BR.0002.2.4.2019

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2019
z obrad VII SESJI RADY MIASTA KONINA,
która odbyła się 24 kwietnia 2019 roku
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie, przy ul. Wiosny Ludów 6.
Sesja trwała od godz. 9.00 do godz. 11.30.
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 VII sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) - dokonał
Przewodniczący Rady Miasta Konina – radny WIESŁAW STEINKE.

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi kworum do podejmowania
uchwał.

Nieobecna radna Urszula MACIASZEK.

Na sekretarza obrad sesji przewodniczący rady wyznaczył radną Monikę KOSIŃSKĄ.

Radna wyraziła 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.
17 kwietnia br. na wniosek Prezydenta Miasta Konina uzupełniłem porządek obrad
w punkcie 11 o projekt uchwały w sprawie zakupu akcji spółki Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie (druk nr 133).
19 kwietnia br. na wniosek Prezydenta Miasta Konina uzupełniłem porządek obrad
w punkcie 25 o projekty uchwał w sprawie:
a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (druk nr 134),
b) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 135).

Jednocześnie Pan prezydent poinformował mnie, że chce ten punkt z porządku obrad
wycofać i w tej sprawie udzielam głosu, aby sprawę nam wyjaśnił.”

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Tak jak Pan
przewodniczący wspomniał, zdecydowałem, że ten punkt porządku obrad wycofam, nie będę
prosił, aby Pan przewodniczący rady wprowadził do dzisiejszej sesji druki nr 134 i 135.
Myślę, że kolejny miesiąc czasu zastanowienia się radnych w jaki sposób przeprowadzić
konieczną regulację, związaną z opłatami za wywóz śmieci, będzie czasem w tej chwili
takim, który jednak pozwoli na przyjęcie tych uchwał w miesiącu maju, gdyż przypomnę, jest
to bardzo konieczne. Mówimy o 3,5 mln zł, których będzie w skali całego roku brakowało
w całym systemie.”

Przewodniczący rady, cytuję: „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?”

Do porządku obrad radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady porządek obrad ze
zmianami poddał pod głosowanie.

W wyniku jednomyślnego głosowania 22 radnych „za” rada przyjęła porządek obrad.

Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie
następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Przyjęcie protokołu VI sesji.
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów
(druk nr 121).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych
w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego (druk nr 129).
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego
lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji
w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów
(druk nr 128).
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok (druk nr 131);
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022
(druk nr 132).
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Konina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(druk nr 116),
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada (druk nr 117).
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Miasta Konina na lata 2019-2023 (druk nr 124).
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Konina (druk nr 125).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu akcji spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Koninie (druk nr 133).
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Konin
(druk nr 111);
b) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto
Konin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 września 2019 roku (druk nr 112);
c) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin z uwzględnieniem szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Konina
prowadzonych przez inne organy prowadzące od 1 września 2019 roku (druk nr 113).
13. Podjęcie uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych
publicznych szkół ponadpodstawowych, w tym z oddziałami klas pierwszych trzyletniego
liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum prowadzonych przez Miasto Konin
w roku szkolnym 2019/2020 (druk nr 123).
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum
Kształcenia Praktycznego w Koninie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie
(druk nr 122).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych
dotyczących organizowania i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła
Zielonoświątkowego Zbór „Chrystus dla Wszystkich” w Koninie (druk nr 119).
16. Ocena zasobów pomocy społecznej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu
Rady Seniorów Miasta Konina (druk nr 130).
18. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do
Miejskiej Komisji Wyborczej „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” (druk nr 118).
20. Podjęcie uchwały w sprawie niektórych warunków sprzedaży lokali mieszkalnych
(druk nr 115).
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
(druk nr 120).
22. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (druk nr 126).
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 95 Rady Miasta Konina z dnia
27 marca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w Koninie (druk nr 127).
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Konina
(druk nr 114).
25. Wnioski i zapytania radnych.
26. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
27. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miasta Konina.

Rada przystąpiła do realizacji ustalonego porządku obrad.

3

2. Przyjęcie protokołu VI sesji.
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku, to przyjęcie protokołu obrad
VI sesji. Sporządzony protokół został przesłany Państwu radnym drogą elektroniczną.
Stwierdzam, iż do dnia sesji nie wpłynęły na moje ręce żadne zastrzeżenia ani uwagi
do sporządzonych protokołów. Zapytam, czy Państwo radni zgłaszają takie na sesji?
Nie widząc zgłoszeń stwierdzam, iż protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń
i poprawek uważa się za przyjęty, o czym stanowi zapis § 34 punkt 7 Statutu Miasta Konina.
Informuję Państwa radnych, iż podpisałem protokół V sesji, przyjęty bez uwag na sesji
VI.
Przypominam również Państwu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami protokoły
obrad są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.”

3. Sprawozdanie z
międzysesyjnym.

pracy

Prezydenta

Miasta

Konina

w

okresie

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?”

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.

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Tak jak na poprzedniej
sesji, tak i na tej chciałem przedstawić Państwu nowego kierownika Wydziału Urbanistyki
i Architektury, jednocześnie architekta miejskiego Panią Joannę Olczak, która sprawuje tą
funkcję od początku kwietnia.
Cieszę się bardzo, że po wielu latach dopięliśmy postulowanych od wielu lat zmian
w tym wydziale. Liczę na dobrą współpracę Pani kierownik z radnymi, ale i radnych z Panią
kierownik.”

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie
Krzymów (druk nr 121).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów - druk nr 121.
Proszę przewodniczącego Komisji Infrastruktury o przedstawienie wypracowanej opinii na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Finansów.”
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Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję:
„Komisja Infrastruktury i Komisja Finansów wspólnie obradowała nad wszystkimi
projektami uchwał. W stosunku do uchwały zawartej w druku nr 121 - 9 radnych było „za”,
2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.”
Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów.
Uchwała Nr 107 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumień
międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu
zbiorowego (druk nr 129).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie organizacji
publicznego transportu zbiorowego - druk nr 129. Proszę przewodniczących Komisji
Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie wypracowanej opinii.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję:
„Komisja Infrastruktury i Komisja Finansów podzieliła pogląd Pana prezydenta, aby
doprowadzić do podpisania umowy z gminą Ślesin i wprowadzić połączenie autobusowe.
10 radnych było „za”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę
w sprawie zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie organizacji
publicznego transportu zbiorowego.
Uchwała Nr 108 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu
ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski
Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do
bezpłatnych i ulgowych przejazdów (druk nr 128).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem
zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz
określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów - druk nr 128. Proszę
przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie
wypracowanej opinii.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję:
„Komisja Finansów i Komisja Infrastruktury pozytywnie, jednogłośnie poparła decyzję Pana
prezydenta uznając, że wprowadzone zmiany, są zmianami innego rodzaju, ale dające dobrą
przyszłość dla MZK, ale i dla komunikacji miejskiej.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę
w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem
zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz
określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
Uchwała Nr 109 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok (druk nr 131),
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata
2019 – 2022 (druk nr 132).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia
uchwał w sprawie: zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok - druk nr 131 oraz zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019 – 2022 - druk nr 132.
Proszę przewodniczącego Komisji Infrastruktury o przedstawienie wypracowanej opinii na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Finansów.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję:
„Komisja Finansów wspólnie z Komisją Infrastruktury obradowała nad uchwałami zawartymi
w druku nr 131 i 132. Padały szczegółowe pytania, ale w rezultacie każdy pozostał przy
swoim, tzn. w przypadku druku nr 131 - 8 radnych zagłosowało „za”, 3 radnych „wstrzymało
6

się” od głosowania. W przypadku druku nr 132 - 7 radnych głosowało „za”, 4 radnych
„wstrzymało się” od głosowania.”

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał.

Do projektów uchwał radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania.

DRUK Nr 131
Stosunkiem głosów – 12 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 10 radnych
„wstrzymujących się” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie
miasta Konina na 2019 rok.
Uchwała Nr 110 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

DRUK Nr 132
Stosunkiem głosów – 12 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 10 radnych
„wstrzymujących się” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022.
Uchwała Nr 111 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego (druk nr 116),
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy
Osada (druk nr 117).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia
uchwał w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego druk nr 116 oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada - druk nr 117.
Proszę przewodniczącego Komisji Infrastruktury o przedstawienie wypracowanej opinii.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję:
„Komisja Infrastruktury wspólnie z Komisją Finansów opiniowała projekty zawarte w druku
nr 116 i 117. Druk nr 116 - 9 radnych było „za”, druk nr 117 - 10 radnych „za”. Komisja
Infrastruktury odbyła spotkanie na Osadzie wspólnie z Panem prezydentem Adamowem
i pracownikiem Wydziału Urbanistyki i Architektury Panem Kaczmarczykiem i myślę,
że udało się znaleźć sposób porozumiewania się z mieszkańcami w takich trudnych
sprawach.”
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Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał.

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „To, co padło z ust Pana
przewodniczącego Marka Waszkowiaka odczytuję też bardzo pozytywnie. Będziemy starali
się, aby ta relacja, to co już powiedziałem przy prezentacji nowej Pani kierownik na początku
sesji, będzie miała miejsce. Myślę, że rzeczywiście komisja, która obradowała na Osadzie
w ostatnim czasie, a było to związane z wieloma komisjami i burzliwymi sesjami,
dotyczącymi planów zagospodarowania przestrzennego, ale i studium, miała inny obraz.
Dziękuję bardzo wydziałowi w nowym składzie tak jak powiedziałem. Padło też z ust Pana
przewodniczącego nazwisko Pana Kaczmarczyka i też chciałem Państwu powiedzieć, że Pan
Mariusz Kaczmarczyk, znana osoba, pracownik Urzędu Miejskiego, w tej chwili pełni
funkcję zastępcy kierownika tego wydziału.”

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Chciałbym podziękować całej
radzie, że dzisiaj możemy podjąć decyzję w sprawie Osady, bo ta uchwała otwiera sprawę
zabudowy na Osadzie, odblokowania tej części Konina. W tamtej kadencji samotnie dużo
czasu spędziłem, dużo nerwów mnie to kosztowało, aby ten temat poruszyć, bo on był
zablokowany przez wiele lat. Jest tam teraz kanalizacja, będą zmiany w zabudowie.
Bardzo mnie to cieszy i na pewno to poprę i myślę, że wszyscy poprzemy, bo jest już
zielone światło i cieszę się, że Pan prezydent również jest za tymi zmianami, które się mają
tutaj pojawić, ponieważ nie będą nam uciekać mieszkańcy z tamtej części Konina do gminy
sąsiedniej, która rozbudowuje się od lat bez przeszkód.”

Do projektów uchwał radni nie mieli innych uwag. Przystąpiono do głosowania.

DRUK Nr 116
W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Konina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała Nr 112 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

DRUK Nr 117
W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada.
Uchwała Nr 113 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2019-2023
(druk nr 124).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina (druk nr 125).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejne punkty porządku obrad możemy rozpatrywać
łącznie, a dotyczą podjęcia uchwał w sprawie: uchwalenia Programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2019-2023 - druk nr 124 oraz podjęcie
uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Miasta Konina - druk nr 125. Proszę przewodniczących Komisji Finansów i Komisji
Infrastruktury o przedstawienie wypracowanej opinii do obu projektów uchwał.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję:
„Komisje po bardzo dokładnej i precyzyjnej prezentacji, zrobionej przez Panią kierownik
zadawały różne pytania i uznały, że kierunki są właściwie i te kierunki należy realizować,
czemu dały wyraz w swoim głosowaniu.
Chciałbym zwrócić się do Pana prezydenta z prośbą o rozstrzygniecie jednej rzeczy.
Pan prezes KSM zwrócił uwagę na delikatny, ale istotny element. W §11 pkt 3 i 4 dotyczący
sprzedaży lokali w budynkach, gdzie mamy „resztówkę” we wspólnotach, bo tam jest taki
zapis, że generalnie mówimy, że nie wolno kupić przed upływem pięciu lat, ale tam jest zapis,
że w niektórych przypadkach można przekonać mieszkańca i wprowadzić innego i sprzedać
mu przed czasem. Wydaje nam się, że uwaga prezesa KSM jest uwagą sensowną i byśmy
prosili dzisiaj o zabranie głosu i wyjaśnienie tego problemu.”

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał.

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Dziękuję za ten głos
Pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury. Jest to dokument dobrze przygotowany.
Jeżeli chodzi o wypowiedź, dotyczącą Pańskiego pytania, poprosiłbym Pana
przewodniczącego o udzielenie głosu Pani kierownik Marii Radoch.”

Głos zabrała kierownik Wydziału Spraw Lokalowych Maria RADOCH, cytuję:
„Chciałabym poinformować, że rano wyjaśniałam ten problem z radcą prawnym i nie ma tutaj
sprzeczności, ani problemu prawnego, z uwagi na to, że to rada miasta podejmuje uchwałę
w sprawie zasad sprzedaży i te zasady określa. Tutaj określiliśmy, że sprzedaż następuje dla
najemców, którzy mają umowę co najmniej pięć lat, natomiast jest również w tym zapisie pkt
3 ust. b: że wykup lokalu, dotyczy lokalu w budynku wspólnoty mieszkaniowej, w której
pozostało mniej niż pięć lokali, czyli tutaj już w tym punkcie dajemy możliwość, że jeżeli we
wspólnocie jest mniej niż pięć lokali, to ten wykup może być dla najemcy, który ma mniej niż
pięć lat umowę najmu, czyli nie ma sprzeczności z punktem 4.”

Głos zabrał prezes MTBS Marek LIBERTOWSKI, cytuję: „Chciałbym tu podzielić
głos Pani Marii Radoch, że to, co Pani kierownik powiedziała, jest w pełni zasadne.”
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Przewodniczący rady, cytuję: „Myślę, że jest to wyjście naprzeciw temu, żeby tych
ludzi przyłączyć do wspólnoty, tym samym daje to szansę, że oni mogą partycypować
w kosztach związanych z remontami i utrzymaniem obiektów, więc wydaje się to być
logiczne.”

Głos zabrał radny Marek WASZKOWIAK, cytuję: „Chciałem uzupełnić to, co było na
komisji. Radni podzielili pogląd, że wychodzenie ze wspólnot małych jest istotnym
elementem, ale wątpliwości budziło to, co powiedział prezes, pojawiająca się dwuznaczność
w tej sytuacji, ale zdajemy sobie sprawę, że to prawnie może być dobrze zrobione.
Panie prezydencie, jeśli Pan pozwoli, to tak w uzupełnieniu. Padło zaproszenie na
wyjazd studyjny do miejscowości, która dosyć mocno rozbudowała program mieszkaniowy
i Pan prezydent Adamów powiedział, że będzie głównym organizatorem tego wyjazdu.”

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Widzę, że to koniec
dyskusji w tym punkcie i na koniec chciałem podziękować wszystkim, którzy brali udział
przy tworzeniu tego programu, bo rzeczywiście to duża praca została wykonana przez
wydział pod przywództwem Pani kierownik Marii Radoch. Chciałbym podziękować Panu
prezydentowi Adamowowi za koordynowanie tych spraw.”

Do projektów uchwał radni nie mieli innych uwag. Przystąpiono do głosowania.

DRUK Nr 124
Stosunkiem głosów – 20 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 2 radnych
„wstrzymujących się” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2019-2023.
Uchwała Nr 114 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

DRUK Nr 125
Stosunkiem głosów – 19 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 3 radnych
„wstrzymujących się” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Konina.
Uchwała Nr 115 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu akcji spółki Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie (druk nr 133).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały
w sprawie zakupu akcji spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie druk nr 133. Proszę przewodniczącego Komisji Infrastruktury o przedstawienie
wypracowanej opinii na wspólnym posiedzeniu z Komisją Finansów.
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Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję:
„Komisja Infrastruktury i Komisja Finansów obradowały razem, ale opinia jest Komisji
Finansów, która jest opinią pozytywną - 9 radnych „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Radni podzielają pogląd, że jest potrzeba wzmocnienia programów pożyczkowych
typu Jeremi dla naszych przedsiębiorców, natomiast jedna rzecz, bardzo ważny głos w tej
dyskusji padł, aby Pan prezydent rozmawiał z marszałkiem, żeby byli mniej poznańscy,
a bardziej wielkopolscy, ponieważ potrzebna jest duża aktywność marszałka w namówieniu
innych gmin poza Koninem, bo tak naprawdę wsparcie dla agencji dają tylko miasto Konin
i gminy z powiatu konińskiego. Z pożyczek korzystają wszyscy i nie mam zamiaru
ograniczać im dostępu, natomiast potrzeba jest potraktowania tej spółki, jako spółki
specjalnej, nie że marszałek ma 90% i może wszystko przegłosować, bo tak naprawdę, idea
powstania agencji, ale również jej interesy są związane z ziemią konińską i to jest jak gdyby
jedno z głównych zadań, które należy przy tej okazji podjąć.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „To, że Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A., gdzie miasto Konin ma akcje i niestety w coraz mniejszej ilości,
biorąc pod uwagę to, że marszałek w ciągu trzech lat dokapitalizuje, bo mówimy również
o przyszłym roku, podniesie wartość swoich akcji w tejże spółce o 10 mln zł, tak że stajemy
się coraz bardziej mniejszościowym akcjonariuszem w tej spółce.
Jest to zauważalne, że Agencja Rozwoju Regionalnego w aktualnym czasie zmienia
się i przekształca się właśnie tak, jak nazwa wskazuje Agencja Rozwoju Regionalnego
i traktuje jednakowo cały region, subregion koniński, który w tej chwili stoi przed
działaniami, związanymi z restrukturyzacją całego regionu. Myślę, że te działania Agencji
Rozwoju Regionalnego będą coraz bardziej widoczne, a przecież już od paru miesięcy są
widoczne. Myślę, że przyniesie to duży efekt, jeżeli chodzi o zmianę działania i kierunku
działania Agencji Rozwoju Regionalnego, a podniesienie niestety o kwotę taką, jaka jest
możliwa, bo jest to 250 tys. zł, co daje nam, jeżeli chodzi o akcje tylko 77 akcji, będzie
korzystne i również dla konińskich przedsiębiorców, bo myślę, że duża część wsparcia
udzielanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego dotyczy konińskich przedsiębiorców,
bo z tego, co pamiętam, to około 30% konińskich przedsiębiorców korzysta z pożyczek
oferowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Myślę, że uwaga Pana przewodniczącego Marka
Waszkowiaka, dotycząca tego, żeby zaangażować inne gminy, żeby ten wkład finansowy był
większy jest słuszna, bo korzystają wszyscy, a ten ciężar finansowy dźwiga głównie Miasto,
ale myślę, że Panowie prezydenci wiedzą co robić, bo chodzi o to, żeby rzeczywiście ta
Agencja Rozwoju Regionalnego bardziej prężnie działała, bo możliwości są duże. Chcemy
pobudzać przedsiębiorczość w naszym regionie i jest w tym zakresie wiele do zrobienia.
To jest jeden z instrumentów finansowych, który niewątpliwie w tym ma dopomóc.”

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

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę
w sprawie zakupu akcji spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie.
Uchwała Nr 116 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto
Konin (druk nr 111),
b) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Miasto Konin oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 112),
c) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz
szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Konin z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych
mających siedzibę na terenie Miasta Konina prowadzonych przez
inne organy prowadzące od 1 września 2019 roku (druk nr 113).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwał
w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Konin –
druk nr 111, ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Miasto Konin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 września 2019 roku - druk nr 112 oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Konin z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na
terenie Miasta Konina prowadzonych przez inne organy prowadzące od 1 września 2019 roku
- druk nr 113. Proszę przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o przedstawienie
wypracowanej opinii.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej
NOWAK. Poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał 11 głosami
„za”.

Przewodniczący rady otworzył łączną dyskusję nad projektami uchwał.

Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „Ja myślę, że dokładna analiza tej sieci,
o której mówimy, czyli dotyczy to i przedszkoli i sieci szkół też pokazuje, jak miasto
uwzględnia wskaźniki demograficzne i na ile ta sieć jest przewidywalna, tak że jak Państwo
wiecie, w minionych latach z jednej strony wynikało to z demografii, z drugiej strony
z wprowadzenia nowego prawa oświatowego. Rada poprzedniej kadencji podejmowała
strategiczne decyzje, dotyczące sieci szkół, natomiast dzisiejsze projekty uchwał pokazują,
że ta sieć szkół i przedszkoli jest bardzo stabilna i przewidywalna. Również proszę pamiętać,
że jest też sieć przedszkoli niepublicznych, które uzupełniają naszą ofertę i myślę, że jest to
na zasadzie naczyń połączonych. Ja jestem jako radny Rady Miasta Konina spokojny o to,
że jest to sieć, która odpowiada zapotrzebowaniu ale również odpowiada możliwościom. Taki
głos mój w tej dyskusji.”

Do projektów uchwał radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania.
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DRUK Nr 111
W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Konin.
Uchwała Nr 117 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

DRUK Nr 112
W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto
Konin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września
2019 roku.
Uchwała Nr 118 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

DRUK Nr 113
W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół
specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin z uwzględnieniem szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Konina
prowadzonych przez inne organy prowadzące od 1 września 2019 roku.
Uchwała Nr 119 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas
pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, w tym z oddziałami
klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego
technikum prowadzonych przez Miasto Konin w roku szkolnym
2019/2020 (druk nr 123).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół
ponadpodstawowych, w tym z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum
ogólnokształcącego i czteroletniego technikum prowadzonych przez Miasto Konin w roku
szkolnym 2019/2020 - druk nr 123. Proszę przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu o przedstawienie wypracowanej opinii.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej
NOWAK. Poinformował, że komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 11 głosami
„za”.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
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Głos zabrał zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję:
„Chciałem powiedzieć nie tyle o samej uchwale co o tym, że tak jak zapowiadałem, już na
stronie miasta, a mam nadzieję, że jeż niedługo na stronach internetowych szkół
podstawowych i ponadgimnazjalnych pojawi się film instruktażowy o tym, jak nabór
powinien uczeń, wraz z rodzicem ewentualnie, jeśli ktoś ma taką potrzebę przeprowadzić.
Taki filmik umieściliśmy na naszej stronie internetowej. Poproszę wszystkie okoliczne
gminy, szkoły podstawowe w tych gminach, a także nasze szkoły ponadgimnazjalne, aby link
do filmu znalazł się na ich stronach internetowych, aby tę trudną operację, przynajmniej takie
niepokoje ze strony rodziców są, którzy przystępują do tego podwójnego naboru, by te trudną
operację ułatwić. Taki film przygotowaliśmy i chciałem się z Państwem tą informacją
podzielić.”

Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „Ja również jeżeli Państwo pozwolą
chciałem wzmocnić ten głos prezydenta Witolda Nowaka i powiedzieć, że szkoły są
przygotowane, Państwo myślę, że obserwujecie taką informację medialną nauka na dwie
zmiany. To również jest konsekwencja tej sieci szkół i nie zamykania kiedyś szkół czy
zmiany organizacji i tutaj Panie prezydencie bardzo dobrze, że Pan prezydent Nowak nie
tylko bierze pod uwagę wskaźniki demograficzne, że będzie podwójny rocznik, ale również
to, żeby te szkoły maksymalnie wypromować, jeśli chodzi o nasze miasto i to jest taka
tradycja, że w przypadku uczenia ponadpodstawowego, ponadgimnazjalnego jechało się ze
swojej gminy do miasta większego, do miasta powiatowego, czy wojewódzkiego, w naszym
przypadku jeździło się właśnie do Konina i bardzo dobrze, że jest tutaj aktywność
dyrektorów, bo ja wiem, że wiele pracy Pan prezydent włożył, ażeby ta oferta była na tyle
elastyczna, czyli mogąca odpowiedzieć na zapotrzebowanie, a jak Państwo wiecie,
o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych decydują punkty, a to są
naczynia połączone, więc trzeba tą ofertę przygotować, żeby dobrać tą ofertę z jednej strony
do zapotrzebowania, a z drugiej strony możliwości ucznia. To, że jest deklaracja dyrektorów
szkół i organu prowadzącego miasta Konin - Pana prezydenta, że jeżeli w systemie pojawi się
więcej kandydatów niż jest przygotowanych na dzisiaj tzn., że samorząd jest do tego
przygotowany i bardzo łatwo można zwiększyć ilość oddziałów w tych szkołach, bo te szkoły
są w stanie jeszcze tą naukę zorganizować. Powiem jako praktyk. Dla mnie nauka w szkole na
pierwszą zmianę, jest to nauka, która się kończy ósmą godziną lekcyjną. To nie znaczy,
że uczeń jest 8 godzin w szkole, ale tak te szkoły powinny być wykorzystane i wiem, że one
tak będą wykorzystane, natomiast jestem tak jak powiedziałem pod wrażeniem pracy, która
została wykonana i wiem, że wielu dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych nie tylko
organizowało u siebie drzwi otwarte, bo one się odbywały pod koniec marca, ale wiem, że ci
dyrektorzy, bo to widać na stronach szkół, na Facebooku tych szkół, oni sami odwiedzają te
gminy i są jak gdyby nośnikiem tej informacji, jak to realnie wygląda w mieście Koninie i to
świadczy też o tym, że 1 września i tego życzę Panu prezydentowi i nam wszystkim, jako
radni nie będziemy mieli problemu, jeżeli chodzi o nabór, jeżeli chodzi o miejsca w szkole,
jeżeli chodzi o organizację w szkole tego nowego roku szkolnego. Mam ogromną nadzieję
i tu się zwrócę za pośrednictwem radnych, Klubu Radnych PiS, że analizy budżetowe
w oparciu o system informacji oświatowej będą realne. Mówimy tutaj o subwencji
powiatowej do liczebności, która będzie, bo jak Państwo wiecie, bazujemy dzisiaj na
liczebnościach, które są w poprzednim roku szkolnym. Oczywiście są później pewne
aktualizacje, natomiast w systemie, gdy chodzi o zadanie powiatowe, czyli mówimy
o realizacji nauki w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, na pewno będziemy
mieć dużo więcej uczniów, co da nam skutek finansowy w następnym roku budżetowym, ale
chciałbym bardzo, ażeby również MEN uwzględniło zapotrzebowanie samorządów
w ostatnim kwartale tego roku szkolnego.”

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania.
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W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę
w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół
ponadpodstawowych, w tym z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum
ogólnokształcącego i czteroletniego technikum prowadzonych przez Miasto Konin w roku
szkolnym 2019/2020.
Uchwała Nr 120 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

14. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie (druk nr 122).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego
w Koninie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie - druk nr 122. Proszę
przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o przedstawienie wypracowanej
opinii.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej
NOWAK. Poinformował, że komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 12 głosami
„za”.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Zastępca prezydenta do spraw społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Dodam,
to mówiłem na komisji, że zmiana jest konieczna, a ponieważ kończymy te oświatowe
uchwały, chciałem też Państwu powiedzieć, że mamy pozytywną opinię Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty. Pamiętacie Państwo, miesiąc temu zmienialiśmy jeszcze uchwałę, którą
podjęliśmy miesiąc wcześniej dotyczącą Zespołu Szkół Technicznych i przeniesienia
siedziby. Taką informację już otrzymaliśmy z Wielkopolskiego Kuratorium, taką opinię,
co oznacza, że Zespół Szkół Technicznych zmieni swoją siedzibę i przeniesiony zostanie do
budynku przy ul. Sztarka.”

Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „Ja też dziękuję, że Pan prezydent to
zgłosił i tu też, jak Państwo pamiętacie dyskusję z poprzednich obrad sesji, udało się jak
gdyby w trakcie między sesją lutową a dzisiejszą wyprostować pewne problemy prawne
i tutaj dziękuję Panu prezydentowi i pracownikom Wydziału Osowaty, którzy się w to mocno
zaangażowali przy wsparciu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Wracając do projektu uchwały, chcę też Państwu powiedzieć, że Centrum Kształcenia
Praktycznego w przyszłości Zawodowego jest bardzo ważnym ogniwem, jeżeli chodzi
o edukację zawodową i to jest taka perełka i chciałbym, żebyśmy też doceniali ten ośrodek.
To jest ośrodek, który realizuje bardzo wiele egzaminów praktycznych i zawodowych.
Pamiętacie przed wielu laty, kiedy uczniowie zostali skierowani z miasta Konin do Szczecina,
żeby tam został przeprowadzony egzamin zawodowy. Przez ostatnich kilka lat tego problemu
nie ma. Mało tego, niejeden samorząd zazdrości miastu, że ten ośrodek jest tak dobrze
wyposażony i odpowiada zapotrzebowaniu, tak że chciałem też to podkreślić i tutaj
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podziękować radnym poprzednich kadencji, którzy nieraz podejmowali decyzję, ażeby
doposażyć ten ośrodek, bo dzisiaj jest to ośrodek dobrze funkcjonujący.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Miło jest słuchać informacji, które mamy z pierwszej
ręki, człowieka, który sprawował jeszcze niedawno funkcję zastępcy prezydenta i ma tę
wiedzę. Ja z ciekawością słucham tych informacji, bo one są ważne dla nas, nawet jeśli
mielibyśmy się wypowiedzieć, jak to porównawczo wygląda. Placówka od wielu lat istniejąca
i dobrze, że się ją ma, bo trudno się mówi o tym, że zawodu praktycznego nauczyć można
tylko praktycznie. To jest tak jak z chirurgią, trzeba dotknąć, zrobić i tak naprawdę dopiero to
jest wiedza praktyczna. Z książki nie da się tego zrobić.”

Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „Ale tu skalpela nie ma Panie
przewodniczący.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Skalpela używa się w operacji bardzo krótko, jeden
ruch, jest to narzędzie bardzo niebezpieczne, można nim nabroić, więc należy wykonać
oszczędne ruchy,

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Rzeczywiście
mam okazję na co dzień obserwować pracę tego ośrodka. Przy okazji jeszcze poprzednich
punktów, kiedy mówiliśmy i tutaj myślę o apelu Pana radnego, jeśli chodzi o dofinansowanie
szkolenia, szczególnie na poziomie szkół technicznych, ono jest dużo bardziej
skomplikowane niż dofinansowanie szkolenia ogólnokształcącego. To, że szkoła jest
z technikum, to jeszcze nic nie znaczy. Ważna jest odpowiedź na pytanie, jakie to jest
technikum. Przygotowanie, nie chcę dezawuować zawodu kucharza, ale przygotowanie
stanowiska szkolenia dla kucharza, to są inne pieniądze, a przygotowanie stanowiska dla
elektronika, dla człowieka, który ma pracować na maszynach cyfrowych, to są zupełnie dwa
różne zagadnienia, zatem każdą szkołę rzeczywiście należy traktować indywidualnie. Ten
ośrodek, który posiadamy, jest jednym z trzech, które posiadamy w naszym okręgu, który jest
przygotowany do przeprowadzenia tego rodzaju egzaminów, ale nie to jest istotą naszej
dyskusji, bo zmieniamy nazwę i trzeba to uczynić ze względów technicznych
i praktycznych.”

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

W jednomyślnym głosowaniu: 21 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego
w Koninie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie.
Uchwała Nr 121 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień
międzygminnych dotyczących organizowania i finansowania nauki
religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Chrystus dla
Wszystkich” w Koninie (druk nr 119).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych dotyczących
organizowania i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego Zbór
„Chrystus dla Wszystkich” w Koninie - druk nr 119. Proszę przewodniczącego Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu o przedstawienie wypracowanej opinii.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz
Andrzej NOWAK. Poinformował, że komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
12 głosami „za”.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych dotyczących
organizowania i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego Zbór
„Chrystus dla Wszystkich” w Koninie.
Uchwała Nr 122 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

16. Ocena zasobów pomocy społecznej.
Przewodniczący rady, cytuję: „Następny punkt porządku obrad to ocena zasobów
pomocy społecznej. Zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) - Organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie
powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu
terytorialnego ocenę, o której mowa w ust. 1. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do
planowania budżetu na rok następny. Proszę przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw
Społecznych o przedstawienie wypracowanej opinii.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon
CHOJNACKI, cytuję: „Ten temat jest niezwykle ważny, jest niezwykle trudny. Mamy do
czynienia z drugim człowiekiem, z materią ludzką. Sprawa bardzo skomplikowana.
Do każdego problemu trzeba podchodzić w sposób indywidualny. Myślę, że Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie wywiązuje się z tych zadań w sposób właściwi.
Materiał został przedłożony przez Panią dyrektor MOPR Annę Kwaśniewską.
Do materiału radni nie zgłaszali zastrzeżeń. Komisja przyjęła materiał informacyjnie.”
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Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad materiałem.

Do materiału radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta
Konina rozpatrzyła i przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta
Konina do składu Rady Seniorów Miasta Konina (druk nr 130).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu Rady Seniorów
Miasta Konina - druk nr 130. Zwyczajowo delegujemy do tego ciała dwóch przedstawicieli.
Przepis mówi, że rada może zgłosić przedstawiciela ze swojego składu, ale nie koniecznie.
Dobrze byłoby, żeby jeden z radnych był przedstawicielem. Proszę o zgłaszanie
kandydatów.”

Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „Chciałbym zgłosić osobę, która nie jest
radnym, a jest to obecny na sali Pan Juliusz Olędzki, który pracował wcześniej w Radzie
Seniorów. Wiem, jak bardzo aktywnie w tej radzie działał i myślę, że jego doświadczenie,
jego zapał, jego czas, może bardzo się przyczynić na głos, który w tej radzie jest, który jest
później nam przekazywany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Rady Seniorów.”

Pan Juliusz Olędzki wraził zgodę.

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „W imieniu Klubu PiS chciałbym
zgłosić Panią Krystynę Leśniewską, która jest bardzo zaangażowana w sprawy seniorów,
nie tylko w radzie miasta, ale i w organizacjach społecznych.”
Radna Krystyna Leśniewska wyraziła zgodę.

Do projektu uchwały radni nie zgłosili innych kandydatów. Przystąpiono do
głosowania.

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu Rady Seniorów
Miasta Konina.
Uchwała Nr 123 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący rady, cytuję: „Dopowiem, bo Panią Krystynę wszyscy znacie.
Ja dopowiem, jako tenisista ja znam Pana Olędzkiego od wielu lat, pasjonat tenisa, który
oddaje swoje cenne zdrowie i godziny pracy nad wychowaniem nowych adeptów tenisa.
Regularnie się spotykamy, tak że życzę mu dużo zdrowia, żeby nie zabrakło takich
pasjonatów, którzy chcą swój czas poświecić, żeby młodym ludziom zaszczepić tą szlachetną
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dyscyplinę sportu. Odnosi w tej dziedzinie sukcesy. Jest arbitrem, który uczestniczy
w sędziowaniu różnych turniejów tenisowych.”

18. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta
Konina
z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie za rok 2018.
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to sprawozdanie
z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
Obowiązek ten corocznie wynika z zapisów ustawy - art. 5a ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który mówi, iż:
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja
każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji
programu współpracy za rok poprzedni. Proszę przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw
Społecznych o przedstawienie wypracowanej opinii.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon
CHOJNACKI, cytuję: „Sprawozdanie zostało szczegółowo omówione przez kierownika
Centrum Organizacji Pozarządowych Bartosza Jędrzejczaka. Materiał został przyjęty
informacyjnie.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.

Do sprawozdania radni nie mieli innych uwag i pytań. Przewodniczący rady
stwierdził, że Rada Miasta Konina rozpatrzyła i przyjęła Sprawozdanie z realizacji Programu
współpracy samorządu miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za rok 2018.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta
Konina do Miejskiej Komisji Wyborczej „Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego” (druk nr 118).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Miejskiej Komisji Wyborczej
„Konińskiego Budżetu Obywatelskiego - druk nr 118. Zgodnie z Regulaminem Konińskiego
Budżetu Obywatelskiego, w celu przeprowadzenia głosowania powoływana jest co roku
zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina Miejska Komisja Wyborcza, w skład której wchodzi
m.in dwóch radnych Miasta Konina. Proszę o zgłaszanie kandydatów.”
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Głos zabrał radny Dominik SZOPA, cytuję: „Zgłaszam Pana radnego Krystiana
Majewskiego.”
Radny Krystian Majewski wyraził zgodę.

Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „W imieniu Klubu Koalicji
Obywatelskiej chciałbym zgłosić nieobecną radną Urszulę Maciaszek. Uzyskałem od radnej
zgodę. Jeżeli ma być forma pisemna, to nie mam jej, ale mam deklarację słowną udziału
w pracach komisji.”
Do projektu uchwały radni nie zgłosili innych kandydatów. Przystąpiono
do głosowania.

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Miejskiej Komisji Wyborczej
„Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”.
Uchwała Nr 124 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie niektórych warunków sprzedaży lokali
mieszkalnych (druk nr 115).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie niektórych warunków sprzedaży lokali mieszkalnych - druk nr 115. Proszę
przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie
wypracowanej opinii.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK.
Poinformował, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 10 głosami „za”.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

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

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę
w sprawie niektórych warunków sprzedaży lokali mieszkalnych.
Uchwała Nr 125 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty
adiacenckiej (druk nr 120).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały
w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej - druk nr 120. Proszę
przewodniczących Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie
wypracowanej opinii.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK, cytuję:
„Projekt uchwały wywołał duże zainteresowanie komisji, dosyć ciekawą i długą dyskusję.
Radni zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie 6 głosami „za”, przy 4 głosach
„wstrzymujących się”.
Chciałem zwrócić uwagę, że w trakcie dyskusji radny Marek Cieślak zwrócił się
o wniesienie uzupełnienia do uzasadnienia i Pan prezydent Adamów taką deklarację podjął.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Na wczorajszej Komisji Infrastruktury
wnioskowałem, aby uzupełniono uzasadnienie do tej uchwały i poszerzono uzasadnienie
o możliwość rozłożenia na 10 lat należności, które by wynikały właśnie z tego podatku.”

Głos zabrał zastępca prezydenta ds. gospodarczych Paweł ADAMÓW, cytuję:
„Autopoprawką uzupełniamy uzasadnienie do projektu uchwały. Dodajemy zapis: „Opłata
adiacencka na wniosek właściciela nieruchomości może być rozłożona na raty roczne, płatne
w okresie do 10 lat, oprocentowane przy zastosowaniu stopy procentowej równej
stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.”

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

Stosunkiem głosów – 8 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 14 radnych
„wstrzymujących się” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawek
procentowych opłaty adiacenckiej.
Uchwała Nr 126 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (druk nr 126).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie zamiany nieruchomości - druk nr 126. Proszę przewodniczących Komisji
Finansów i Komisji Infrastruktury o przedstawienie wypracowanej opinii.”
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Głos zabrał przewodniczący Komisji Infrastruktury Marek WASZKOWIAK.
Poinformował, że projekt uchwały, dotyczący zamiany nieruchomości został zaopiniowany
pozytywnie.

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania.

W jednomyślnym głosowaniu: 22 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę
w sprawie zamiany nieruchomości – obręby Starówka, Pawłówek.
Uchwała Nr 127 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 95 Rady Miasta
Konina z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy
w Koninie (druk nr 127).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 95 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Koninie - druk nr 127. Proszę przewodniczącego Komisji
Praworządności o przedstawienie wypracowanej opinii.”

Głos zabrał przewodniczący Komisji Praworządności Maciej OSTROWSKI, cytuję:
„Komisja Praworządności po przeanalizowaniu uzasadnienia 6 głosami „za” pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję:
„Myślę, że ten czas był potrzebny, żeby spotkać się z wszystkim zainteresowanymi. Dobry
przykład na przyszłość, żebyśmy starali się unikać sytuacji, jaka teraz miała miejsce. Myślę,
że ta sprawa jest na tyle wyjaśniona, że możemy taką decyzję podjąć.”

Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „Bardzo dziękuję Panu prezydentowi
Piotrowi Korytkowskiemu, że wprowadził tę uchwałę pod obrady. Ja myślę, że pewne
dyskusje były na Komisji Praworządności, tej poprzedniej komisji, one może nie do końca tak
wybrzmiały, ale bardzo dziękuję za to, że odbyło się kilka spotkań. Wiem, że ogromne
zaangażowanie było też Pana prezydenta Pawła Adamowa. To, że my dzisiaj uchylamy, to nie
znaczy, że nad rozwiązaniem tego problemu nie będziemy musieli się po raz kolejny jako
radni pochylić, ale tak jak powiedziałem dobrze, że w tej dyskusji dzisiaj możemy tą naszą
uchwałę, mam nadzieję, że ją przyjmiemy, czyli uchylimy tą uchwałę nr 95 i ta dyskusja
również przyczyni się do tego, że w takich sytuacjach, kiedy będziemy zmieniać nazwy ulic,
czy będziemy nadawać nowe nazwy, czasem potrzeba więcej rozmów z każdą ze stron
i z tego myślę, że wszyscy wyciągnijmy wnioski. Również zwracam się do koleżanek
i kolegów radnych.”
Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja bym nad tym tematem tak
szybko do porządku dziennego nie przeszedł, bo my dzisiaj tę uchwałę zmienimy i uchylimy,
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ale chciałbym przypomnieć o pewnej genezie, bo poprzednia Komisja Praworządności i my
wszyscy jako rada na poprzedniej sesji zaopiniowaliśmy tę uchwałę jednogłośnie „za” i co się
okazuje, bo ten temat mnie zainteresował, na komisji poprzedniej była dyskusja, ale nikt w tej
dyskusji nie stwierdził, że jednak trzeba się zapytać jeszcze przed sesją tego przedsiębiorcy,
który zaprotestował, bo stwierdził, że przy zmianie nazwy ulicy poniesie straty takie, czy
inne, finansowe, czy wizerunkowe, związane z problemami dokumentacyjnymi w firmie.
Wszyscy się zgodzili, że trzeba będzie powiadamiać przedsiębiorców lub osoby, które
mieszkają pod danym adresem o zmianie nazwy ulicy, ale nikt tego nie zrobił i wszyscy
przegłosowaliśmy. Trzeba sobie to powiedzieć wprost, że my trochę się żeśmy jako rada
i jako prezydent również w pewnym sensie może nie skompromitowaliśmy, ale wygląda to
słabo, bo nadaliśmy imię króla, który nadał naszemu miastu prawa miejskie w 1283 roku.
On wisi za mną i za radnym Tadeuszem Pigułą. Uchylimy dzisiaj zapewne tę uchwałę,
podejmiemy decyzję. Na komisji była dosyć burzliwa dyskusja i bardzo dobrze, bo od tego są
komisje. Ja zgłosiłem taki pomysł, żeby wyjść z tej sytuacji, żebyśmy my wszyscy jakoś
z tego wybrnęli, aby nie zmieniać nazwy ul. Szarych Szeregów, ale tę ulicę, która łączy
ul. Kościelną z ul. Szarych Szeregów, tą przejściową nazwać ul. Przemysła II i wtedy te bloki
bez problemu są osiedlem i mają numery, tylko jest problem, bo te dwa nowe bloki MTBS
one muszą być zanumerowane i osoby podpiszą umowę, a ta cała procedura mogła trwać do
pięciu miesięcy, więc ten temat odpada, ale tutaj z Panem radnym, z Panem
przewodniczącym Lorkiem byliśmy w terenie i według ostatnich rozmów stwierdziliśmy,
że naprawdę salomonowym wyjściem i nie wadzącym nikomu, byłoby zmienienie nazwy
odcinka ul. Kościelnej od ronda podoficerów małoletnich do ul. Grunwaldzkiej. Tutaj nie ma
nic, żadnej zabudowy, oprócz tych nowych bloków i postoju taksówek i w tym momencie nie
wadzimy nikomu i sprawę załatwiamy i załatwiamy honorowo, bo powtarzam jeszcze raz, ten
król, który dał naszemu miastu ramy prawne w średniowieczu, oczywiście Konin istniał jako
miasto wcześniej, nie został do dziś uczczony żadnym placem, żadną ulicą, nawet na
Chorzniu, gdzie swego czasu były wprowadzane ulice królów. Może tak miało być, że on
będzie tu w Starym Koninie, w bliskości murów miejskich i bram, które nie istnieją i my
podejdziemy do tego w ten sposób, że Pan prezydent na przyszłej sesji zaproponuje, tak
myślę, może wszyscy się udamy w teren, jeżeli ktoś nie kojarzy, żeby coś takiego
przeprowadzić, wyjść z tego z twarzą, a przypomnę, że przy ul. Szarych Szeregów stoi
pomnik króla Przemysła II, może skromny, ale ważne że jest i to zasługa Pana prezesa Marka
Libertowskiego i innych osób, że on się w Koninie pojawił, bo tak jakoś wyszło w naszym
mieście, że ta postać była nieznana i przy okazji jeszcze powiem, że Pan prezydent
odpowiedział na moje zapytanie na poprzedniej sesji, pytałem się nie bez kozery o dacie
lokacji miasta, bo ona została przesunięta i z tego roku orientacyjnie i umownie przyjętego na
1293 rok jest potwierdzona przez Pana Tomasza Jurka z Uniwersytetu Jagiellońskiego na
1283 rok, bo w tym właśnie roku ten król, który wisi za nami polecił nadać prawa miejskie
Koninowi, więc sygnalizuję temat o rocznicy lokacji miasta i ewentualnych obchodach
następnego 700 ileś leci miasta. Trzeba to będzie policzyć i już nigdy tego nie zmienimy
i wiele miast miało tak, że obchodziło 700-lecie, a później obchodziło za 20 lat 750-lecie,
bo znalazł się dokument albo ostatecznie wyjaśniono zgodnie z badaniami i według tej daty,
która jest to w poprzednim roku była piątka i mogliśmy robić jakieś obchody. Pewnie
poczekamy jeszcze dalej. Żeby nie przedłużać, ja dzisiaj taki wniosek złożę, aby ten odcinek
ul. Kościelnej bez żadnych zabudowań oprócz nowych bloków, żeby tutaj zmienić. Byliśmy
tam z Panem Lorkiem i myślę, że każdy może tam przyjść i zobaczyć, że w ten sposób
wychodzimy z tej sytuacji z twarzą, bo nie może tak być, że na jednej sesji wszyscy
przyjmują, a na drugiej sesji wszyscy odrzucają, bo to wygląda trochę niepoważnie.
Nie możemy zarówno wystąpić przeciwko temu przedsiębiorcy przy ul. Szarych Szeregów
jak i tym nowym mieszkańcom, którzy się za chwilę będą wprowadzać.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Najważniejsze jest, że prostujemy to, co było
niedopatrzone na poprzedniej sesji, ale słuszny jest wniosek, żeby zadbać o to, żeby jakiś
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fragment ulicy nosił nazwę króla Przemysła II. Myślę, że jest to rzeczą do ustalenia z Panem
prezydentem, jaki to będzie fragment.”

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Ja też chciałbym
zwrócić uwagę Państwa radnych i gości na tą genezę, która miała miejsce, związaną
z nadaniem, propozycją nadania nazwy ulicy, zmiany nazwy ulicy. Powstały tam nowe
budynki, które aby uporządkować tą numerację, aby ona była logiczna, myślę, że był to dobry
pomysł, żeby zmienić część nazwy ul. Szarych Szeregów na ul. Przemysła II. Było to
logiczne, tym bardziej, że ta ulica od momentu skrzyżowania z ul. Wodną zmienia charakter,
natomiast biorąc pod uwagę to, że było takie oczekiwanie wydziału Geodezji i Katastru, jak
i również przez przewodniczącego Nowaka było bardzo intensywnie zbadane, taka nazwa
została zaproponowana Państwu, czyli było z jednej strony oczekiwanie wydziału, jak
i radnych. Taka propozycja została Państwu radnym złożona. To, że niestety nie było żadnej
wnikliwej dyskusji i analizy przedtem, zresztą nie było konieczności robienia konsultacji,
zostało to po prostu przyjęte i nie zgodzę się z tym, że jest to jakaś kompromitacja Rady
Miasta Konina czy służb prezydenta, że my wycofujemy się z tego. Jest to naturalny proces
związany z tym, aby doprowadzić do uporządkowania tej sprawy. Myślę, że te oczekiwania
przedsiębiorcy, a nie chciałbym tutaj mówić, że to jest tylko pod wpływem akurat tego
przedsiębiorcy, który jak gdyby to postulował, bo wielu z Państwa radnych po przemyśleniu
tej sprawy zwracało się do mnie o to, abyśmy podjedli taką uchwałę i to jest wyjście
naprzeciw oczekiwaniu Państwa radnych i dlatego to w tej chwili ma miejsce, że wycofujemy
się z poprzedniej uchwały, która była miesiąc temu ogłoszona.”

Ponownie głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Jeżeli nie wynika to
z tego protestu przedsiębiorcy, a można też się cofnąć do protokołu Komisji Praworządności,
to ja nie rozumiem z czego wynika, bo jeżeli nie bierzemy pod uwagę, że to jest głównie
i tylko z powodu protestu przedsiębiorcy, który nie został poinformowany, to wtedy działamy
przeciwko jakiejkolwiek logice, bo jeżeli nie jest to po proteście przedsiębiorcy, to absolutnie
nie rozumiem, jak ktoś mógłby być przeciwko tej nazwie, w momencie, kiedy numeracja
ul. Szarych Szeregów ucieka na zachód od tych bloków i zaczyna się za Farą, za ul. 3 Maja
i biegnie w stronę osiedla Dmowskiego, Kościuszki, tam jest 2, 2a, 2b, 2c, a te bloki
będziemy musieli nazwać 2f, 2g, 2h, gdzie one są kilkaset metrów na wschód przy ulicy
jednokierunkowej.
Panie prezydencie powiedzmy sobie szczerze, przedsiębiorca miał rację,
zaprotestował, oczywiście post factum, bo z tego, co się dowiedziałem, dowiedział się
dopiero po sesji. My wszyscy jesteśmy winni, bo nikt z urzędu, nikt z radnych nie zapytał go,
a mogliśmy i zmieniamy to, trzeba się przyznać do błędu. Gdyby któryś radny wystąpił
przeciwko temu, nie biorąc pod uwagę tego przedsiębiorcy, to działałby przeciwko logice,
bo numery uciekają na zachód, a my chcemy zatoczyć koło i kilkaset metrów na zachód
zacząć od numeru 2g, 2h, gdzie wygląda to dziwnie, więc już nie będę tego tematu drążył, ale
tak jak mówię, chyba by było najlepszym wyjściem z tego, ten pusty odcinek ul. Kościelnej
zmienić, dać tym blokom numery i tyle. Na przyszłość będziemy wszyscy mądrzejsi, także ja,
bo nikt tak nie pomyślał, a jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to wyglądało, niech poprosi
o protokół z Komisji Praworządności, kto zabierał głos, jaka była dyskusja i mówiono o tym,
że przedsiębiorca mógłby być zapytany i że w przyszłości będą pytani, ale nikt tego nie
podjął.”

Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Ja nie chciałbym już przedłużać
dyskusji na ten temat dlatego, że nie wiem skąd się bierze tyle wątpliwości u Pana radnego
Nowaka, bo żeśmy na komisji dokładnie już ten temat przerobili. Proszę Państwa,
nieszczęściem tej uchwały jest to, że my sami żeśmy nie dopełnili tego, co do radnych należy
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i trzeba się uderzyć w pierś, ale to też nie jest powód do tego, żeby zakrywać oczy i mówić to
nie ja. Każdy ma prawo popełniać błędy i popełnia takie błędy, natomiast większą sztuką jest
to od popełnienia błędów, że się trzeba do nich przyznać i te wnioski trzeba wyciągnąć.
Przedsiębiorca, o którym Państwo doskonale wiecie, nieszczęściem jego było to, że go
w Koninie nie było i on by był na komisji i by powiedział wtedy to, co teraz wiemy. My nie
mieliśmy do końca wiadomości, ale to nie jest wina jego, ani niczyja, tylko nasza. Bardzo
proszę, jeszcze raz potwierdzę to, co powiedział radny Lorek. Dobry ruch Pana prezydenta,
wszyscy uznaliśmy, że nie dopełniliśmy formalności, trzeba dzisiaj ten błąd naprawić,
natomiast co będzie i jak będzie, to od tego Panie radny są urzędnicy, którzy biorą pieniądze
i niech oni wybiorą najlepsze rozwiązanie przy rozpoznaniu tematu.”

Ponownie głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Panie radny
Wiesławie, ja sobie bardzo cenię komentarze, ale chciałbym powiedzieć, że z protokołu
komisji wynika po całej dyskusji, gdzie stwierdzono, że jednak ten przedsiębiorca powinien
być poinformowany. Zaprotokołowane są Pana słowa, dosłownie jedno zdanie: „koszty dużo
mniejsze niż ileś tam domków jednorodzinnych”, na temat tego, że ten przedsiębiorca nie
został poinformowany, więc ja bym prosił jednak nie zabierać już głosu w tej sprawie
i uchylimy tą uchwałę, ale nie spodziewałem się, że akurat Pan zabierze głos Panie
Wiesławie, bo z protokołu komisji wygląda co innego, już nie będę mówił, co kto mówił,
bo to nie polega na tym, ale nie mam słów.”

Ponownie głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Panie radny, jeżeli się mówi,
że zabierał Pan głos i z protokołu to wynika, to trzeba powiedzieć, z którego protokołu.
Wynika to z protokołu z Komisji Praworządności, gdy pierwszy raz żeśmy procedowali
i to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, natomiast nie mówi Pan, jaki głos zabrałem na
poprzedniej Komisji Praworządności, bo to jest głos, który pokrywa się z tym, co dzisiaj.
Proszę, jeśli Pan już cytuje mnie, to proszę, żeby to, było cytowanie dokładne, że na pierwszej
Komisji Praworządności, gdzie wszyscy głosowali „za” i do tego błędu się przyznałem.”

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

Stosunkiem głosów – 21 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 1 radny „wstrzymujący
się” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr 95 Rady Miasta
Konina z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w Koninie.
Uchwała Nr 128 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania
Prezydenta Miasta Konina (druk nr 114).
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad, to podjęcie uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Konina - druk nr 114. Proszę
przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie wypracowanej
opinii.”
Głos zabrał przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sławomir LOREK,
cytuję: „Dziękuję za zaufanie, że mogę tej komisji przewodniczyć. Jeżeli Pan przewodniczący
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pozwoli, troszeczkę więcej powiem o pracach tej komisji, a potem powiem, jak wyglądało
głosowanie.
Chcę Państwu powiedzieć, że członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miasta Konina spotkali się dwa razy. Pierwszy raz spotkali się 3 kwietnia. W posiedzeniu tej
komisji oprócz członków komisji również uczestniczył Pan radny Jacek Kubiak. To spotkanie
trwało godzinę i podczas tego spotkania, jak gdyby ustaliliśmy, o jakie dokumenty będziemy
się zwracać do Pana prezydenta. Pan prezydent odpowiedział nam pisemnie na naszą prośbę,
przedstawił komplet dokumentów i również odbyło się następne posiedzenie komisji. Podczas
tego posiedzenia komisji przeprowadziliśmy głosowanie, ale również poprosiliśmy Pana
prezydenta o uzupełnienie jeszcze dokumentów, które otrzymaliśmy i tutaj przyznaję się do
mojego błędu, biorę to na siebie, ale podczas posiedzenia komisji było wyartykułowane, że te
dwa dokumenty, które mają być uzupełnione, mają otrzymać również radni. One w tej chwili
są dla Państwa kserowane. Przypomnę tylko, komisja prosiła o dokument, który wpłynął
1 marca, jak również poprosiła o skan protokołu, który otrzymał zainteresowany i takie
dokumenty zostały przekazane w dniu 17 kwietnia. My w ostateczności otrzymaliśmy te
dokumenty, natomiast 11 kwietnia, to było jak gdyby dokumenty uzupełniające. My mieliśmy
okazję widzieć dokumenty, które miała osoba zainteresowana. Przypomnę również,
że podczas tego posiedzenia komisji udział brała osoba skarżąca, ale również udział brał
sekretarz miasta i kierownik Wydziału Organizacyjnego i Kadr. Była możliwość
wypowiadania się i po całej procedurze przeprowadziliśmy głosowanie. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia po wysłuchaniu skarżącego,
sekretarza, kierownika Wydziału Organizacyjnego i Kadr w głosowaniu 3 głosy „za”, 1 głos
„przeciw” i przy 1 głosie „wstrzymującym się” uznała, że ta skarga jest bezzasadna.
Jednocześnie podczas pracy tej komisji sformułowaliśmy wnioski i te wnioski zostały
przekazane na ręce Pana prezydenta i one nie tylko były przekazane w formie pisemnej, ale
poprosiłem po tym posiedzeniu o możliwość zorganizowania spotkania. Takie spotkanie
odbyło się w gabinecie Pana prezydenta Piotra Korytkowskiego z udziałem członków
komisji. Na pięciu członków komisji nie była jedna osoba z powodów zawodowych i w takiej
dyskusji przedstawiliśmy Panu prezydentowi nasze uwagi, dotyczące samego postępowania,
jak również wręczyliśmy na piśmie nasze uwagi, dotyczące próby może poprawienia
pewnych zasad, dotyczących przeprowadzenia postępowania konkursowego i taka dyskusja,
takie spotkanie się odbyło.
Dziękuję, że mogliśmy wszyscy jako członkowie komisji, nie ukrywam dla nas
wszystkich była to też pewna nowość. Przypomnę Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest
komisją, która funkcjonuje od tej kadencji rady miasta i tak naprawdę była to pierwsza
skarga, która została przez tą komisję rozpatrywana. Dysponuję tutaj kompletem
dokumentów, natomiast tak, tutaj źle zostałem zrozumiany, bo prosiłem, ażeby to pismo,
które kierujemy do Pana prezydenta najpierw mogliśmy wręczyć Panu prezydentowi,
natomiast te dokumenty uzupełniające, które dostali członkowie komisji, powinni otrzymać
wszyscy radni. Są to dwa dokumenty, o które się zwróciliśmy. To był zarejestrowany wniosek
zainteresowanego z dnia 1 marca, który był skierowany do sekretarza, jak również kopię
protokołu z przeprowadzonego naboru w ramach odpowiedzi na wniosek z dnia 26 lutego.
Te dokumenty zostały uzupełnione, członkowie komisji je otrzymali, natomiast dla
pozostałych Państwa radnych, to są dwa dokumenty, jest to kserowane i Państwo za chwilę te
dokumenty otrzymają.
Tak jak powiedziałem Komisja Skarg Wniosków i Petycji w głosowaniu: 3 „za”,
1 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” uznała, że skarga jest bezzasadna.”

Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały i powiedział, cytuję:
„To jest informacja z posiedzenia, a nawet kilku posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, która zajmowała się tą sprawą, w której uczestniczyła osoba skarżąca.”
Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Dziękuję za ten wstęp
do tego punktu porządku obrad. Chciałem Państwu powiedzieć, że to mamy, tak jak Pan
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przewodniczący mówił nowe doświadczenie, związane ze złożeniem skargi na Prezydenta
Miasta Konina. Oczywiście każdy ma prawo skarżyć, natomiast chciałem wyraźnie
podkreślić, że wszystko to, co było przeprowadzone z naborem, odbyło się zgodnie
z prawem, zgodnie z regulaminem naboru, bez uchybień. Jedynymi rzeczami, które można
zarzucić, jeżeli chodzi o kwestię protokołu jest sprawa techniczna, która została wyjaśniona,
natomiast wyniknęła ona z tego, że aby przyspieszyć pewne procedury, związane
z poinformowaniem osoby zainteresowanej jak przebiegł konkurs, niestety jak to mówi
przysłowie, dobrymi chęciami wybrukowane jest piekło.
Proszę Państwa chciałem jeszcze jedno wyraźnie podkreślić, że protokół, który jest
przeprowadzany przez komisję, który jest sporządzany przez komisję ma charakter
opiniodawczy dla prezydenta i to prezydent bierze pod uwagę, natomiast nie musi.
Może zatrudnić zupełnie inną osobę niż to, co wynika z protokołu, dlatego też to prezydent, to
w rękach prezydenta są wyłączne kompetencje, związane z zatrudnieniem takiej, a nie innej
osoby, która zgłosiła się do konkursu.
Dziękuję jeszcze za pracę całej komisji, która mam nadzieję, w tych sprawach
związanych ze skargami na prezydenta w tej kadencji, nie będzie miała dużo pracy, albo
najlepiej, żeby w ogóle nie miała.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Ważna informacja, że w posiedzeniach komisji
uczestniczyła osoba skarżąca, która obecna jest na sesji.”

Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Tego życzymy Panie prezydencie i na to
liczymy. Dziękuję Panu Lorkowi za to głębokie wprowadzenie i myślę, że komisja w jakiś
sposób wypracowała pewne metody pracy i strategię, jak podejmować się rozważania
kolejnych skarg czy wniosków.
Chciałem zwrócić uwagę na ten błąd, który jest naprawiany i są dostarczane te
dokumenty. Komisja otrzymała te dokumenty 17 kwietnia, tak że myślę, że szkoda,
że niestety jakieś nieporozumienie nastąpiło między Panem przewodniczącym a pozostałymi,
że te dokumenty nie zostały wysłane wcześniej, ale skoro teraz radni mają te dokumenty
fizycznie, to myślę, że warto zwrócić uwagę na to, co jest istotne w tej sprawie, a mianowicie
chodzi o protokole, który został teraz Państwu doręczony, a także protokół, który znajduje się
w załączniku do dokumentacji przesłanej Państwu radnym w dokumentach. To jest plik pdf
o nazwie załącznik i str. 5, jeśli chodzi o pdf. Tam jest właśnie ten błąd, na który tak Panie
prezydencie mocno zwracałem uwagę. Można to różnie nazwać, można to nazwać
niedopatrzeniem, nieuwagą ze strony uczestniczących w naborze, ale ewidentnie brakuje
jednego podpisu. Można podważać, można dyskutować na temat tego, czy ten protokół
z naboru, który został wysłany do skarżącego bez podpisu jednego członka komisji
rekrutacyjnej jest ważny. Można się zastanawiać, czy nabór jest ważny. Nie neguję tego,
że równie dobrze Pan prezydent mógł zatrudnić osobę, która wcale nie uzyskała największej
ilości punktów, bo Pan prezydent zatrudnia i miał prawo zatrudnić osobę, która uzyskała
najmniej punktów. Zgadzam się z tym w zupełności, jednakże mamy do czynienia z jakimś
takim brakiem w dokumentach, takim niedbalstwem, jeśli chodzi o wypełnianie i tworzenie
tych protokołów i na to chcę zwrócić szczególną uwagę, a jednocześnie jest mi przykro,
że radni dopiero dzisiaj dostają te dokumenty i dopiero dzisiaj z tym błędem w protokole
mogą się zapoznać i dopiero dzisiaj mogą zestawić ten protokół, który my otrzymaliśmy jako
komisja i ten protokół, który został wysłany w ramach dostępu do informacji publicznej
skarżącemu i zaznaczam, że te dwa protokoły się różnią.”

Głos zabrał radny Sławomir LOREK, cytuję: „Jeszcze raz przepraszam za to. Myślę,
że jest to do odtworzenia w protokole. Zwróciłem się do pracowników biura, ażeby wnioski
z komisji, które kierujemy do Pana prezydenta nie były wysłane do radnych, póki sami nie
27

wręczymy Panu prezydentowi, bo to członkowie komisji prosili, bo oni chcieli, żeby podczas
spotkania wręczyć te uwagi i te uwagi zostały wręczone, mimo, że one mają datę
wypracowania, czyli datę wcześniejszą, formalnie mają datę 15 kwietnia, zostały wczoraj
potwierdzone przez Pana prezydenta z datą 23 kwietnia i to jest jak gdyby to nieprozumienie,
natomiast to jak powiedziałem i taka prośba do Państwa radnych, jeżeli Państwo otrzymujecie
materiały i stwierdzacie, że czegoś brakuje to dzwońcie od razu. My też się spotykamy
w klubach, też Państwo się spotykacie w klubach między sobą i ja na klubie wyjaśniłem
to wczoraj i nie miał nikt wątpliwości, ale przyznaję się, następnym razem będę po adresach
mailowych sprawdzał, czy to było wysłane do pięciu członków komisji czy do 23. Naprawię
to następnym razem, sypię głowę popiołem, moja wina i to z mojej strony nie była to żadna
próba ukrycia czegokolwiek, bo dobrze Państwo wiecie, że to długo wyjaśnialiśmy na
posiedzeniu, był to dokument i taki był postulat radnego Jakuba Eltmana, żeby
w dokumentacji, która była, jeszcze raz powtórzę, a nie możemy się posługiwać
dokumentacją, którą otrzymujemy od zainteresowanego. My możemy się posługiwać tylko
i wyłącznie dokumentacją, która jest w obiegu dokumentów, stąd widzieliśmy dokument,
który był nam pokazany. Jak ja dostałem dokumenty z obiegu dokumentów stwierdziłem,
że one się nie różnią, ale w całej dokumentacji, a jest to gruba teczka, te dokumenty muszą
być formalnie z obiegu dokumentów. Jeszcze raz Pana radnego Jakuba Eltmana i pozostałych
radnych przepraszam, że Państwo tych dwóch dokumentów nie otrzymaliście.”

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Cieszę się, że to taka
ożywiona dyskusja jest w tym punkcie, choć myślę, że powinna być bardziej ożywiona,
w bardziej ważnych punktach dla miasta Konina, a jej niekiedy nie ma, natomiast chciałem
powiedzieć Państwu radnym w ten sposób, że wszystkie te nieprawidłowości, a jest ich aż
dwie, biorę oczywiście na swoje barki. Zostały też przeprowadzone również rozmowy z Panią
kierownik Wydziału Organizacyjnego i Kadr, gdzie zobowiązałem ją do tego, aby baczniej
przyglądać się między innymi kwestiom, związanym z tworzeniem dokumentu, jakim jest
protokół. Nie zgodzę się z tym, że protokół, który został dostarczony był nieważnym
protokołem. Nie wiem, czy bez jednego podpisu jest coś, co dyskwalifikuje dokument, gdzie
jednak na końcu to prezydent podejmuje decyzję, kto powinien być zatrudniony. Powiem
w ten sposób, że mam nadzieję, że w przyszłości takie sytuacje nie będą miały miejsca.
Jeszcze raz podkreślam, biorę wszystko na swoją odpowiedzialność.”

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja mam pytanie, czy ten punkt
przewiduje wypowiedź osoby, której to dotyczy?”

Przewodniczący rady, cytuję: „To jest oczywistą sprawą, chociaż uczestniczył
w posiedzeniach komisji. Jeśli chce zabrać głos, sprawa go dotyczy, to jest dla mnie
oczywista sprawa. Jest osobą zaproszoną na sesję przez nas.”

Głos zabrał wnoszący skargę (skarżący) Krzysztof WIŚNIEWSKI, cytuję: „Konkurs
został ogłoszony, zgłosiłem się do niego, został rozstrzygnięty. Ponieważ chciałem poznać
różne aspekty dotyczące oceny poszczególnych kandydatów, zwróciłem się o wydanie mi
protokołu naboru. Po 12 dniach od złożenia wniosku Urząd Miejski wysłał do mnie ten
protokół. Gdy go otrzymałem stwierdziłem, że w protokole są różne nieprawidłowości, są
przekłamania i błędy. Nie zgadzała się data, nie zgadzał się zakres oceny, nie zgadzał się
również sposób oceniania kandydatów. Raz była mowa o tym, że to są tylko odpowiedzi na
pytania, innym razem, że całokształt. Tego całokształtu, który jest wymieniony pod koniec
protokołu nie widać w ocenie dlatego, że sama punktacja odpowiedzi udzielonych na pytania
są „pod sznureczek”. To upoważnia mnie do domniemania, że ten protokół został
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sporządzony po czasie, dlatego, że tak rażące błędy jak np. to, że w protokole są inne pytania
niż faktycznie zostały zadane, to takie rzeczy się nie powinny zdarzać, a biorąc pod uwagę
KPA, który określa, w jaki sposób powinny być sporządzane protokoły, to wynika z tego,
że ten protokół nie jest protokołem, tylko jest notatką podpisaną przez niektóre osoby, nie
przez osoby, które brały udział w naborze i dlatego chciałbym zwrócić uwagę Państwa
radnych, że dowolność zapisu, która w tym przypadku nastąpiła, jest niepokojąca. Uważam,
że ta sytuacja nie powinna mieć miejsca, tak samo nie powinno być to prawidłowością, że do
oceny poszczególnych kandydatów tylko bierze się pod uwagę punktację za pytania, które
były dosyć dziwnymi pytaniami…”

Przewodniczący rady, cytuję: „O to nie może mieć Pan do nas pretensji.
My konkursem się nie zajmujemy. Pan formułuje kwestie bardzo poważne, na które wypowie
się mecenas, bo Pan formułuje zarzuty prawne i to już są poważne rzeczy. Proszę zwracać
uwagę, ponieważ to się może zakończyć postępowaniem. Brał Pan udział w posiedzeniach
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i mam pytanie, czy Pan te rzeczy na posiedzeniu komisji
mówił?”

Głos zabrał wnoszący skargę Krzysztof WIŚNIEWSKI, cytuję: „Tak, te rzeczy
mówiłem, i z tego co wiem, były protokołowane i były nagrywane, dlatego uważam, że tutaj
nastąpiła sytuacja, że jeżeli prezydent może decydować o tym, kogo wybierze w wyniku
konkursu, co wynika z przepisów, to nie powinno nigdy dojść do sytuacji, że się manipuluje
konkursem w ten sposób, że w jakiś sposób trochę dziwny przyznaje się oceny dosyć
dowolne, uznaniowe, za pytania, które nie są pytaniami z zakresu wiedzy, tylko jakimiś
pytaniami problemowymi.
Uważam, że nabór, który się odbył i protokół jest niezgodny zarówno z regulaminem,
który obowiązuje Miasto, gdyż zarządzeniem nr 1 z 2009 roku taki regulamin został
wprowadzony, że jest niezgodny z ustawą o pracownikach samorządowych, jest niezgodny
z ogłoszeniem Urzędu Miejskiego, który ukazał się na BIP, gdyż tam zostały ustalone kryteria
oceny poszczególnych kandydatów, którzy będą brali udział w naborze.
W związku z tym Państwo radni miejcie świadomość, że ta sytuacja, związana ze
złamaniem prawa, w mojej ocenie, gdyż tak uważam, nie może być dwóch dokumentów
różnej zawartości. Nie może być tak, że jeden dokument występuje w dwóch wersjach. KPA
to wyklucza, dlatego uważam, że w tej sytuacji doszło do złamania prawa. Państwo radni
miejcie świadomość tego, że jeżeli godzicie się na to, żeby nieprawidłowości zostały
zaakceptowane, że będziecie odpowiedzialni za kontynuację tej polityki, jeżeli ona będzie
w ten sposób prowadzona i dalsze nabory będą w podobny sposób prowadzone.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Myślę, że ma Pan prawo do osobistej oceny, żalu
z powodu rozstrzygnięcia, natomiast sformułował Pan konkretne prawne zarzuty i poproszę
o opinię radcy prawnego, który będzie musiał się w tej sytuacji wypowiedzieć. Czym innym
jest wypowiedź rady w sprawie Pańskiej skargi, a czymś innym jest kwestia drogi prawnej,
którą jak najbardziej ma Pan cały czas otwartą i Pan to doskonale wie.
W końcowej części wypowiedzi z Pana strony padły formalne zarzuty i proszę, żeby
Pan mecenas ustosunkował się do tego, czy one mają konkretną podstawę prawną, bo myślę,
że to może mieć wpływ na Państwa decyzję.”

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Chciałem powiedzieć
Panu tylko jedno, że to jest Pańska opinia, ja mam zgoła inną. Ja miałem prawo zatrudnić
osobę, która była od Pana lepsza. W trakcie konkursu okazał się Pan gorszym kandydatem
i to jest kwintesencja całej tej dyskusji, natomiast krzyżowanie prezydenta z tego powodu,
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że brakowało jednego podpisu w dokumencie, który jest dokumentem opiniodawczym dla
prezydenta przy podjęciu dobrej decyzji, ale tu myślę, że jeżeli chodzi o sprawy związane ze
sprawami prawnymi wypowie się Pan mecenas. Myślę, że jest to niestosowne i brnie Pan zbyt
daleko.”

Głos zabrał radca prawny Radosław SZATKOWSKI, cytuję: „Dwie kwestie w tej
sprawie są istotne. Pierwsze odniesienie się Pana do elementów składowych, jakie protokół
powinien zawierać, a jakie są wskazane w KPA. Pierwsza rzecz kluczowa to taka, że do
naboru w trybie ustawy o pracownikach samorządowych przepisów KPA w ogóle się nie
stosuje. Nie mają wobec tego również zastosowania te elementy tam wymienione. KPA
stosuje się do postępowań administracyjnych, a nie do naboru pracowników. To jest taki sam
nabór, jak w spółce prawa handlowego, w prywatnej firmie zatrudnić pracownika. Tyle tylko,
że przy zatrudnianiu pracowników samorządowych wymagany jest ten nabór w formie
konkursu. W Kodeksie postępowania karnego też jest opisane, jakie elementy powinien
zawierać protokół i teraz co istotne, protokół w postępowaniu administracyjnym a protokół
w postępowaniu karnym, to też nie są dokładnie takie same dokumenty, bo zawiera się tam
inne elementy, więc to jest kwestia jakby formalna, ale trzeba ją wyraźnie tutaj zaakcentować.
Pan ma prawo się z tym nie zgadzać, jest to Pana opinia subiektywna, ma Pan do tego prawo.
Kwestia druga - istota sprawy. Istotą sprawy było to, że Pan domagał się dokumentów
celem, tak jak Pan to ujął, celem złożenia odwołania od tego wyboru. Ustawa o pracownikach
samorządowych nie przewiduje odwołania od decyzji prezydenta. Prezydent działa tutaj jako
pracodawca, kierownik urzędu, zachowuje się w stosunku do pracowników zatrudnianych,
zwalnianych i będących w stosunku pracy tak, jak każdy inny szef przedsiębiorstwa dla
swoich pracowników. Nie jest tutaj przewidziana taka procedura, nie ma nad prezydentem
organu wyższego rzędu i ani RIO ani wojewoda i inny organ nie ma prawa wpływania na
decyzję prezydenta. Prezydent jest tu niezależny i zwalnianie i zatrudnianie pracowników jest
to wyłączna kompetencja prezydent i nie musi z nikim tego konsultować.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Najważniejsza informacja jest taka, że niestosujemy
tutaj przepisów KPA tylko zapisy ustawy o pracownikach samorządowych. Jest to zupełnie
inny dokument, który wyjaśnia, jaki jest nabór na stanowisko i zapisy mówią o postępowaniu
tak, jak w zarzadzaniu przedsiębiorstwem.”

Głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Zarządzenie nr 1 z 2009 roku, czyli
regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i tam w rozdziale 7 pkt 3 jest taki zapis,
że protokół przekazywany jest Prezydentowi Miasta Konina, który podejmuje decyzję
w sprawie zatrudnienia wyłonionego kandydata w Urzędzie Miejskim w Koninie. Tutaj mam
pytanie do Pana mecenasa, czy w związku z tym ten protokół, który był przekazany,
zawierający jeden brakujący podpis był wtedy ważnym dokumentem?”

Odpowiadając radca prawny Radosław SZATKOWSKI, cytuję: „Protokół, który
przedstawia komisja jest tylko dokumentem z przeprowadzonego naboru, jest to dokument
pomocniczy i nawet gdyby go w ogóle nie było, prezydent i tak podejmuje decyzję.
Podtrzymuję to, co przed chwilą powiedziałem, decyzja o zatrudnieniu i zwolnieniu
pracownika, jest to wyłączna kompetencja pracodawcy. W przypadku Urzędu Miejskiego
w Koninie, jak i każdej gminy, jest to wójt, burmistrz, w naszym przypadku prezydent.”
Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania.
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Stosunkiem głosów – 11 radnych „za”, 1 radny „przeciw” i 10 radnych
„wstrzymujących się” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi
na działania Prezydenta Miasta Konina.
Uchwała Nr 129 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

25.Wnioski i zapytania radnych.
Przewodniczący rady, cytuję: „Zostałem zaskoczony pismem Pana dyrektora biura
poselskiego Bartosza Józwiaka - Pana Tomasza Godlewskiego, który jest na sali. Ja od razu
wyjaśnię, bo myślę, że to trzeba w tym punkcie powiedzieć. Sesja jest miejscem, gdzie
omawiamy porządek obrad, to jest najważniejsza rzecz i tylko to, co w porządku obrad
przyjęliśmy. Zdarza się, że są ważne informacje na koniec przedstawiane. Pan Godlewski
zwraca się z możliwością przedstawienia sprawozdania z pracy Pana posła. Szanuję każdą
działalność poselską, ale wydaje mi się, że formą komunikacji w społeczeństwie są
konferencje prasowe i takie powinien organizować Pan poseł, a nie sesje rady miasta i nie
będziemy robić odstępstwa. Nie robiliśmy tego. Sesja jest miejscem pracy rady.
Cenię Pana inicjatywę dotyczącą tego, że propozycja dotyczy zamieszczania nagrań
z sesji rady na portalu youtube.pl. Jak wiecie zrealizowaliśmy obowiązek transmisji naszych
zgodnie z przepisami prawa. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nasza sesja jest
transmitowana audio i video. Wypełniamy obowiązek, ale cenię sobie inicjatywę. Zawsze
w każdej sprawie, kiedy zwraca się Pan do Biura Rady Miasta, tych pism mamy mnóstwo
i różnej rangi. Czasem poświęconym na to, są posiedzenia komisji, nie sesja. Sesja jest
miejscem pracy. Uchwalamy prawo miejscowe i nie zajmujemy się wszystkim tutaj, tak że
chciałbym, żebyśmy ustalili pewien system pracy. Ja nie będę zmieniał reguł, które od lat są
te same. Myślę, że nic się nie stanie, jak zaproszę Pana na posiedzenie Komisji Infrastruktury
i omówi Pan swoją propozycję i będzie do przyjęcia, ale nie sesja jest od tego i chciałbym,
żeby to Pan uszanował. Sesja nie jest miejscem tego i nie będziemy o tym mówili, dopóki nie
stanie się projektem uchwały. Pan musi wiedzieć, jaki jest system naszej pracy. Tutaj
stanowimy prawo miejscowe i nie przychodzimy sobie pogadać o wszystkim. Musimy mieć
powagę i moim obowiązkiem jest to żeby tego przestrzegać.
Sesja robocza następna 29 maja w środę.
Obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych jest do końca miesiąca. Proszę o tym
pamiętać.”

Głos zabrał zastępca prezydenta ds. społecznych Witold NOWAK, cytuję: „Chciałem,
ponieważ czasem zdarza się, że radni wychodzą w czasie trwania tego punktu, chciałem
zaprosić Państwa w imieniu prezydenta i wszystkich organizatorów na kilka wydarzeń
w maju i chciałbym, żebyście sobie Państwo te rzeczy zanotowali.
Zapraszamy na święto narodowe 3 maja i na miejskie obchody tych uroczystości.
5 maja przypominam, spotykamy się na osiedlu Zatorze na urodzinach ul. Stanisława
Moniuszki w związku z 200. rocznicą i rokiem Stanisława Moniuszki. Zapraszamy na boisko
przy III LO, na wydarzenie, które nazywa się „U Stasia na urodzinach” Wszystkich Państwa
serdecznie tam zapraszamy.
11 maja spotykamy się na błoniach na pikniku patriotycznym, kolejnym już pikniku,
który będzie nawiązywał do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Będzie rekonstrukcja,
zapraszam Państwa na to wydarzenie w imieniu Pana prezydenta.
19 maja, co Państwo być może w przestrzeni miejskiej widzicie, chociażby na
bilbordach, może trochę zagadkowych, ale związanych z urodzinami Zofii Urbanowskiej.
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Kulminacja tych urodzin 19 maja na Bulwarze Nadwarciańskim - Zlot Zosiek, Mamy ich
1512 w Koninie. Zapraszamy Państwa i wszystkich gości.”

Głos zabrał radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Ja mam gorącą prośbę. Zwracam się do
Pana przewodniczącego o to, żeby radni umożliwili zabranie głosu Panu dyrektorowi biura
poselskiego Bartosza Józwiaka. Nie bójmy się tematów. To jest mieszkaniec Konina, zarazem
dyrektor biura.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Jeśli Pan poda istotny powód dla którego musimy tą
wypowiedź usłyszeć, poddaję wniosek pod głosowanie.”

Kontynuując radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Panie przewodniczący, jestem
w posiadaniu dokumentu, tak samo jak Pan Godlewski, odnośnie pewnej sprawy, która
została zdjęta. Tą sprawę Pan Godlewski powinien przedstawić, bo jego ta sprawa dotyczy.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Ja nadal nie wiem konkretnie, o co chodzi, bo gdyby
np. Pan przyszedł przed sesją i powiedział, o co chodzi, natomiast myślę, że moją rolą jest
dbać o powagę tego miejsca. Rozumiem, że każdy może przyjść ze sprawą ważną, którą chcę
przedstawić, ale nie może być tak, że ja dostaję kartkę na biurko w czasie, kiedy prowadzę
sesje i mam się z nią zapoznać, bo to jest niemożliwe.
Chciałbym, żebyśmy unikali takich sytuacji na przyszłość. Dobrze, że Pan radny
podjął temat jeszcze raz, żeby, jeśli taka sytuacja ma miejsce, bo czasami mają, ale gdybym
przed sesją wiedział, że sprawa dotyczy wątku miejskiego, jest bardzo ważna, to mogę
Państwu radnym zapowiedzieć to i mogę poddać pod głosowanie, tym czasem ja nie wiem,
o czym mamy rozmawiać. Nie może tak być. Czego dotyczy ten dokument?”

Kontynuując radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Dotyczy sprawy MZGOK. Pan jest tym
zainteresowany, bo została skierowana sprawa przeciwko niemu.
To jest dla mnie bardzo ważna sprawa, dlatego ja miesiąc temu powiedziałem, że mam
30 dni. Do dzisiejszego dnia mam 27 dni. Mam 3 dni i bardzo bym prosił, żeby wysłuchać tej
osoby, która została pomówiona przez Pana Skalskiego i spółkę.”

Przewodniczący rady, cytuję: „Brakowało mi paru zdań, które Pan teraz powiedział,
czego sprawa ma dotyczyć, bo ja nic o tym nie wiem. Nie może być tak, że ja otrzymuję
informację, że mam się zapoznać ze sprawozdaniem Pana posła, bo to nie to miejsce, ale jeśli
sprawa dotyczy konkretnej rzeczy, o czym Pan mówi, to jest podstawa, żeby dać wniosek pod
głosowanie.”

Kontynuując radny Jacek KUBIAK, cytuję: „Pan poseł Józwiak jest w komisji służb
specjalnych. Bardzo proszę o dopuszczenie dyrektora biura poselskiego posła na Sejm RP
Bartosza Józwiaka do głosu.”

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego J. Kubiaka
o udzielenie głosu dyrektorowi biura poselskiego posła na Sejm RP Bartosza Józwiaka.
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Stosunkiem głosów: 13 radnych „za”, 3 radnych „przeciw”, przy 6 „wstrzymujących
się” – Rada Miasta Konina udzieliła głosu dyrektorowi biura poselskiego posła na Sejm RP
Bartosza Józwiaka.

Głos zabrał dyrektor biura poselskiego posła na Sejm RP Bartosza Józwiaka, cytuję:
„Nic strasznego się nie stało, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, bo tu chodziło o to, żeby
wrzucać materiały z posiedzeń rady miasta na portal youtube.pl, ale na licencji ……, co jest
bardzo istotne ze względu na to, że każdy z dziennikarzy, radnych, mieszkańców będzie mógł
fragment sobie wyciąć i to będzie bardzo pomocne, żeby można było później to propagować,
przestawiać itd.. To była pierwsza propozycja, żeby zabrać głos, przedstawienie tego na
portalu youtube.pl. Taka moja prośba, żeby to było na tej licencji, ponieważ w momencie tak
jak jest teraz, nie ma możliwości ściągnięcia tego materiału.
Jestem dziennikarzem niezależnym mimo ze jestem asystentem posła. W związku
z tym chcę przedstawić kwestię drugą, kwestię prac biura. Do biura posła Bartosza Józwiaka
i do mnie jako dyrektora biura trafili pracownicy MZGOK i przedstawili mi materiały, które
publikowałem, które starałem się zamieszczać na portalu i co z tego wyniknęło. W którymś
momencie przestałem publikować te materiały, ponieważ zostały one przekazane dalej, tak
jak mówił radny Kubiak, będą one stanowiły materiał dowodowy. i co się okazało drodzy
radni i drodzy mieszkańcy. Okazuje się, że spółka MZGOK wysłała mi pozew, a z tego co
wiem, wcześniej Panie prezydencie Pan prezes napisał na portalu facebook na: Konin I Love
it, że pozwie, ale autorów tego pisma, w którym niby pracownicy mówią, że w spółce
MZGOK dzieje się źle. To pismo, ten pozew skierowany do mnie przez prezesa spółki, został
skierowany chyba po to, żeby uciszyć mnie i uciszyć mnie jako dziennikarza. Ja nie
rozumiem tego. To jest pozew na sumę, na którą musiałbym pracować dwa lata, żeby to
zapłacić. Chyba nie na tym polega wolność słowa. Chyba nie na tym polega działalność
spółki, żeby zamykać usta dziennikarzom, a przy okazji też traktować w sposób taki, a nie
inny, ponieważ ten pozew przyszedł na biuro posła Józwiaka. To mi naprawdę bardzo ciężko
komentować, ponieważ tak jest to dziwna sytuacja. Chyba nie od tego jesteśmy.
Dzwoniłem do Pana Panie prezydencie wczoraj, nie po to, żeby się skarżyć. Pan kazał
swojej pracownicy oddzwonić, że mam dzwonić do prezesa MZGOK. Ja nie dzwoniłem do
Pana w tej sprawie, ja chciałem się tylko spytać o nazwisko i imię tej osoby, która jest na tym
piśmie, czy ma coś wspólnego z Panem. Nie chciałem Panu przeszkadzać, ale to, że Pan nie
chciał ze mną rozmawiać, to nie chodziło o to. Ten pozew jest oznaką tego, że wolne media
mają być traktowane w sposób odpowiedni - ostro z buta i pod stół.”

Głos zabrał radca prawny Radosław SZATKOWSKI, cytuję: „Jeśli mógłbym zapytać
i mógłby Pan nam to zdradzić, nie jest tajemnicą, bo po piśmie, którym Pan pomachał jest to
zawiadomienie z sadu, że otrzymano odpis pozwu. A jakby mógł Pan powiedzieć, jeżeli może
Pan, kto jest stroną powodową, a kto jest pozwanym?”

Po przeczytaniu pisma radca prawny Radosław SZATKOWSKI, cytuję: „Nie wiem,
czy powinienem, bo to już w chodzimy w sprawę osób fizycznych. Jeżeli Państwo chcecie,
to później Państwu wytłumaczę.”

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Chciałem powiedzieć
jedną rzecz. Starał się Pan ze mną skontaktować, niestety nie miałem możliwości rozmowy
z Panem. Została przekazana sytuacja, że w sprawach Pańskich prywatnych, a tak to jest
niestety, nie będę rozmawiał. To jest Pańska prywatna sprawa. Jest to pozew ze spółki, nawet
nie wiem, czy ze spółki, czy jest to prywatny pozew prezesa, wobec Pańskiej osoby. Nie mam
zamiaru z Panem rozmawiać. Całą odpowiedzialność związaną z pozwem, który został Panu
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przedstawiony, nie znam treści pozwu, odpowiada za to spółka MZGOK. Sprawa jest jasna.
To nie prezydenta proszę włączać w to. Cała odpowiedzialność za to, że Pan w Internecie
nieodpowiedzialnie umieszcza jakieś filmy z insynuacjami od kilku miesięcy, które szkalują
tak jak to ocenił prezes Skalski dobre imię MZGOK i na ten temat mówiliśmy również na
poprzedniej sesji i nic z tego nie wynika, doprowadzają do pewnych konsekwencji, a taką
konsekwencją jest wystosowanie pozwu wobec Pańskiej osoby. Sprawa jest czysta
i klarowna. Jeżeli jest pozew do sądu, to sądy będą rozpatrywały, kto w tym przypadku ma
rację i zawsze jest tak, że zanim dojdzie do rozprawy sądowej jest proponowany mediator,
bo rozumiem, że o to tutaj chodziło i tu postawię kropkę.”

Przystąpiono do zgłaszania wniosków i zapytań przez radnych.

Głos zabrał radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Krótkie trzy rzeczy i myślę, że Pan
prezydent nie będzie mógł odpowiedzieć na miejscu, więc prosiłbym o odpowiedź pisemną.
Dwa takie budynki, nad którymi trzeba się będzie pochylić. Po przykładzie budynku Esse
wiemy, że jest ze starymi budynkami kłopot. Czy urzędnicy naszego Miasta mogliby
wyprzedzić epokę i wyjść naprzeciw znalezienia następnych spadkobierców Zofii
Urbanowskiej. Budynek spalony Zofii Urbanowskiej 10. Za chwilę będziemy musieli
zamknąć ulicę Zofii Urbanowskiej. Może nie zaraz, ale licząc, że tą kadencję mamy pięć lat,
ten problem może wystąpić.
Druga kamienica, o której na pewno Pan prezydent wie - Plac Wolności 10 po
Automobile Klub. Może też mogliby urzędnicy, rozmawialiśmy przed chwilą o zasobach
mieszkaniowych, ta na Placu Wolności mogłaby się zdać na zasób mieszkaniowy miasta.
Być może firma będzie chciała się pozbyć, bo jak nie płaci podatków, to za te podatki z tytułu
pięciu lat może będą chcieli oddać za darmo. Nie liczę, żeby na Placu Wolności kupować
absolutnie, to po prostu trzeba od nich wydrzeć.
Jeszcze jedna sprawa też na piśmie, bo nie udało się sprzedać Hotelu Konin. Co dalej?
Tylko taka propozycja, co dalej z tą spółką, budynkiem.”

Głos zabrał radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Chciałbym dorzucić swoje trzy
grosze, na temat dyskusji o naszym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
Największym problemem tego systemu jest tak naprawdę nie wysokość stawek, a pewna
deklaratywność mieszkańców miasta, którzy z jednej strony w bardzo małej liczbie deklarują,
że produkują w swoich domach odpady niezmieszane, natomiast rzeczywistość jest taka,
że jest ta liczba o wiele większa.
Ja przeprowadziłem z mieszkańcami miasta dosyć dużo rozmów na ten temat
i odkryłem pewną zależność, która ma nawet swoje odzwierciedlenie w ekonomii, a która
nazywa się krzywą Laffera. Artur Laffer odkrył w latach 70tych, że państwa, które podniosły
podatek dochodowy obniżyły wpływy do budżetu państwa. Być może podobny mechanizm
ma zastosowanie przy naszej opłacie śmieciowej. Być może gdybyśmy obniżyli stawkę za
odpady niezmieszane przy jednoczesnej edukacji i pójściu z nowymi deklaracjami do
mieszkańców, być może ta liczba deklaracji, osób, które deklarują odpady niezmieszane
zwiększyłaby się, a same wpływy do systemu gospodarowania odpadami mogłyby się
zwiększyć, bo to poczucie krzywdy pomiędzy odpadami niezmieszanymi a zmieszanymi by
się zmniejszyło, więc być może urealnienie różnicy stawek wpłynie na to, że osoby, które tak
naprawdę nie segregują odpadów, będą bardziej skłonne do płacenia kilku złotych więcej.
Proszę o taką analizę, czy jest to możliwie i jakie dodatkowe koszty mogłoby to
wygenerować do naszego systemu, bo być może my nie musielibyśmy podnosić opłaty, może
wystarczy zmienić różnicę, żeby wygenerować dodatkowe przychody i też zawierzyć
uczciwości mieszkańców przy dobrej edukacji i wyjściu z nowymi deklaracjami do
mieszkańców miasta. Ja sam się zgłaszam, jako wolontariusz mogę po godzinach pracy
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chodzić po mieszkaniach i rozmawiać z mieszkańcami tych osiedli, gdzie jest największy
problem.”

Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Może najpierw do tego, co powiedział
Pan radny Krystian Majewski ja chciałem się dowiedzieć, bo dzisiaj zostały zdjęte te dwa
punkty - druk nr 134 i druk nr 135. Na ostatniej sesji była dość burzliwa debata na temat
właśnie nowych opłat za odpady komunalne. Ja tutaj prezentowałem zdjęcia, wypowiadałem
się na ten temat. Były tutaj deklaracje z Pana strony. Proszę mi powiedzieć, co zrobiono ze
strony Urzędu Miejskiego przez ten miesiąc. Czy dokonano jakichś kontroli, czy Straż
Miejska została o tym poinformowana, czy w ogóle coś w tym temacie zostało ruszone, bo ja
o tym mówię już kilka lat.
Kolejna rzecz związana z dzisiejszą sesją, albo wczorajszą komisją, bo w zmianach
budżetowych w druku nr 131 była zapisana kwota 1.885.000,00 zł dla firmy Linter S.A.
z Wolbrom, która uzbrajała tereny inwestycyjne. Jest to kwota za odszkodowanie, które
Miasto musiało zapłacić. W związku z tym Panie prezydencie, przypomniał mi się inny temat,
a mianowicie w 2016 roku, w drugim, trzecim kwartale miała być zrobiona kompleksowo
droga, łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej łącznie z rondem, którego do dnia
dzisiejszego nie ma budowane przez firmę Coprosa. Wtedy Miasto można powiedzieć
rozwiązało tą umowę i pozwało firmę do sądu i miały się toczyć sprawy, jeżeli chodzi
o niedotrzymanie terminów i odszkodowanie. Jak wygląda ta sprawa, czy jest to nadal
kontynuowane przez Miasto Konin? Czy zostały podjęte już jakiekolwiek kroki czy też
decyzje i wyroki sądowe, w związku z tym tematem? Przypomnę później, następny odcinek
od FUGO budowała firma Molewski, zakończyła we wrześniu 2018 firma SIDROG, już nie
będę mówił o tym rondzie, to już mówiłem na sesji budżetowej w 2018 roku. Chciałem się
dowiedzieć tylko, czy jakieś tutaj sprawy się toczą, jeżeli chodzi o odszkodowanie dla Miasta
za niedotrzymanie terminów?
Trzecia rzecz, która również mnie dotyczy, dotyczy wielu mieszkańców miasta.
Od dwóch lat zabiegam, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
z 24 października 2007 roku, w którym jest na odcinku od ul. Okólnej prawie że do
ul. Matejki poszerzenie ul. Przemysłowej do 35 metrów. Zabiegam, żądam o wykup
nieruchomości w związku z tym planem zagospodarowania przestrzennego ale składam
jednocześnie drugi wniosek o zmianę tego planu zagospodarowania przestrzennego, aby była
normalnie możliwość dalszego inwestowania, nie tylko tutaj chodzi o moją osobę, ale
również o kilkadziesiąt osób po prawej stronie, wzdłuż ul. Przemysłowej. Praktycznie
odpowiedzi są cały czas takie same, że nie ma możliwości na chwilę obecną zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego, gdyż nie wiadomo, jaki będzie przebieg drogi krajowej,
o nowym przebiegu, drogi DK25. I teraz mam Panie prezydencie pytanie. 30 marca
2016 roku Pan prezydent Nowicki w WPF wycofał się z kontynuacji budowy drogi o nowym
przebiegu DK 25, a wprowadził zadanie - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: KolskaWarszawska-Europejska. Chciałbym prosić o konkretną odpowiedź, co dalej z nowym
przebiegiem drogi DK25? Czy droga DK 25 będzie szła po śladzie ul. Przemysłowej zgodnie
z obecnym planem? Jeżeli tak, to wnioskuję teraz ustnie z żądaniem o przystąpienie do
rozmów i wykupywaniem nieruchomości lub też zmianą tego planu, aby nie było możliwości
normalnie tych nieruchomości zagospodarowywać. Mieszkańcy mają problem ze sprzedażą,
mieszkańcy mają problem z remontami budynków, z powiększaniem budynków. Praktycznie
nieruchomości te tracą na wartości, ale Miasto w tym zakresie praktycznie od 19 lat nic nie
robi.
Panie przewodniczący teraz zawracam się do Pana. Niejednokrotnie na ten temat
rozmawialiśmy, aby Miasto podjęło konkretną decyzję dlaczego, bo te decyzje są
podejmowane od 2007 roku, kiedy po raz pierwszy Miasto wzięło kredyt na dokumentację
jeżeli chodzi o nowy przebieg itd. W 20112, 2013 miało być uroczyste otwarcie. Mamy rok
2019 i nic. Panie prezydencie ja i kilkadziesiąt mieszkańców żyję w tak zwanej próżni.
Chcemy wiedzieć, na jakim jesteśmy etapie. Poruszam ten temat publicznie dlatego, że ten
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temat nie dotyczy tylko mnie, dotyczy wielu rodzin, ale również dotyczy całego miasta
i dlatego bardzo proszę Panie prezydencie o przemyślaną decyzję, aby w przypadku tej
odpowiedzi można było wiedzieć, co ewentualnie można robić dalej.”

Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Jedna sprawa, to idąc za tropem
Pana radnego Zawilskiego, który wymienił dwa budynki, ja chciałbym jeszcze dorzucić
zapytanie o Plac Wolności 13, bo to też jest budynek w bardzo złym stanie i po drugiej stronie
kwadratu ulic, gdzie się znajduje kamienica Esse i tam też wygląda ta kamienica nieciekawie
i tu chciałbym dołączyć do zapytania Pana Zawilskiego.
Drugie pytanie, wniosek dotyczy Panie prezydencie placów zabaw w Starym Koninie,
ponieważ w samym mieście, w środku Starego Konina, w tej starej części nie ma placów
zabaw i mieszkańcy Starego Konina już wielokrotnie prosili o zgłoszenie tego problemu
z prośbą o ustawienie kilku urządzeń na Placu Zamkowym. Ten plac jest dwa razy taki jak
Plac Wolności i żeby w tej części zielonej, w części powiedzmy że południowo-wschodniej
wydzielić mały plac zabaw. Pytałem w tej sprawie też Pana konserwatora zabytków, który
będzie to opiniował, powiedział, że wyraziłby zgodę na takie coś, pod warunkiem, że forma
będzie trochę inna niż taki kolorowy plastik jak na innych osiedlach mieszkaniowych.
Jeśli chodzi o uzasadnienie to chcę powiedzieć, że w wielu dużych miastach, gdzie jest
nagromadzenie budynków, a są małe dzieci, stosuje się tego typu rozwiązania, że się
w przestrzeń publiczną wprowadza np. huśtawkę, karuzelę, żeby ci rodzice z dziećmi mogli
na chwilę wyjść i nie musieli się udawać gdzieś w dalsze rejony, bo są osiedla, gdzie tych
placów jest kilka i to dużych, a tutaj w tej części zabudowanej nie ma i ja widziałem takie
place zabaw nie tylko w Polsce, ale i w innych miastach, kilku urządzeniowe, ale też na
zachodzie i nikt z tego nie robi problemów. Może Panie prezydencie by było warto wyjść
z czymś takim do mieszkańców, bo rzeczywiście na terenie samej Starówki nie ma takiego
placu zabaw.”

Głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Pozwolę sobie
jedno pytanie, jeden wniosek zgłosić, świeży sms przed momentem otrzymałem. Prośba od
mieszkańców ul. Stokowej o dokończenie tego odcinka, który schodzi do samej rzeki.
Spodziewam się, że z powodów finansowych ten temat zostanie przełożony, rozpatrzony
w późniejszym terminie, ale ten wniosek zgłaszam, taka jest prośba, chcę się z tej prośby
wywiązać.”

26. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Zacznę od końca.
Rzeczywiście ul. Stokowa powinna być dokończona. Jest to pewien kłopot dla nas,
oczywiście związany z finansami, natomiast myślę, że powinniśmy się temu przyjrzeć.
Jeśli chodzi o pozostałe odpowiedzi, na pozostałe pytania, sformułowane przez
radnych, radny Zawilski prosił o odpowiedź pisemną. Jeżeli chodzi o Pana radnego
Majewskiego i Sidora, jeśli chodzi o sprawy związane z gospodarką odpadami sądzę,
że bardzo dużo zostało powiedziane w tym zakresie na komisjach, ale i przy okazji
poprzednich sesji, natomiast jeszcze uszczegóławiając damy odpowiedź pisemnie, tak samo
jak i na długie, wielowątkowe i złożone pytania Pana radnego Sidora i Pana Nowaka. Myślę,
że forma pisemna, aby być bardzo szczegółowym w odpowiedziach, ponieważ to były bardzo
szczegółowe pytania, udzielimy Państwu pisemnie.”
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Przewodniczący rady, cytuję: „Myślę, że nie zaszkodzi w tym miejscu podpowiedzieć,
że te wersje elektroniczne, o których co jakiś czas się przypominam, żebyśmy jednak
formułowali te swoje pytania, dają szansę na bardzo precyzyjne odpowiedzi, zwłaszcza, jeśli
pytanie jest złożone. Wiele rzeczy możliwe jest do załatwienia w ten sposób, że poznając
Państwo kierowników na sesji macie możliwość bezpośrednich kontaktów z osobami.
Zachęcam do takich bezpośrednich kontaktów. Sam z nich korzystam i uważam, że dużo
łatwiej załatwia się sprawę na miejscu niż tutaj o nich mówiąc, bo czasami powiemy i potem
przypominamy się za miesiąc, dwa albo trzy i efektu nie ma, więc zachęcam, żeby korzystać
z kontaktu i z legitymacji, którą Państwo radni posiadacie, żeby bezpośrednio kontaktować
się z kierownikami wydziału i to pozwoli być bardziej efektywnym w działaniu na rzecz
mieszkańców Konina.”

Ponownie głos zabrał wiceprzewodniczący rady Zenon CHOJNACKI, cytuję:
„Miałem okazję wcześniej zabrać głos, ale zapomniałem, ale przypomniałem sobie w tym
momencie. Mianowicie proszę jak najbardziej apolitycznie zrozumieć moją wypowiedź.
Zostałem poproszony przez rodziców uczniów klas ósmych, którzy prosili, żebym
podziękował za przeprowadzenie egzaminów. Wiem, że to była sprawa bardzo trudna.
Na ręce Pana prezydenta składam takie podziękowania. Oczywiście szanuję prawo
nauczycieli do strajku, to jest poza wszelką dyskusją, natomiast prosili podziękować i to
niniejszym czynię. Dziękuję również nauczycielom, wolontariuszom, którzy zaangażowali się
w to, żeby te egzaminy przeprowadzić sprawnie.”

Głos zabrał prezydent miasta Piotr KORYTKOWSKI, cytuje „Ja przychylam się do
tych podziękowań dla wszystkich, którzy łagodzą niejako skutek strajku, który ma miejsce.
Szczególnie podziękowania dla osób działających w Wydziale Oświaty, ale i dla Pana
prezydenta Witolda Nowaka. Rzeczywiście bardzo dużo czasu poświęcone na wspólne
spotkania z dyrektorami oraz pracownikami wydziału, aby minimalizować skutki strajku.
Chciałem jeszcze Państwu radnym podziękować za dobrą pracę, która została
wykonana na komisjach. Proszę zauważyć, że porządek obrad, który zawierał grubo ponad
dwadzieścia punktów został zrealizowany przez dwie godziny. Gdyby nie te punkty, które
były jak gdyby niejako obok tematów związanych z uchwałami, znacznie szybciej
skończylibyśmy dzisiejszą sesję.”

27.Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miasta Konina.
Przewodniczący rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, stąd też
zamknął VII 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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