kasyno u nas w Koninie jest potrzebne?”
Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Paweł ADAMÓW, cytuję:
„W mojej opinii jest potrzebne, generalnie jest to jakaś forma prowadzenia działalności
gospodarczej, stawia nas w szeregu miast w Wielkopolsce, które posiadają taką formę
działalności z czego Konin również może być znany. Jest to działalność dopuszczona
prawem, ja osobiście z kasyna nigdy nie korzystałem, natomiast myślę, że nie powinniśmy
działać w kierunku odcinania kolejnych funkcji gospodarczych jakie mamy w tym mieście,
są to zawsze dodatkowe miejsca pracy, są to zawsze dodatkowe wpływy z podatku od
nieruchomości, podatku dochodowego. Tak że myślę, jeżeli się to wszystko odbywa
w granicach prawa i z rozsądkiem, jest to z korzyścią dla Miasta.”
Przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI zapytał, cytuję: „A skutki
społeczne?”
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Zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Paweł ADAMÓW odpowiedział, cytuję: „Tutaj
każdy też jest kowalem swojego losu, każdy też jest odpowiedzialny za swoje czyny i nie
możemy tutaj regulować życia publicznego, sugerując, że ktoś może zachowywać się
w sposób nieodpowiedzialny. My się zachowujemy odpowiedzialnie, ponosimy
konsekwencje za swoje czyny i myślę, że tak trzeba podejść do tej sprawy i z duchem też
trochę liberalizmu i w tym kontekście powinniśmy tutaj zezwolić na to.”
Do projektu uchwały nie było więcej pytań.
KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI 2 głosami „za”, 1 głosie „przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących się” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pkt 7 DRUKI Nr 105 i 106
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok oraz zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022.
Zmiany w budżecie miasta Konina na 2019 rok oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022 omówił zastępca skarbnika Miasta Pan
Kazimierz LEBIODA.
Zabierając głos radny Sławomir LOREK powiedział, cytuję: „Domyślam się, że będzie dalej
tworzona i utrzymywana grupa zakupowa i 60% zakładamy w cyklu dwu letnim? Ta grupa
będzie też na 2 lata? Jeżeli mogę coś doradzić, to ten przetarg gdzieś maj, czerwiec, bo to są
najlepsze ceny dla kupującego, jeżeli chodzi na pozyskanie energii, to będzie dość duży
przetarg się domyślam, ale zawsze te ceny w przetargu są niższe niż ceny byłyby robione
w innych formułach. Trochę mnie zaskoczyło to 60%, ale rynek tak naprawdę określi jaka
będzie cena energii.”
Zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Paweł ADAMÓW powiedział, cytuję: „Konin
był w tej komfortowej sytuacji, że dzięki zawiązaniu się grupy zakupowej tej poprzedniej,
podpisaniem umowy na 2 lata bardzo dużo środków zaoszczędziliśmy szczególnie w tym
roku, bo te ceny skoczyły, a my mieliśmy umowę dwuletnią. Chociażby spółka Kaliska
oświetleniowa tak nie zrobiła, na przykład mieliśmy ostatnio spotkanie z nimi, bo oni też
oczywiście zachęcają nas, żebyśmy się przyłączyli do ich grupy zakupowej. Jednak
wyliczyliśmy, że raczej nam się to nie opłaca i będziemy tworzyli swoją grupę zakupową,
do której też ma przystąpić z tego co wiem Zarząd Dróg Miejskich. Dlatego ta grupa też
będzie miała większy wolumen, ale z racji tego, że przez 2 lata nasze ceny nie rosły, to teraz
ta różnica będzie jeszcze bardziej szokować, bo mam nadzieję, że te środki wystarczą. Jeżeli
okaże się, że z przetargu wyjdzie mniej, to będziemy mieli oszczędności.
Natomiast rzeczywiście 60% wzrost każdego szokuje i to jest rzeczywiście teraz
bolączka wszystkich samorządów. Jedynie co można robić, to tworzyć te grupy zakupowe
i walczyć o jak najwyższą cenę i zgadzam się, że najlepszy okresy na organizację,
rozstrzygnięcie przetargu to jest okres letni, dlatego też chcemy jak najszybciej taki przetarg
grupy zakupowej zrealizować.”
Radny Sławomir LOREK dodał, cytuję: „To jest nie tylko 2 lata, tylko 5 lat funkcjonowania
grupy, bo przypomną najpierw była grupa, która funkcjonowała 10 miesięcy i to był bardzo
krótki okres, to był mały przetarg i od tego zaczęliśmy. I wtedy uzyskaliśmy ceny najniższe
w ogóle i firma TAURON się pojawiła w Koninie z południa Polski, potem była grupa 2
letnia. Następny rok, który teraz trwa, to jest grupa 2 letnia.
Bardzo dobrze Panie prezydencie, że udaje się rozszerzyć tą grupę, bo akurat Zarząd
Dróg Miejskich jest poważnym odbiorcą energii elektrycznej. Natomiast chciałbym
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ewentualnie powiedzieć, że takie budowanie z innych podmiotów jest bardzo uciążliwe, tak
że jeżeli, to rozszerzajmy to w oparciu o jednostki miasta Konina. Doświadczenie innych
samorządów takie, gdzie łączono różne jednostki organizacyjne typu wyższa uczelnia, albo
powiat, niestety ono później bardzo źle wpływa.
Tutaj Pan kierownik Jankowski sam wie jak później wygląda analizowanie,
rozliczanie tej grupy, tak że bardzo dobrze, że w końcu ZDM te dojrzał do tego, że podczepi
się pod tą grupę. Ja życzę każdemu z nas, żeby Pan skarbnik po rozstrzygnięciu przetargu
mógł powiedzieć, że to nie jest 60%, ale 40%.”
Nie było innych zgłoszeń do dyskusji.

Pkt 21 DRUK Nr 71
Wybory ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.
Zespół do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 –
zarekomendował kandydata na ławnika.
Na tym posiedzenie zakończono.
OBRADOM PRZEWODNICZYŁ
Przewodniczący Komisji Praworządności
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