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Protokół Nr 7/15 
           Nr 7/15 

             Nr 7/15 
       

wspólnego posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,  

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz 
Komisji Praworządności, 
które odbyło się w dniu 

 

     23 kwietnia 2015 roku 
________________________________ 

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

     
                
 

Posiedzenie trwało od godz. 15.45 do godz. 17.30. 
  

W posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 
 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
  
Porządek obrad: 
 

1. Omówienie materiałów sesyjnych na VII 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 VII sesji Rady Miasta Konina, a dotyczących obszarów działalności komisji. 
  
 
 Porządek obrad VII sesji Rady Miasta Konina stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
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Pkt 4 - Projekt uchwały w sprawie  
a) zmian w budŜecie miasta Konina na 2015 rok (druk nr 112) 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 

2015-2018 (druk nr 113)  
 
 
 Projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez p. K. Lebiodę – Skarbnika 
Miasta Konina  
 
 

Radny Z. CHOJNACKI zapytał o pozycję dotyczącą 200 tys. zł na odwodnienie 
boiska przy Gimnazjum nr 3 na Chorzniu. Pytał, czy ten temat będzie juŜ zamknięty, czy jak 
plotki głoszą, dojdzie do wykupu niektórych domów. 
 

 
Z-ca prezydenta p. S. LOREK wyjaśnił, Ŝe ubiegłoroczna nawałnica, która przeszła 

przez między innymi Chorzeń spowodowała, Ŝe Pan prezydent zlecił swoim wydziałom, 
zarówno Wydziałowi Inwestycji i Wydziałowi Drogownictwa sprawdzenie, z czego wynikały 
te sytuacje w okolicach Orlika, bo to jest nie tylko odwodnienie, ale cała gospodarka wodami 
deszczowymi w tej dzielnicy. Jednym z wariantów było stworzenie nowego zbiornika, który 
by przepompowywał te wody. Jeden z wariantów zakładał równieŜ wykupienie jednej 
z posesji i taka koncepcja się pojawiła, jednak Pan prezydent takiej decyzji nie podejmował, 
poniewaŜ czekał na dokładną analizę. Wydział Inwestycji zlecił projekt i okazało się, Ŝe są 
dwa powody dla których wody się tam pojawiają: z jednej strony przybywa więcej terenu, 
które są ternami utwardzonymi, a drugiej strony duŜa część wód się cofała z ulicy 
Poznańskiej. W tej chwili to, co zostało zaprojektowane, to uregulowanie gospodarki wodami 
deszczowymi będzie polegało na tym, Ŝe wzdłuŜ boiska będzie zakopana rura o bardzo 
duŜym przekroju i ona będzie pełniła dwie role. Z jednej strony będzie magazynowała, stanie 
się dodatkowym zbiornikiem, a z drugiej strony ta moŜliwość przyjęcia tych wód, które się 
cofały od ulicy Poznańskiej, czyli na nowo będzie uporządkowana gospodarka wodami 
deszczowymi i to spowoduje, Ŝe nie ma potrzeby wykupienia nieruchomości.  
 
 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych W. WANJAS dopowiedział, 
Ŝe jest to problem, który rozwiązuje zalania boiska, ale po tych nieszczęśliwych opadach, 
które nawiedziły szczególnie Chorzeń zwrócił uwagę, Ŝe jest tam spora ilość domków 
jednorodzinnych z garaŜe do których zjeŜdŜa się w dół. Zaznaczył, Ŝe duŜa ilość samochodów 
została w tych garaŜach zalana. Prosił, aby Pan prezydent Lorek przekazał sugestie, protesty, 
skargi i uwagi mieszkańców Chorznia, aby poprawić całą infrastrukturę kanalizacyjną. Na 
zimno trzeba dmuchać i zobaczyć, czy nie wymagają równieŜ przeszacowania odpływy 
kanalizacyjne gdzie indziej, być moŜe one są za małe, a instalacja deszczowa jest 
w obowiązkach miasta.       

 
 
Radna E. STREKER-DEMBIŃSKA dodała, Ŝe nie projektuje się nigdy na tak 

maksymalne i ekstremalne sytuacje. 
  
 
Radna A. KURZAWA zauwaŜyła, Ŝe organizacja pikniku patriotycznego to koszt 

48 tys. zł. Pytała, ile będzie trwał ten piknik i na co przeznaczona będzie ta kwota.  
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Z-ca prezydenta p. S. LOREK wyjaśnił, Ŝe wczoraj na konferencji prasowej Pan 
prezydent zapoznał wszystkich ze szczegółową informacją o pikniku. Dodał, Ŝe obecna na 
dzisiejszym posiedzeniu jest dyrektor KDK p. Miętkiewska, która jest współorganizatorem 
tego pikniku. Te środki, które są, dotyczą przede wszystkim zapewnienia kosztu przejazdu 
wielu grup rekonstrukcyjnych. Przypomniał, Ŝe w roku ubiegłym odbył się pierwszy piknik 
patriotyczny. W tym roku, w tym pikniku będą brały liczne grupy i to są właśnie koszty 
organizacji tego pikniku. Scena jest bezkosztowa, poniewaŜ jest nasza, natomiast grupy, które 
zapraszamy, to będzie VII Dywizjon Artylerii Konnej z Poznania z armatą, 15 pułk ułanów 
z Poznania, nasz szwadron ziemi konińskiej i nasze klasy mundurowe. 

 
 
Dyrektor KDK p. E. MIĘTKIEWSKA-MARKIEWICZ dodała, Ŝe koszty te, to takŜe 

koszty transportu sprzętu militarnego, poniewaŜ wszystkie urządzenia militarne muszą być 
transportowane samochodami cięŜarowymi i na lawetach, poniewaŜ to jest faktycznie sprzęt 
z tamtego okresu, który grupa rekonstruuje.  

 
 
Z-ca prezydenta p. S. LOREK uzupełnił, Ŝe zabezpieczenie miejsca dla mieszkańców 

to koszt 4 tys. zł, wynajem trybun to kwota 2 tys. zł, udział poszczególnych grup 
rekonstrukcyjnych od 2-6 tys. zł, a takŜe ochrona 2 tys. zł.  

 
 
Radny J. ZAWILSKI zastanawiał się, jak pomimo moŜliwości, które do tej pory 

zostały wykorzystane, jeszcze bardziej rozpropagować ten piknik.         
 
 
Z-ca prezydenta S. LOREK wyjaśnił, Ŝe na tę imprezę KDK ma swoje auto 

z nagłośnieniem i od poniedziałku rusza promocja tej imprezy, która ma nazwę „II Koni ński 
Piknik Patriotyczny - Patriotyzm XX wieku.  
 
 

Radny W. NOWAK zapytał, kto będzie realizował odwodnienie przy Gimnazjum 
Nr 3.  
 

 
Z-ca prezydenta S. LOREK odpowiedział, Ŝe jest to w zakresie Wydziału Inwestycji.  

 
 

Radny W. NOWAK zapytał, czy wykupienie tych nieruchomości związanych z tą 
sprawą jest aktualne. 
 
 

Z-ca prezydenta S. LOREK odpowiedział, Ŝe jest to nieaktualne. 
 
 
Do projektów uchwał radni nie mieli innych pytań.  
 
 
Komisje projekt uchwały przyj ęły informacyjnie.  
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Pkt 9 - Projekt uchwały w sprawie załoŜenia Zespołu Szkół nr 1 w Koninie 
(druk nr 104)  
 

 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu E. STREKER-DEMBIŃSKA 

poinformowała radnych, czego dotyczy projekt uchwały. 
 

 
Radny Z. CHOJNACKI zapytał, czy wpływały jakieś uwagi, wnioski ze, strony osób 

najbardziej zainteresowanych, czyli rodziców dzieci, czy środowiska, w którym ta szkoła 
funkcjonuje. 

 
 
Z-ca prezydenta S. LOREK odpowiedział, Ŝe z upowaŜnienia Pana prezydenta odbył 

spotkanie z nowym gronem pedagogicznym, przedstawicielami rodziców ze Szkoły 
Podstawowej Nr 10 oraz odbyły się dwa spotkania, w którym brali udział rodzice, którzy 
reprezentują Gimnazjum Nr 4. To były spotkania, niektóre nawet kilkugodzinne i podczas 
tych spotkań starano się odpowiedzieć na wszelkie pytania, które się pojawiały w trakcie 
spotkania. Ponadto prezydent Nowicki odbył spotkanie z gronem pedagogicznym Gimnazjum 
Nr 4, po czym odbyło się równieŜ drugie spotkanie. Te spotkania zakończyły się podjęciem 
uchwały rady pedagogicznej o pozytywnym zaopiniowaniu powołania zespołu szkół w skład, 
którego będą wchodziły dwie szkoły - Szkoła Podstawowa Nr 10 i Gimnazjum Nr 4. 
W momencie, kiedy była pozytywna opinia ze strony rady pedagogicznego prezydent 
Nowicki zwrócił się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o opinię w tej sprawie. 
Pozytywna opinia wpłynęła do prezydenta w ciągu 10 dni.   

 
  
Do projektu uchwały radni nie mieli więcej pytań. 

 
 
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 6 głosami „za” przy 1 głosie 

„przeciwnym” oraz 1 głosem „wstrzymującym się”.  
 
 
 

Pkt 10 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego Programu Rozwoju 
Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2015-2017 (druk nr 110)  
 
 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych W. WANJAS poinformował 
radnych, czego dotyczy projekt uchwały. 
 
 

Projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez dyrektor MOPR 
A. KWAŚNIEWSKĄ.  
 
 

Radny J. ZAWILSKI zapytał, czy to nie są jakieś kombinacje przy rodzinach 
zastępczych. Czy to nie jest tak, Ŝe jeśli ktoś nie ma środków na Ŝycie, to tworzy rodzinę 
zastępczą, aby zdobyć te środki finansowe. Zapytał, czy to jest takie ludzkie gadanie, czy 
rzeczywistość.  
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Dyrektor MOPR A. KWAŚNIEWSKA odpowiedziała, Ŝe trochę tak, a trochę nie. 
Do rodzin zastępczych dzieci trafiają z postanowienia sądu, a takŜe w wielu przypadkach 
zgłaszają to pracownicy socjalni. Pracownik socjalny występuje do sądu o wyznaczenie 
kuratora, chyba, Ŝe w nagłych przypadkach to dziecko jest zabierane do placówki i dziecko do 
tej rodziny przynajmniej przez jakiś czas nie wróci. Na utrzymanie dziecka babcia czy 
dziadek otrzymuje 660 zł. Na pewno korzystniejszą sytuacją dla dziecka jest by trafiło do 
zawodowych rodzin zastępczych, ale niestety nie ma chętnych na tego typu pracę, chociaŜ 
niektórzy psychologowi twierdzą, Ŝe najlepsze dla dziecka jest umieszczenie go u babci 
i dziadka, bo więzy krwi są najwaŜniejsze.  
 
 

Przewodniczący Komisji W. WANJAS stwierdził, Ŝe najlepiej by było, Ŝeby dzieci, 
które są objęte tą rodzinną pieczą zastępczą powróciły do rodzin biologicznych. Wyliczył, Ŝe 
w roku 2012, na 153 dzieci objętych róŜnymi rodzajami opieki 8 dzieci powróciło do rodziny. 
W 2013 roku na 152 dzieci 10 dzieci wróciło do rodzin biologicznych i w 2014 roku na 142 
dzieci 7 dzieci wróciło do rodziców. Jest to bardzo mało i naleŜy się zastanowić, co jest 
przyczyną, Ŝe tak się dzieje.    
 
 

Dyrektor MOPR A. KWAŚNIEWSKA odpowiedziała, Ŝe niektóre rodziny 
biologiczne nie są do wyprowadzenia na prostą. 
 
 

Radny W. NOWAK zapytał, czy dąŜeniem MOPRu jest umieszczanie dzieci nie 
w domach dziecka tylko w rodzinach zastępczych. 
 
 

Dyrektor MOPR A. KWAŚNIEWSKA odpowiedziała, Ŝe taki był kierunek polityki 
społecznej, Ŝeby odchodzić od placówek dla dobra dziecka. Dodała, Ŝe jest jeden rodzinny 
dom dziecka i marzy, aby w kolejnych latach powstał następny rodzinny dom dziecka, ale nie 
jako placówka, ale jako rodzinny dom dziecka. 

 
 

Radny Z. CHOJNACKI dodał, Ŝe Pani dyrektor dobrze powiedziała, Ŝe pomimo tego, 
Ŝe jest duŜe bezrobocie, te rodziny zastępcze nie powstają, gdyŜ wiąŜe się z tym duŜa 
odpowiedzialność i przynajmniej jeden z rodziców musi mieć zatrudnienie.  

 
 

Dyrektor MOPR A. KWAŚNIEWSKA potwierdziła, Ŝe jednym z warunków bycia 
rodziną zastępczą jest stałe zatrudnienie przynajmniej jednego z rodziców.  
 
 

Do projektu uchwały radni nie mieli więcej pytań. 
 

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 6 głosami „za”.  
 
 
 
Pkt 11- Ocena zasobów pomocy społecznej.  
 
 

Przewodniczący komisji wiodącej p. W. WANJAS poinformował radnych, czego 
dotyczy omawiany w tym punkcie materiał.  
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Dyrektor MOPR A. KWAŚNIEWSKA poinformowała, Ŝe jest to obowiązek 
wynikający z ustawy o pomocy społecznej. Jest to materiał, który do końca kwietnia MOPR 
przekazuje do Urzędu Marszałkowskiego i następnie do Ministerstwa. Jest materiał 
porównawczy miast, dotyczący tego, jak realizują zadnia z obszaru polityki społecznej. W tej 
ocenie opisana jest infrastruktura pomocy społecznej, jaka jest w Koninie, czyli świetlice, 
ogniska, dostępność do Ŝłobków.  
 
 

Przewodniczący Komisji W. WANJAS zapytał, czy powodem nieprzyznania miejsc 
w przedszkolach jest brak wolnych miejsc, gdyŜ wynika, Ŝe około 40 dzieci nie zostało 
objętych wychowaniem przedszkolnym i skąd się to wzięło, bo z tego, co wiemy, to 
wszystkie dzieci dostały się do przedszkoli.   
 
 

Dyrektor MOPR A. KWAŚNIEWSKA wyjaśniła, Ŝe te dzieci nie dostały się do tego 
przedszkola, do którego rodzice chcieli, aby chodziły. 
 
 

Przewodniczący Komisji W. WANJAS stwierdził, Ŝe w takim przypadku trzeba 
dobrze sprecyzować, Ŝe na 250 wniosków zostało przyjętych do przedszkola 250 dzieci, 
z czego 41 wniosków rodziców zostało skierowanych do innych przedszkoli połoŜonych 
w pobliŜu. 
 
 

Radna A. KURZAWA zapytała, jak przebiegł nabór w tym roku do przedszkola.  
 
 

Kierownik Wydziału Oświaty U. Miłosz-Michalkiewicz odpowiedziała, Ŝe rekrutacja 
jest zamknięta, wtórna rekrutacja teŜ się odbyła i w tej chwili statystycznie jest 2055 
przedszkolaków. Miejsc deklarowanych było 2173. Około 5-6 dzieci wypadło z systemu, 
poniewaŜ rodzic złoŜył deklarację tylko do jednego przedszkola i biorąc pod uwagę punktację 
mogło się tak zdarzyć, Ŝe w pewnym przedziale się to dziecko nie znalazło, ale z tego, co wie, 
rodzice doszli z tymi podaniami i w sposób ręczny zostały te podania zaakceptowane 
i rodzice deklaracje podpisali.  
 
 

Kontynuując radna A. KURZAWA zwróciła się z zapytaniem, poniewaŜ akurat ta 
sprawa dotyczy radnej. 13 kwietnia dostała odpowiedź od Pana prezydenta, Ŝe około pół 
tysiąca dzieci w stosunku do ubiegłego roku jest mniej, co będzie się liczyło ze spadkiem 
liczebności oddziału i nie znajduje tam prezydent uzasadnienia do zatrudnienia dodatkowego 
nauczyciela. Tak się składa, Ŝe dziecko radnej w tym samym dniu, co dostała pismo nie 
zostało przyjęte do przedszkola. Po wnikliwej analizie wniosku kandydata do przedszkola 
dostał bardzo małą ilość punktów. Zwróciła uwagę na to, Ŝe gdyby była samotną matką 
wychowującą dziecko, wówczas dziecko miałoby więcej punktów, ale Ŝe tworzy pełną 
rodzinę tych punktów jest mniej. Chciała się dowiedzieć, czy teŜ są takie inne rodziny, 
Ŝe z takich powodów dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola.  
 
       

Z-ca prezydenta S. LOREK zapytał, czy radna określiła to, co jest w zasadach 
przyjęcia, czy wskazała trzy przedszkola i dziecko nie zostało przyjęte do Ŝadnego z tych 
przedszkoli, czy moŜe wskazane było tylko jedno przedszkole. 
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Radna A. KURZAWA odpowiedziała, Ŝe złoŜyła deklarację do jednego przedszkola, 
poniewaŜ po wnikliwym rozpatrzeniu tylko to przedszkole spełniało jej oczekiwania.  
 
 

Z-ca prezydenta S. LOREK wyjaśnił, Ŝe zasady przyjęć do przedszkoli są 
w kompetencji organu prowadzącego i te zasady były omawiane szczegółowo. W przypadku 
rekrutacji do przedszkoli jest sześć wskaźników, które ta ustawa wyznacza. Aby ułatwić 
rodzicom rekrutację, zaproponowano system informatyczny, który polega na tym, Ŝe rodzic 
odwiedza przedszkole np. nr 1, tam zanosi dokumenty, ale jednocześnie, kiedy wskaŜe 
przedszkole nr 2, wskaŜe przedszkole nr 3 i ze względu na ograniczoną ilość w przedszkolu 
dziecko nie dostało się do jednego przedszkola, to jest alternatywa jeszcze dwóch pozostałych 
przedszkoli. Zakończono rekrutację komputerową, natomiast dziecko zawsze w kaŜdej 
sytuacji moŜe być zapisane do przedszkola.  
 
 

Przewodnicząca E. STREKER-DEMBIŃSKA stwierdziła, Ŝe Pani radna zwraca 
uwagę przede wszystkim na to, Ŝe rodziny niepełne, bezrobotne mają większe szanse na 
przedszkola niŜ rodziny pełne.  
 
 

Radna A. KURZAWA zapytała jakie są szanse, Ŝeby trzylatek, który był np. u Pani 
Krysi w grupie smerfów jako czterolatek w tym samym przedszkolu trafił ponownie do Pani 
Krysi.  
 
 

Kierownik Wydziału WO U. MIŁOSZ-MICHAŁKIEWICZ odpowiedziała, Ŝe jest to 
kompetencja dyrektora przedszkola. Dodała, Ŝe raczej stosuje się zasadę, Ŝe jeden nauczyciel 
jest przez cały cykl edukacyjny, ale przy spadku oddziałów moŜe się zdarzyć, Ŝe będzie 
zmiana.    

 
 
Komisja ocenę przyj ęła informacyjnie. 

 
 
 

2. Sprawy bieŜące 
 
 

Na zakończenie posiedzenia Komisja Praworządności wybrała zastępcę 
przewodniczącego.  

 
 

Komisja Praworządności 3 głosami „za” na wiceprzewodniczącego wybrała radnego 
M. Bartkowiaka.  

 
 
Z-ca prezydenta S. LOREK przedstawił kalendarz imprez w miesiącu maju. 

 
1.05 – Festyn Rodzinny na Zatorzu. Gość specjalny Z. Wodecki 
 
3.05 – W Sali Ratuszowej uroczystości. Następnie Msza za ojczyznę w parafii Najświętszej 
Marii Panny Królowej Polski 
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8.05 godz. 16.00 – 70 Rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie – Plac Wolności 
Uroczystość o charakterze patriotycznym z udziałem kampanii reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego z Powidza. Podczas tej uroczystości prawdopodobnie formalnie będzie podpisane 
porozumienie między miastem Konin a Dowódcą III Skrzydła w Powidzu. 
 
8.05 – Rozpoczęcie przygotowania do Pikniku Patriotycznego na Błoniach    
 
9.05 –  Piknik Patriotyczny 
 
16.05 – Bieg Słup Milowy, piknik rodzinny w Parku Chopina  
 
23.05 – DuŜy Piknik Rodzinny organizowany przez TPD przed Konińskim Domem Kultury  
 
30.05 – Miejskie obchody Dnia StraŜaka 
 
31.05 – Bieg rodzinny na ulicy Dmowskiego na Stadionie, Festyn rodzinny organizowany 
przez MDK  
 

Z-ca Prezydenta S. LOREK poinformował równieŜ, Ŝe od dnia 22.04 rozpoczęto akcję 
charytatywną „PomóŜmy Dzieciom z Ukrainy” Mer miasta Czerniowiec zwrócił się o pomoc 
do prezydenta Nowickiego, który podjął kroki, aŜeby przeprowadzić formalną zbiórkę. 
Wczoraj ta zbiórka została zarejestrowana i informacje o niej są dostępne na stronie 
internetowej. Idea jest taka, aŜeby w czerwcu zawieźć transport pomocy materialnej.   

 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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