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Protokół Nr 2/2019
Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
oraz Komisji Praworządności
ze wspólnego posiedzenia
które odbyło się w dniu 21 lutego 2019 roku
________________________________
w sali sesyjnej w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6.
Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 18.30.
W posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby zaproszone.
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na V sesję Rady Miasta Konina.
2. Sprawy bieżące.
Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli Tomasz Andrzej Nowak –
przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Zenon Chojnacki - przewodniczący
Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz Jacek Kubiak – zastępca przewodniczącego
Komisji Praworządności.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powitał wszystkich
uczestniczących w posiedzeniu. Poinformował, że komisje omówią punkty porządku obrad
V Sesji Rady Miasta Konina, dla których stanowią komisję wiodącą.
Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pkt 5 DRUKI Nr 74 i 75
Projekty uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok (druk nr 74);
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022
(druk nr 75).
Projekty uchwał omówił zastępca skarbnika Kazimierz LEBIODA.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK pytał
o zmniejszenie planu wydatków, związanych z dotacją celową na monografię
Zofii Urbanowskiej.
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Kierownik Wydziału Kultury Zenona SROCZYŃSKA odpowiedziała, że w budżecie
na rok 2019 Wydział Kultury zaplanował 40 tys. zł. W ubiegłym roku okazało się, że wydział
potrzebował środki finansowe w kwocie 15 tys. zł na wydanie monografii, na wynagrodzenie
dla autorek i dlatego jest pomniejszenie o tą kwotę. Środki są przekładane na imprezy
organizowane przez Miasto i jest to przesunięcie między działami.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK pytał,
o Dom Zemełki, czy Miasto nie otrzymało dofinansowania na Dom Zemełki na ten rok
i Miasto będzie starać się dalej i czy to w jakiś sposób wywraca koncepcję.

Zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Niestety wywraca koncepcję, bo nie
ma źródła, o którym ja wiedziałbym, gdzie moglibyśmy pozyskać te pieniądze. Czekamy na
kolejne konkursy, być może się pojawią w ramach środków WRPO, bądź jakieś programy
krajowe, które związane są z rewitalizacją. Na ten moment nie mamy takiej wiedzy. Nie ma
takich źródeł, z których moglibyśmy pozyskać te pieniądze, dlatego uwalniamy tę kwotę.”

Radni nie mieli innych pytań.
Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały.

Pkt 6 DRUK Nr 72
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw
obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą
odpowiadać składane projekty
Zmiany w projekcie uchwały przedstawiła radna Monika Kosińska.
Radni nie mieli uwag.
Komisje materiał przyjęły informacyjnie.

Pkt 7 DRUK Nr 73
Projekt uchwały zmieniającej Statut Miasta Konina
Komisje materiał przyjęły informacyjnie.

Pkt 8 DRUK Nr 68
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Technicznych w Koninie
poprzez zmianę siedziby
Projekt uchwały omówił zastępca prezydenta Witold NOWAK.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK,
cytuję: „Chciałbym w tej sytuacji przypomnieć, że właśnie na tym terenie jest taki parking
duży, który trzeba by było zagospodarować pomiędzy klasztorem a Szkołą Podstawową Nr 1,
ponieważ od lat czeka, a cały czas były tam te dwie szkoły. Myślę, że jeżeli tam się pojawi
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WKU, to również będzie potrzeba miejsc parkingowych i jakiegoś rozwiązania nowego
parkingowego dla tego terenu, bo ten parking jest równie stary jak ta szkoła, która tam się
teraz znajduje. Mam na myśli Zespół Szkół Technicznych i myślę, że nie będziemy mieli
wątpliwości, co do tego, że ta zamiana poprawia całkowicie bazę naszych szkół i tak, jak Pan
prezydent powiedział, jest to taki los na loterii dla ZST, który być może dzięki tej bazie
będzie mógł przetrwać i poprawić swoją ofertę edukacyjną.”

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Poniekąd z takimi kłopotami się przez te lata
borykał ZST. Wynikał z tego, że nie ma co się oszukiwać, że był spowodowany zawsze
w najgorszych warunkach ze wszystkich placówek ponadgimnazjalnych. Swego czasu
siedzibą szkoły były budynki na terenie Huty, później zostały przeniesione po byłym sądzie,
ale jak tam było, to Państwo wiecie. Szkoła średnia bez żadnego zaplecza sportowego, bez
jakichkolwiek możliwości czynnych i dobrych warunkach prowadzonych zajęć
gimnastycznych spowodowało to, że szkoła nie cieszyła się zbyt dużym zainteresowaniem
i cały czas była na równi pochyłej albo się zsunie i się ją rozwiąże albo się ją uratuje.
Próbowano już i dziękować trzeba wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ta szkoła
przetrwała i w być może, że w warunkach, jakie otrzyma w nowym budynku po byłym
Gimnazjum Nr 1 i przy dobrej pracy dyrekcji tej szkoły, grona pedagogicznego i wszystkich
pracowników, ta szkoła odżyje i to jest taka nadzieja nasza i o dziwo patrząc na ostatnie lata,
nie obchodzi nas w tej chwili Polska, ale Polska również i Konin największe zapotrzebowanie
i braki były w zawodach technicznych. Inżynierównie byli rozchwytywani i każdy inżynier,
który chciał podjąć pracę w dobrej firmie, to dostawał krocie i dziwi, że właśnie brak jest
takiego zainteresowania w szkole, która stanowiła podstawę dalej uczenia się na politechnice
czy na innej uczelni, dlatego myślę, że jest to dobry krok w dobrą stronę i że tym razem, mam
nadzieję, bo nie mam na to wpływu, ale wykorzysta ta szkoła tą szansę.”

Radny Sławomir LOREK, cytuję: „Może dodam to też jest szkoła, którą Pan
przewodniczący kończył. 1989 rok jakby ktoś był ciekawy. Mam nadzieję, że nie zdradzam
tajemnic. To był dobry rocznik absolwentów tej szkoły, natomiast mówiąc dzisiaj
o poprawieniu warunków dotyczących ZST i tutaj bardzo się cieszę, że też Pan prezydent
nawiązał do pewnych analiz, które były robione. Chcę Państwu powiedzieć, że z jednej strony
sala gimnastyczna i zaplecze tej sali to jest też inna koniunktura w przestrzeni tej materialnej,
w tym budynku to raz. Po drugie były dokładne analizy topograficzne, mówiąc o obwodzie
szkoły i tak naprawdę to pierwszy, który był postawiony, żeby rozpatrywać zmianę siedziby,
to było to, ażeby nauka była na jedną zmianę, a myślę, że już Państwo sobie zdajecie sprawę,
że sztuczne utrzymywanie nauki w szkole podstawowej w dwóch budynkach, mówię o cyklu
ośmioletnim, a nie dziewięcioletnim, sześć plus trzy, tak że zapewnienia, które były robione
są takie, że to wydłuży prace szkoły w stosunku do dzisiejszej sytuacji, ale będzie zachowana
pierwsza zmiana i chodzi bardziej o te pomieszczenia, które kiedyś były salami lekcyjnymi
ale szkoła została szkołą sześcioletnią, no to te powierzchnie były zaadoptowane do innych
zadań, tak że dobrze, żebyśmy cały czas pamiętali, że z jednej strony zyska ZST ale także
zarzadzanie szkołą podstawową w jednym budynku od klasy 1 do 8 też było brane pod
uwagę.”
Innych uwag nie było.

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU –
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 9 głosami „za” projekt uchwały w sprawie zamiaru
przekształcenia Zespołu Szkół Technicznych w Koninie poprzez zmianę siedziby.

3

Pkt 9 DRUK Nr 78
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Konińska Kuźnia
Zawodowców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020
Projekty uchwał omówił zastępca prezydenta Witold NOWAK.

Radny Sławomir LOREK, cytuję: „Też się bardzo cieszę, że to jest finał pewnego
pomysłu, który zrodził się rok temu podczas forum oświatowego. Z jednej strony już było
wiadomo, jakie są projekty realizowane w ramach K OSI, z drugiej strony wiadomo było,
jakie pojawiają się projekty, które będą dotyczyły kształcenia zawodowego i chcę Państwu
powiedzieć, że ZSGE pod kierunkiem Pana dyrektora Kamińskiego wykonał ogromną pracę,
tym bardziej, że ten projekt został przez szkołę przygotowany i o tym mówiliśmy wcześniej.
Skończył się ten moment, że nie ma tego wkładu finansowego, ale ja myślę, że nikt nie ma
wątpliwości, że jeżeli wartość projektu jest milion złotych, a tu jest 20 tys. zł i zanim dyrektor
ostatecznie to złożył, to poinformował organ, że taka jest konstrukcja tego projektu i mogę
Państwu powiedzieć jedno, że to, kiedy zrodził się ten pomysł w trakcie forum oświatowego,
dzisiaj jest już w formie uchwały, natomiast w ciągu tych dwóch lat, w sumie trzech
realizacji, to z jednej strony skorzystają uczniowie, ale też proszę pamiętać, że w tej wartości
projektu też jest część, która poprawi to wyposażenie i to jest bardzo cenne. Napisanie
projektów miękkich by jednak coś zostało, jeżeli chodzi o doposażenie tutaj w tym
przypadku, to jest dosyć istotne, że to kształcenie zawodowe w ramach Konińskiej Kuźni
Zawodowców po zakończonym projekcie zakończy się tym, że szkoła będzie dobrze
wyposażona w sprzęt, na który by jej nigdy nie było stać z budżetu miasta. Od pomysłu,
a przypomnę forum oświatowe jest co roku w maju do realizacji wystarczyło trochę więcej
niż pół roku, nawet właśnie, ażeby takiego zaangażowania bardzo mocnego ze strony szkoły,
ażeby dzisiaj rekomendować na komisji, a mam nadzieję, że również w środę podczas
posiedzenia rady, żeby ten projekt był wdrożony w formie uchwały.”

Radny Tadeusz PIGUŁA, cytuję: „Takich trzeba szanować i nagradzać, bo to
naprawdę są duże środki i pozyskują. W każdej dziedzinie są różne projekty, to tacy ludzie
jak Pan dyrektor Kamiński myślą, szukają, nie tylko do miasta, ale i na zewnątrz, tak że to
naprawdę duże słowo uznania.”
Radni nie mieli innych pytań.
W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU –
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 9 głosami „za” projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Konińska Kuźnia Zawodowców” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Pkt 10 DRUK Nr 67
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Kompetencje kluczowe
szansą rozwoju uczniów z K OSI”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020
Projekt uchwały omówił zastępca prezydenta Witold NOWAK.

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań.
4

W głosowaniu – członkowie KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU –
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 9 głosami „za” projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów
z K OSI”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020

Pkt 11
Rozpatrzenie sprawozdań:
a) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienie
potrzeb związanych z realizacją zadania.
b) z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb
w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2019 rok.
c) z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw
realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy na terenie Miasta Konin oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania za 2018 rok.

Sprawozdania zostały szczegółowo omówione przez Annę KWAŚNIEWSKĄ dyrektor MOPR.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Zenon CHOJNACKI, cytuję:
„Ja bym jedno pytanie zadał, bo zauważyłem, obserwując dokumenty, które są kreowane
w kontekście przemocy rodzinnej, w tym momencie widzę, że coraz bardziej odchodzi się od
tego nazewnictwa typu przemoc w rodzinie, raczej mówi się o przemocy domowej. Tutaj
Państwo pracujecie na konkretnych dokumentach i nie można zastosować swojego widzi mi
się, musimy się stosować do tej nomenklatury narzuconej przez ustawodawcę. Czy ta nazwa
ulega zmianie czy ona pozostaje w takiej formie jak tutaj jest.”

Dyrektor MOPR Anna KWAŚNIEWSA, cytuję: „Z tego co wiem, to ma być zmiana
zapisów w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy. Tak samo ma być zmiana w ustawie,
dotyczącej wspierania rodziny w tej drugiej części, dotyczącej pieczy zastępczej, natomiast
nie chcę wyprzedzać, jak to będzie w zapisach zawarte.
Powiem też o swoim odczuciu. Ta ustawa zawiera zapis ofiary przemocy i proszę
zauważyć, że ja tego sformułowania w omawianiu tematu nie używam, dlatego, że według
mnie, a jestem pedagogiem, ofiara przemocy, to jest taka osoba, której za wiele nie da się
pomóc, nie da się z nią pracować na jakimś konkretnie opracowanym planie pomocy, dlatego
ja mówię osoba doświadczająca przemocy.”

Zastępca prezydenta Witold NOWAK, cytuję: „Trochę w uzupełnieniu, a właściwie
mówiąc o przemocy, ofiarach przemocy w ogóle o ofiarach przestępstw, chciałbym tym
z Państwa, którzy nie wiedzą, że jedna z organizacji pozarządowych w Koninie otworzyła
w Koninie punkt pomocy ofiarom przestępstw. To jest duży projekt ok. 3 mln zł. TIO taki
projekt realizuje dla całej wschodniej wielkopolski, czyli dla pięciu powiatów miasta Konina
i 4 powiatów byłego województwa konińskiego. Jeśli będziecie mieli Państwo także kontakt
z ofiarami przestępstw, w tym z ofiarami przemocy w rodzinie, którzy chcieliby uzyskać
pomoc, a przypomnę, że ten projekt, który realizowany jest ze środków Ministerstwa
Sprawiedliwości, bym może usłyszeliście gdzieś w programach informacyjnych na ten temat,
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reklamy są emitowane w telewizji i w radiach, jeżeli Państwo usłyszycie, to odsyłajcie do
siedziby przy ul. PCK, bo rzeczywiście ta pomoc i ten projekt realizowany przez TIO jest
czymś więcej niż tylko informacją dla takich ofiar przestępstw. Zachęcam do zapoznania się
szczegółowo na stronach TIO, bo rzeczywiście jest bardzo ważny.
Rzeczywiście tutaj warto nagłaśniać, gdzie tylko można, że taka pomoc może być
udzielona. Tutaj fundusz stworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest ciekawym
pomysłem. Naszą rolą jest pokazać, wskazać miejsce, gdzie taką pomoc mogą otrzymać.”

Radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Mam pytanie do Pani dyrektor, w którym
miejscu znajduje się to okno życia.”

Dyrektor MOPR Anna KWAŚNIEWSA, cytuję: „Jest to od kilkunastu lat. Mieści się
w budynku, bo mamy siedzibę pod czterema adresami. Okno życia mieści się na ul. Staszica
17. To jest ten budynek, gdzie jest żłobek, gdzie jest Miejski Zespół ds. orzekania
o niepełnosprawności i mieści się tam też sekcja poradnictwa i interwencji kryzysowej i tam
z boku jest okno życia.”

Radna Katarzyna JAWORSKA, cytuję: „Czy w przestrzeni medialnej raz do roku taka
informacja mogłaby się pojawiać, żeby docierać do świadomości ludzi, bo ja pierwszy raz
o tym słyszę. Wiele osób nie wie, że jest.”

Dyrektor MOPR Anna KWAŚNIEWSA, cytuję: „To się pojawiało i przynajmniej
pojawia się, bo jest każdego roku powtarzane w sprawozdaniach, natomiast też było, ostatnio
była dość duża informacja na ten temat, szeroka poprzez nawet współpracę z proboszczem
parafii św. Maksymiliana Kolbe, ale to jest co jakiś czas ponawiane. Nawet taką informację
proboszcz Kochański prosił, żebyśmy jakiś folder zrobili, bo był tym biskup zainteresowany.
Wiem na pewno, że osobiście z ks. proboszczem Kochańskim chyba z trzy czy cztery lata
temu, natomiast co roku jest to powtarzane na spotkaniach mówiących o tych sytuacjach
kryzysowych dotykających ludzi.”

Do sprawozdań radni nie mieli innych pytań.

Członkowie KOMISJI RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH po dyskusji przyjęli
Sprawozdania z: realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania; z realizacji zadań własnych powiatu
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za
2018 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2019 rok;
z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie
Miasta Konin oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2018 rok.
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Pkt 12 DRUK Nr 77
Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2019 rok
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez Annę KWAŚNIEWSKĄ dyrektor MOPR.

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań.
W głosowaniu – członkowie KOMISJI RODZINY I SPSRAW SPOŁECZNYCH –
zaopiniowali pozytywnie - jednogłośnie 8 głosami „za”

Pkt 13 DRUK Nr 66
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina
Projekt uchwały omówiła zastępca kierownika wydziału Gospodarki Komunalnej
Karolina MINTA.
Do projektu uchwały radni nie mieli pytań.
W głosowaniu – członkowie KOMISJI PRAWORZĄDNOŚCI - zaopiniowali pozytywnie
jednogłośnie 5 głosami „za” projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina

Pkt 17
Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Konina na 2019 rok.
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych plan pracy przyjęła jednogłośnie 8 głosami
„za”.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu plan pracy przyjęła jednogłośnie 9 głosami „za”.

Komisja Praworządności plan pracy przyjęła jednogłośnie 5 głosami „za”.

Ad. 2 Sprawy bieżące

Radny Tomasz Andrzej Nowak zapytał o mowę nienawiści przez nauczyciela przy
uczniach.
Wyjaśnień udzielił zastępca prezydenta Witold Nowak oraz Kierownik Wydziału
Oświaty Urszula Miłosz-Michalkiewicz.
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Komisja Rodziny i Spraw Społecznych rozpatrzyła pisma mieszkanek Konina,
dotyczące pomocy w trudnej sytuacji mieszkaniowej.
Wyjaśnień udzielili: zastępca prezydenta Witold Nowak, Kierownik Spraw
Lokalowych Maria Radoch oraz osoby zainteresowane.

Przewodniczący Komisji Praworządności
Maciej OSTROWSKI

Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Tomasz Andrzej NOWAK

Przewodniczący
Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
Zenon CHOJNACKI
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