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Protokół Nr 5/15 
                 Nr 5/15 
                 Nr 6/15 

 
wspólnego posiedzenia 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,  
Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz 

Komisji Praworządności, 
które odbyło się w dniu 

 

20 marca 2015 roku 
________________________________ 

 
w sali posiedzeń w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6. 

     
                
 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.00. 
  

W posiedzeniu uczestniczyło 10 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 
 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
  
Porządek obrad: 
 

1. Omówienie materiałów sesyjnych na VI sesję Rady Miasta Konina.  
2. Sprawy bieŜące. 

 
 

Posiedzeniu przewodniczyli: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
p. ElŜbieta Streker-Dembińska, Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
p. Wiesław Wanjas i Przewodniczący Komisji Praworządności p. Janusz Zawilski. Powitali 
uczestniczących w posiedzeniu radnych, kierowników wydziałów UM oraz dyrektorów 
jednostek organizacyjnych. 
  
  Następnie przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad VI sesji Rady Miasta Konina, a dotyczących obszarów działalności komisji. 
  
 Porządek obrad VI sesji Rady Miasta Konina stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
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Pkt 5 - Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian w budŜecie miasta Konina na 2015 rok (druk nr 99), 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 

(druk nr 100). 
 

Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez z-cę skarbnika K. LEBIODĘ. 
 
 

Przewodniczący komisji W. WANJAS zapytał, czy radni mają pytania do projektów 
uchwał omówionych przez z-cę skarbnika, bądź projektów uchwał, dla których komisje nie są 
komisjami wiodącymi. 

 
 

Radny Z. CHOJNACKI zapytał o uchwałę dotyczącą stworzenia ulg dla 
inwestujących w mieście. Czy z tych ulg skorzystają równieŜ podmioty, które w najbliŜszym 
czasie mają rozpocząć działalność? Czy one równieŜ będą mogły korzystać, poniewaŜ tam są 
zapisy, od całości zwolnienia, od części, są określone kwoty. 

 
 
Odpowiadając B. KIETNER - z-ca kierownika Wydziału Działalności Gospodarczej 

i Rozwoju powiedziała, cytuję: „Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam pytanie. Pan pyta, czy po 
wejściu w Ŝycie uchwał podmioty gospodarcze, które dokonają nowej inwestycji będą mogły 
skorzystać? To jest nowy zapis, poniewaŜ w starych uchwałach, które przestały juŜ 
obowiązywać nie było działalności handlowej. Z uwagi na to, Ŝeby promować mały, drobny 
handel, który bądź co bądź, zatrudnia on teŜ pracowników, wprowadziliśmy taki zapis, 
Ŝe inwestycje dokonane do 200 m2 teŜ podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości, 
przy zachowaniu tych zapisów, które są w uchwale, czy to w uchwale de minimis, czy 
uchwale regionalnej. To zaleŜy od wartości inwestycji albo teŜ od liczby zatrudnionych 
pracowników.” 

 
 
Do projektów uchwał radni nie mieli innych pytań.  
 
Projekty uchwał zostały przyjęte informacyjnie. 
 
 

 
Pkt 18 - Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia 
w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie 
województwa wielkopolskiego” (druk nr 93).  
 
 Projekt uchwały omówił p. A. ŁĄCKI - pracownik Wydziału Kultury, Sportu 
i Turystyki. 
 
 

Radny T.A. NOWAK zauwaŜył, Ŝe w tym folderze kaŜde miasto zostało opisane. Jeśli 
chodzi o Konin, jest tylko opisany Słup Milowy, a o mieście nie ma informacji.  
 
 
 Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. 
 

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 7 głosami „za” 
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Pkt 19 - Podjęcie uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego BudŜetu Obywatelskiego” na 
lata 2016-2019 (druk nr 94). 
 
 Projekt uchwały omówił B. JĘDRZEJCZAK - kierownik Centrum Organizacji 
Pozarządowych. 
 
 
 Radny Z. CHOJNACKI, prosił, Ŝeby radni byli powściągliwi w zgłaszaniu wniosków 
do budŜetu obywatelskiego, aby dać szansę obywatelom. 

 
 
Kierownik COP - B. JĘDRZEJCZAK poinformował, Ŝe w obecnym regulaminie 

przewidziano wykluczenia. Nie będzie moŜliwości zgłaszania wniosków do budŜetu, które 
miałyby pozwolić na opracowanie dokumentacji. Nie ma miejsca w budŜecie obywatelskim 
na projekty, które będą niepełne, na projekty wieloletnie. Tego typu rzeczy, które doskwierały 
w ubiegłym roku, w tym nowym regulaminie zostały wykluczone. 
 
 
 Radna E. STREKER-DEMBIŃSKA prosiła, aby uzupełnić regulamin o informację, 
Ŝeby przynajmniej na etapie oceny pewnych wniosków brać pod uwagę koszty związane 
z utrzymaniem tego typu inwestycji, poniewaŜ jeŜeli mamy siłownie w plenerze, to wiadomo, 
Ŝe co roku będzie trzeba je remontować, konserwować i w związku z tym, do kosztu realizacji 
takiego zadania naleŜy doliczać nie tylko samo jego wykonanie, ale teŜ utrzymanie. 
 
 
 Kierownik COP - B. JĘDRZEJCZAK poinformował, Ŝe juŜ jest to przewidziane na 
stronie 4 karty oceny wniosku. Jest opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania, 
jeŜeli koszty takie występują w kontekście wymogów gospodarności, więc ten element teŜ 
będzie przez urzędników wspólnie z wnioskującymi w tym roku oceniany. 
 
 
 Przewodniczący komisji W. WANJAS dziękując za te wyjaśnienia dodał, Ŝe radni 
mają tyle moŜliwości składania wniosków, aby nie zabierać moŜliwości mieszkańcom, ale nie 
wszyscy do końca się zdyscyplinowali i wytrzymali i słusznie trzeba to zapisać. Po to był 
pierwszy rok, aby to wszystko dotrzeć i wyciągnąć wnioski, aby projekt na kolejny rok był 
duŜo lepszy. 
 
 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. 
 

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami „za” 
 
 
 
Pkt 20 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy samorządu miasta Konina 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014. 
 
 Sprawozdanie zostało szczegółowo omówione przez B. JĘDRZEJCZAKA - 
kierownika COP.  
 
 

Do sprawozdania radni nie mieli pytań.  
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Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie 8 głosami „za”.  
 
 
 
Pkt 21 - Raport z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Konina za 
2014 rok. 
 
 Raport został szczegółowo omówiony przez p. J. STAWROWSKĄ - kierownika 
Wydziału Spraw Społecznych. 
 
 

Przewodniczący komisji W. WANJAS poinformował, Ŝe na Komisji Praworządności 
o godz. 15.00, gdzie omawiano Ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście Koninie za 
2014 r. dość szeroko problem narkomanii w środowisku młodzieŜowym poruszył z-ca 
komendanta Policji p. Krzysztof Kozelan i te zadania powinny być skorelowane. RównieŜ 
bardzo duŜo na ten temat powiedziała p. Agnieszka Dybała-Kamińska - dyrektor Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, takŜe problem jest i są przesłanki, Ŝe ten problem będzie 
rósł i warto coś zrobić. Jeśli będą pomysły, to komisja będzie domagać się zwiększenia 
środków finansowych na zwiększenie działań, które w zarodku zmniejszą tę skalę narkomanii 
i dopalaczy. 

 
 
Radny p. Z. CHOJNACKI dodał, Ŝe moŜna w tym raporcie pokazać to, co przyniosło 

przyjęcie Karty Rodzina 3+. Te rzeczy pozornie łączą się ze sobą. Kiedy rodzinie 
zaproponuje się alternatywne formy spędzania czasu, to w pewnym sensie niszczy się 
podglebie, na którym rozwija się nieszczęście, które dotyka ludzi młodych. Dodał, Ŝe dobrze 
byłoby, gdyby w tym raporcie znalazła się sugestia taka, aby tę Kartę Rodzina 3+, którą radni 
chętnie przyjęli, Ŝeby ją rozwijać pod kątem działań profilaktycznych, bo człowiek, który jest 
szczęśliwy w swojej rodzinie nie szuka narkotyków.   

   
 
Do raportu radni nie mieli innych pytań.  
 
Raport został zaopiniowany pozytywnie 8 głosami „za”.  

 
 
 
Pkt 22 - Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2014 rok oraz przedstawienie 
potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2015 rok. 
 
 Sprawozdanie zostało szczegółowo omówione przez A. KWAŚNIEWSKĄ - dyrektora 
MOPR w Koninie. 
 
 

Przewodniczący komisji W. WANAJAS odnosząc się do wypowiedzi dyrektor MOPR 
stwierdził, Ŝe mieszkania chronione są jakimś wyjściem, bo dają szansę młodemu 
człowiekowi na start w Ŝycie w innych warunkach. Niestety są one na krótki okres czasu. 
Radny zapytał o działanie pogotowia opiekuńczego.  
 
 

Radna A. KURZAWA zapytała, ile jest mieszkań chronionych. 
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Dyrektor MOPR A. KWAŚNIEWSKA odpowiedziała, Ŝe jest osiem mieszkań 
chronionych. Pogotowie opiekuńcze jest dla dzieci starszych. Jest tam 20 dzieci. Dodała, 
Ŝe przykre jest to, Ŝe te dzieci bardzo często wędrują – jest w rodzinie, potem do niej wraca, 
następnie znów jest zabrane. Ci rodzice otrzymują bardzo duŜy kredyt zaufania. 
W rodzinnych domach dziecka teŜ są dzieci i tam były rodzeństwa i tam nie było takiej mocy 
sprawczej, Ŝeby tych rodziców pozbawić praw rodzicielskich. 
 
 
 Radny K. MAJEWSKI zapytał, czy jest prowadzona statystyka dotycząca przemocy. 
Ile dzieci zostało zabrane z powodu przemocy fizycznej, a ile z powodu przemocy 
ekonomicznej.  
 
 

Dyrektor MOPR A. KWAŚNIEWSKA odpowiedziała, Ŝe nie ma prowadzonej takiej 
statystyki. W wyrokach sądu, w uzasadnieniu jest podawana przyczyna, najczęściej jest to 
ogólnie zaniedbanie. Rzadko jest przemoc fizyczna, więc jest to przemoc ekonomiczna, brak 
opieki nad dzieckiem. Czasem zdarzają się podejrzenia o przemoc fizyczną czy seksualną. 

 
 
Radny Z. CHOJNACKI stwierdził, Ŝe Pani dyrektor zwróciła uwagę na bardzo waŜną 

rzecz. Tak jak po naszych przodkach dziedziczymy pałace, hektary itd., niestety 
dziedziczymy równieŜ te negatywne rzeczy, jak dziedziczenie błędów wychowawczych i to 
jest bardzo waŜne. Dodał, Ŝe godnym poparcia jest program asystenta rodziny, bo tam te 
relacje trzeba leczyć latami. Nie da się jednym pociągnięciem uzdrowić relacji. Musi być 
anioł stróŜ, który prowadzi i to jest szansa. Niewątpliwie mamy do czynienia z człowiekiem, 
w związku z tym, z sytuacją niezwykle złoŜoną.     
 
 

Do sprawozdania radni nie mieli innych pytań.  
 
Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie 8 głosami „za”.  

 
 
 
Pkt 23 - Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 
2014 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na  2015 rok.  
 

Sprawozdanie zostało szczegółowo omówione przez A. KWAŚNIEWSKĄ - dyrektora 
MOPR w Koninie. 
 
 

Radny J. ZAWILSKI zapytał, jaki jest budŜet MOPR. 
 
  

Dyrektor MOPR A. KWAŚNIEWSKA odpowiedziała, Ŝe ponad 52 mln zł. 
 
 

Do sprawozdania radni nie mieli innych pytań.  
 
Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie 8 głosami „za”.  
 

 
 



6 

 

Pkt 24 - Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie 
Miasta Konina w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 98). 

 
Projekt uchwały omówił Przewodniczący komisji J. ZAWILSKI.  
 
 
Do projektu uchwały radni nie mieli pytań.  
 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”. 

 
 
 
Ad. 2 Sprawy bieŜące 
 

Przewodniczący komisji W. WANJAS poinformował, Ŝe 1 kwietnia o godz. 14 
odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rodziny i Spraw Społecznych w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie. 

 
 
Przewodnicząca E. STREKER-DEMBIŃSKA poinformowała, Ŝe 9 kwietnia w sali 

ratuszowej o godz. 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na temat 
funkcjonowania konińskiej oświaty. 

 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

         Przewodniczący Komisji Praworządności  
  
                    Janusz ZAWILSKI 
 
 

Przewodnicząca 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

 
ElŜbieta STREKER-DEMBIŃSKA 

 
  
       Przewodniczący  

     Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
 
        Wiesław WANJAS 
 
 
 
 
 
 

Protokołowała: 
M. P. 
Biuro Rady Miasta 


