
 
 

 
 

BR.0012.4.4.2017 

 

Protokół Nr 32/2017 

 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

które odbyło się w dniu 

 

16 marca 2017 roku 

________________________________ 

 

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

 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.10. 

  

W posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

Zadania inwestycyjne w oświacie. 

 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Elżbieta Streker-Dembińska. Powitała uczestniczących w posiedzeniu radnych, Zastępcę 

Prezydenta Miasta Sławomira Lorka, kierownika Wydziału Oświaty Urszulę Miłosz-

Michalkiewicz, przedstawicieli samorządów oraz związków zawodowych oraz pozostałych 

gości.  

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym co już wcześniej 

zapowiadaliśmy czyli o planowanych inwestycjach i wsparciu do szkół jeśli chodzi o poprawę 

ich kondycji służącej młodzieży. Dzisiaj nie rozmawiamy już o szkołach, to znaczy o sieci 

szkół, chociaż byłoby miło gdybyście nas Państwo poinformowali czy jakieś są już opinie co 

nas czeka. Także bardzo proszę oddaję głos Pani kierownik. I zaczniemy od sieci a później 

poprosimy pana prezydenta o informację jak planuje zagospodarować środki na inwestycje 

w szkołach.”  

 

Głos zabrała Kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, 

cytuję: „Zgodnie z ustawą Kuratorium Oświaty jest to decydująca opinia, tak naprawdę to jest 

zgoda. Wpłynęły dwie opinie do uchwały nr 460, tzn. spraw projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. To tak trochę obszernie wygląda, 

ale dlatego, że na początku opiniujący przywołuje podstawę prawną, na podstawie której się 

opiera dokonując analizy naszej uchwały. 

Ja może tylko przeczytam co zaleca. Zaleca takie zmiany. 

Pamiętają Państwo, że niektóre szkoły będą w dwóch budynkach i tak naprawdę 

pierwszy punkt w planie sieci podstawowych prowadzonych przez miasto Konin należy 

określić adres innej szkoły. My nie powtórzyliśmy później załączników adresu, że dyrekcja 

znajduje się w tym i w tym budynku, i po prostu musimy dopisać kolejny punkt, że siedziba 

znajduje się i to dotyczy Szkoły Podstawowej nr 12. To jest taka sprawa techniczna. 
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Drugi punkt dotyczy, ominęliśmy w Szkole Podstawowej nr 8, jeden blok Stefana 

Wyszyńskiego 20. Myśmy na drugi dzień już te uchybienia zauważyli, bo chcę Państwu 

przypomnieć, że nie były to akty prawa miejscowego, to był taki brudnopis. Tym bardziej, 

że było to w Biuletynie Informacji Publicznej, żeby każdy mógł się temu przypatrzyć i właśnie 

wychwycić niedociągnięcia, uchybienia, niedopowiedzenia przez swoje uwagi. Wydział Spraw 

Obywatelskich na drugi dzień już nam pokazał brakujące te bloki niektóre. Bo chcę powiedzieć, 

że pracownicy Wydziału Oświaty, jak my to mówimy, robią to „z palca”, w googlach szukała 

i wpisywała nazwy ulic i nazwy bloków. Także ten jeden blok został zgubiony, ale jak mówię, 

my żeśmy zauważyli to bardzo szybko, bo i przygotowujemy się do rekrutacji, która również 

odbywa się z obwodami. A zatem, w tym drugim punkcie do Szkoły Podstawowej nr 8 do 

załącznika dopisaliśmy Kard. Stefana Wyszyńskiego nr 20. W trzecim punkcie zgubiliśmy do 

nowej szkoły podstawowej i tutaj np. było 42, 42 a, b, c, to są sklepy i studio solarium. Ale 

kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich powiedział-piszcie to, bo czasami właścicieli robią 

sobie mieszkania i dzieci są i musieliśmy dopisać Kard. Stefana Wyszyńskiego 21, 23 i 40. 

Także dopisujemy po prostu technicznie jeszcze te adresy. 

W czwartym punkcie, to są właśnie te siedziby, o których powiedziałam, również 

podobnie jak w pytaniu dotyczącym Szkoły Podstawowej nr 12, że powtórzyć musimy adres. 

Tutaj chodzi o Gimnazjum nr 2 i Szkołę Podstawową nr 15, że jednak dyrekcja, czyli adres 

szkoły będzie zawsze Szkoły Podstawowej nr 15, a w przypadku klas gimnazjalnych, że będzie 

to adres Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych.  

I tutaj piąty punkt, określić warunki przekształcenia gimnazjum dla dorosłych w Szkole 

Podstawowej dla dorosłych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Tu powiem 

szczerze, tak to się pojawiło tutaj, trochę był kłopot, bo np. wiem, że gimnazja dla dorosłych, 

które były również w Słupcy i w Turku, my mówimy tutaj potocznie że „klasy OHP-owskie” 

dla tej młodzieży, która ma szczególne problemy z nauką i oni później kontynuują naukę 

w gimnazjum. Turek na to się nie pokusił, Słupca też się na to nie pokusiła. Trochę ta procedura 

jest skomplikowana.  Państwo muszą pamiętać że w tej chwili to mógł uczeń kontynuować, 

który miał 15 lat, a zatem zaliczoną 1 klasę gimnazjalną i dopiero od 2 i od 3. W tej chwili 

będzie to klasa 7 i 8. I też ten wymóg wiekowy jest, bo to są ci młodociani, którzy mogą 

automatycznie uczyć się zawodu i było to troszeczkę skomplikowane. U nas znalazło się to 

w sieci powiatowej, myśmy to przekształcili, a zatem musimy teraz do tej uchwały, już to 

pracownicy robią, włożyć, bo my pozostajemy przy tym, my tę szkołę utrzymamy, bo taka 

młodzież jest, tacy uczniowie są i oni będą kontynuowali naukę. A to, że Turek i Słupca nie 

zrobili, to jeszcze chwała im za to i lepiej dla naszego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego. Tu w tej uchwale dotyczącej zadań gminnych znajdzie się ta szkoła, pomimo że 

naukę odbywają w zadaniach powiatu, ale to jest Centrum Kształcenia Ustawicznego, a więc 

to dotyczyło Uchwały Nr 460. A zatem nie były to jakieś zmiany organizacyjne, zmiany, które 

mogły przyczynić się na zmianę struktury. Nie. Po prostu zwykła kosmetyka, przeoczenie. 

Proszę pamiętać, że to było też pisane w szalonym tempie.  

Drugie dotyczyło Uchwały Nr 461 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych specjalnych do nowego ustroju szkolnego prowadzonego ustawą prawo 

oświatowe. Co wielkopolski kurator zaleca? Ująć III LO bez klas gimnazjalnych. 30 stycznia 

prezydent nam zrobił tę niespodziankę, że Gimnazjum nr 3 przekształcił w VII Liceum, 

a Gimnazjum nr 5 w pierwszej wersji miało być w III LO. I później zmieniając pracownica 

zapomniała wyrzucić klasy gimnazjalne i one pozostały. Myśmy napisali pismo prostujące, 

że to błąd pisarski, że się pomyliśmy, ale umieścili to w uwadze, oczywiście tych klas 

gimnazjalnych nie będzie w strukturze III LO, w budynku przez dwa lata jeszcze tak, ale nie 

w strukturze.  

Drugie, pominąć szkołę policealną z siedzibą przy ul. Wodnej funkcjonującej w Zespole 

Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Ona została dwa razy powtórzona w załącznikach, 

więc w jednym załączniku ją pomijamy. 
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Trzecie, pominąć 8-letnią szkołę podstawową dla dorosłych. To co powiedziała, dla 

dorosłych szkoła podstawowa z tej uchwały przechodzi do tamtej, do zadań gminnych.  

I czwarte, tego faktycznie nie dopatrzyliśmy, oczy nam się otworzyły kiedy była uwaga, 

musimy również w planie sieci szkół ponadpodstawowych ująć „Wielkopolskie Samorządowe 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Tam są dwie szkoły. Popularny „Medyk”, 

też musi być, ponieważ czytając dalej, to był art. 204, tam jest, że również w sieci umieszczamy 

szkoły prowadzone przez inne organy, miasto Konin, a prowadzącym jest marszałek. 

O Konińskim Centrum Edukacyjnym pamiętaliśmy.”               

  

Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Może się trochę 

usprawiedliwię tam jest wyraźnie sieć szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, to jest 

szkoła policealna. Ona nigdzie w naszej strukturze miasta…itd., bo to co jest w KCE to jest 

liceum, które jest szkołą ponadgimnazjalną. Przyznam się szczerze, że nigdzie, na żadnych 

spotkaniach nikt o tym nie mówił. Ja nie mogłem uwierzyć czy się nie pomylił ktoś, ale z drugiej 

strony ponadpodstawowa, policealna, każda policealna jest ponadpodstawową, jeżeli już tak do 

tego podejdziemy przez logikę.”  

 

Kontynuując Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję: „Ale są na terenie naszego 

miasta i my musimy tą sieć mieć całą. Także to co przedstawiłam, to są rzeczywiście takie 

powiedzmy kosmetyczne rzeczy. Chociaż my już od razu pisząc tę uchwałę, na tablicy 

korkowej trzy punkty miałyśmy napisane, że mamy wątpliwości. Pani prawnik powiedziała, że 

zgodę wydaje kurator i on nam wskaże, w którym miejscu to napisać, tu się nie ma co za bardzo 

główkować. Tempo pracy tu było szalone, a tak naprawdę to jeszcze dobrze jak oświatowiec 

coś pisze, a później przeczyta ktoś, kto z oświatą nie ma nic wspólnego. Bo my czytamy w 50% 

domyślnie, każdy z nas tak czyta ze swojego zakresu zawodowego pisma, wzrokowo mówimy, 

czasami nie zwracamy uwagę na adres itd., tylko na coś co jest istotne. A tu było istotne, żeby 

tu było prawidłowo, zgodnie z literą prawa. I to się stało. A to jak powiedziałam jest to 

techniczna sprawa.” 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Ja jeszcze tylko dopowiem, nie ukrywam 

tego, że wzorzec, który dostaliśmy, już na samym wejściu nie zawierał wszystkich elementów. 

To ja usłyszałem w bezpośredniej rozmowie z Panem kuratorem Błaszczykiem, bo 

rozmawialiśmy o specyfice naszego miasta, czyli o szkole przy szpitalu, gdzie nie każdy 

samorząd taka szkołę prowadzi. Wtedy mi Pan wicekurator powiedział, że ten wzorzec, który 

dostaliśmy, on był tak zwanym wzorcem uniwersalnym i w jakiś sposób nas uspakajał, że jeżeli 

przyjdzie do kuratorium, to wtedy będzie postawiona kropka nad i. Najbardziej mnie zdziwiła 

ta szkoła policealna, która jak Państwo pamiętacie w strukturze uchwał samorządu miasta 

Konina, od czasu, kiedy samorząd przejął najpierw szkoły podstawowe, potem szkoły 

ponadpodstawowe, nigdy ona nie funkcjonowała, a tu się okazuje, że ma funkcjonować i jest 

to szkoła publiczna.”   

  

Kierownik Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ dodała, cytuję: „Ja tylko przypomnę, 

że na 27 marca będą gotowe te dokumenty, bo ma być nadzwyczajna sesja. Jeszcze to nie będzie 

koniec prac przy reformie, bo przypominam, że jeszcze do 30 listopada będziecie musieli 

Państwo podjąć tak zwaną uchwałę deklaratoryjną, czyli już taką zatwierdzającą, że to jest to. 

Po drodze będzie jeszcze nas czekał akt założycielski Szkoły Podstawowej nr 7, VII Liceum 

i Szkoły Podstawowej dla dorosłych. Chociaż mówi się, że uchwała jest również z aktem 

założycielskim, ale ciągle gdzieś tam drążymy i podpatrujemy wszystkie wykładnie prawne, że 

jednak ten akt założycielski do tych trzech nowych szkół być musi, że nie można skorzystać 

z przerobienia statutu, bo to są zupełnie nowe twory.”  
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Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „I tu jest bardzo cenna uwaga Pani 

kierownik nie ukrywam te osoby, które śledziły co się działo w samorządzie w 1999 roku, kiedy 

zostały formalnie powołane nowe szkoły, które się nazywały licea profilowane, kiedy te szkoły 

de facto funkcjonowały po kilku latach zaczęto analizować czy one miały akty założycielskie. 

Nawet jak mamy te wątpliwości prawne, to ja uważam, że lepiej zrobić akt założycielski, niech 

to będzie uchwała, niech to ocenią prawnicy Wojewody, niż tego de facto ma nie być, to co 

powiedziała Pani kierownik, to też jest efekt szkoleń, w których biorą udziały pracownicy 

Wydziału Oświaty. Tak jak Państwo wiecie, to mieliśmy niecały miesiąc na przygotowanie 

tego projektu, a to co otrzymaliśmy, ta informacja zwrotna była w terminie.  

Uzupełnię jeszcze, że mam pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

mamy pozytywną opinię Federacji Międzyzwiązkowej i pozytywną opinię NSZZ Solidarność 

Organizacja Międzyzakładowa. Także praktycznie jesteśmy przygotowani do tej sesji, 

natomiast tak jak Państwu powiedziałem, jeżeli te nasze wyjaśnienia dzisiaj uznacie, 

to dokumenty, które otrzymacie będą dokumentami tymi ostatecznymi na sesję 27 marca. 

Natomiast samo przegłosowanie, analizę myślę, że nie ma potrzeby, chyba, że na kolejnej 

komisji, ale to już decyzja Pani przewodniczącej.”  

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Przechodzimy w takim razie do punktu zasadniczego dzisiejszej 

komisji, która specjalnie została w tym celu zwołana, ponieważ ta przedsesyjna będzie jeszcze 

przed nami, a dzisiaj chcieliśmy się zastanowić nad tym jakie są propozycje podziału 

ewentualnie środków na modernizację, inwestycje, działania te materialne w szkołach.”  

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Szanowni Państwo najpierw chcę pokazać 

takie dwa segregatory. Ja nie będę ich omawiał, ale chcę żebyście Państwo wiedzieli, że w 2013 

roku zrobiliśmy metryczkę każdego budynku oświatowego, czyli według pewnego schematu 

administrator budynku, czyli dyrektor szkoły, w porozumieniu z inspektorem nadzoru 

budowlanego, który współpracuje z tą szkołą, opisał technicznie ten budynek. Ta metryczka 

została też przygotowana przez inspektora nadzoru budowlanego. I dzisiaj, o każdej szkole, 

o której Państwo chcecie wiedzieć, z którego roku jest budynek, jakie były inwestycje, tu jest 

stan na rok 2013. Od roku 2013 pewne rzeczy uległy zmianie, bo rok rocznie w budżetach szkół 

są pewne środki na tak zwane remonty. Te remonty są konieczne, jeżeli się pojawiają awarie, 

ale również są remontami, które są zalecane, jeżeli mamy kontrolę p.poż kontrole z sanepidu. 

Takim materiałem dysponujemy, przyjęliśmy, że raz na 5 lat te metryczki będą odnawiane. 

Więc w 2018 roku na pewno na nowo te metryczki będą odnowione. Jak Państwo wiecie, 

budżet, który został uchwalony. On w pozycjach budżetowych zakłada pewne środki na 

inwestycje, na remonty i to Państwo analizowaliście kiedy został przyjęty budżet miasta 

Konina. Po przyjęciu tego budżetu, czyli tak naprawdę od stycznia dyrektorzy, kiedy 

przeanalizowali budżet wiedzieli jakie mają potrzeby, a czego nie mogą zrobić, to jest tak 

zwana lista, ta lista ma 17 pozycji. To jest 17 pozycji, o które ubiegali się dyrektorzy szkół. Te 

17 pozycji było na kwotę 1,5 mln zł. Na najbliższej sesji w marcu do podziału jest kwota 840 

tys. zł. Z tych 840 tys. zł, 40 tys. zł zostaje przeznaczone na zakup samochodu do SP nr 15. Ta 

szkoła otrzymała takie zapewnienie, że środki będą uruchomione, złożyła do PFRON-u pismo 

o samochód. Samochód ma kosztować 120 tys. zł finansowane w ten sposób, że 40 tys. zł i 80 

tys. zł.  

Podam teraz placówki i jakie jest przeznaczenie. Z tej puli 840 tys. zł zostaje 23.200 zł 

i te pieniądze zwiększą rezerwę oświatową powiatową:  

-Przedszkole nr 10-remont dachu 26 tys. zł, 

-Przedszkole nr 31-wymiana kostki i zakup bramy (przypomnę tam funkcjonują jeszcze dwa 

warsztaty terapii zajęciowej) 50 tys. zł, 

-Przedszkole nr 8-zalecenia PPOŻ dotyczące montażu drzwi, takie są zalecenia, 41 tys. zł,  

-Przedszkole nr 25-remont podłóg 20 tys. zł, 
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-SP nr 1-trochę szkoda było tych 65 tys. zł, ale się okazuje, że przy oddaniu sali gimnastycznej 

konieczność jest zrobienia chodnika, który kiedyś był tam nieużywany, a teraz stanie się 

głównym ciągiem komunikacyjnym (to jest długi odcinek od tej bramy z prawej strony) 

-SP nr 3-szkoła, która bardzo oszczędnie rozbudowała swoją część szatni i ma tę szatnię 

w stanie surowym, konkretnie te dwie szatnie były przeznaczone na szatnie basenowe i dlatego 

w tej chwili są w stanie surowym i potrzebują 70 tys. zł na dokończenie tych szatni. To była 

taka rozbudowa gdzie był dach i dwie ściany boczne, bo reszta została wykorzystana, ściany, 

które są. 

Jak Państwo widzicie, tutaj jest bardzo szczęśliwa Pani dyrektor Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego, która nie tylko reprezentuje swój Ośrodek, ale również reprezentuje 

tą naszą „roboczą 9” i dostała upoważnienie od pozostałych dyrektorów, którzy biorą 

bezpośrednio udział w tych naszych pracach, szczegółowo, bo wszyscy biorą udział. I to jest 

połowa tego co oczekuje Pani dyrektor, ale to jest 170 tys. zł na realizację zaleceń Państwowej 

Straży Pożarnej, dostosowanie klatek schodowych do przepisów p.poż., oddymianie 

i oświetlenie I etap. Jeżeli Państwo pozwolicie, to ja w sposób szczególny pochwalę Panią 

dyrektor, która miała duży problem. Jak Państwo wiecie budynek to były koszary wojskowe. 

Tak się zmieniły przepisy p.poż. z tym, że tutaj nie tylko się wypowiadała Komenda Straży 

Powiatowej, ale Komendant Straży Wojewódzkiej i udało się dojść do pewnego kompromisu 

i to jest ten I etap, a II etap jest to podobna kalkulacja do zrobienia. I wtedy będziemy mieli te 

wszystkie ciągi komunikacyjne zrobione. I jeszcze chcę Państwu powiedzieć czego nie ma 

w budżecie, ale też uda się Pani dyrektor zlikwidować taką starą szopę, która kiedyś była chyba 

na siano dla wojska. Ona sobie tam stoi, prawie się już zawaliła, ale będzie zlikwidowana.  

Szkoła Podstawowa nr 6 zakup i montaż rolet, to są rolety do sali gimnastycznej – 6 tys. zł. 

II Liceum Ogólnokształcące remont ścian sufitów sali gimnastycznej – 50 tys. zł, 

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, to jest ten temat, który wraca jak bumerang, też 

etapami 180 tys. zł na remont instalacji elektrycznej. 

Przedszkole nr 25-wykonanie awaryjnego oświetlenia, zalecenie p.poż. to jest 24 tys. zł. 

Szkoła Podstawowa nr 11 zakup serwera, modernizacja komputerów 20 tys. zł. 

Przedszkole nr 12-remont podłóg 20 tys. zł. 

CKU doposażenie kompani honorowej, tu są klasy mundurowe. Takie doposażenie było kiedyś 

przeznaczone dla „Kopernika”, takie doposażenie było przeznaczone na mundury do orkiestry 

górniczej, która działa przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych. I jest ten moment, żeby 

tej kompanii honorowej, która bierze udział w wielu uroczystościach, zakupić takie typowo 

honorowe umundurowanie nazwijmy to, które wzbogaci też ich występ. A CKU zapowiada, 

że w tym roku ostro zawalczy w Wielkopolsce, jeżeli chodzi o musztrę paradną, zobaczymy, 

18 tys. zł.  

Przedszkole nr 17- montaż drzwi, p.poż., oddymianie 26.100 zł.  

Szkoła Podstawowa nr 12 – 8.700 zł usunięcie awarii centralnego ogrzewania. Na ta sesję, tak 

jak powiedziałem, mamy tę kwotę 776.800 zł, do tego dodajemy 23.200 zł i zostawiamy je na 

tak zwanej rezerwie oświatowej i do tego dodajemy te 40 tys. zł a propos samochodu, to jest 

840 tys. zł.  

Zapotrzebowanie, które złożyli dyrektorzy, to jest na kwotę 1,5 mln zł. Także mamy 

jeszcze w zapotrzebowaniu niecałe 600 tys. zł, bo nie ukrywam, że odbyła się taka rozmowa 

z dyrektorami szkół, odbyła się rozmowa również z Panią Skarbnik i z udziałem Pani kierownik 

i analizowaliśmy również realizację budżetu w ubiegłym roku, jak szkoły wykorzystały środki, 

ile oddały na koniec roku, bo grudzień też jest taki strategiczny. 

Myślę, że jest dobry moment, żebym powiedział coś o Konińskiej Grupie Zakupowej, 

bo jak Państwo wiecie jest to temat, który może się przedawnił, ale on się nie przedawnił. 

Przypomnę ze od 2014 roku, od 1 stycznia energia, nie tylko do placówek oświatowych, ale 

również do innych jednostek, jest zakupywana w grupie zakupowej i tak się składa, że w 

którymś momencie Państwo zobaczycie w materiałach sesyjnych, że przygotowujemy się do 

nowego przetargu na 2018/19 r. Tu padały różne kwoty przy grupie zakupowej.  
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Ja dzisiaj mówię o kwotach, które są kwotami sprawdzonymi, realnymi, które możemy 

powiedzieć, że zostają w naszym budżecie. A mianowicie, cała grupa zakupowa jeżeli 

zobaczymy przez 3 lata ona nam daje realną sumę oszczędności 830 tys. zł. Jak to wygląda. 

Najlepiej zarobiliśmy w pierwszych 10 miesiącach, bo jeżeli od 1 stycznia 2014 do 

31 października 2014 kupiliśmy chyba najtaniej w grupie zakupowej w TAURON energię, to 

porównując rok 2014 do roku 2013 w tych jednostkach, my za to samo zużycie energii 

zapłaciliśmy mniej brutto 327.314 zł. W następnym roku jeżeli się też porównamy do roku 

2013, bo 2014 to była taka specyfika, przetarg do października. Zrobiliśmy go w tej małej 

kwocie i kupiliśmy energię na tym rynku wakacyjnym, ale to jeszcze o tym powiem. W 2015, 

porównując do 2013 zarobiliśmy 291 tys. zł, ale rok 2016 już porównujemy do roku 2015, to ta 

cena to jest 116.019 zł i szacunkowa w 2017 jest to cena 95.866 zł. Czyli możemy powiedzieć, 

że ta grupa zakupowa daje nam tą realną kwotę brutto 830.722 zł. Te 95 tys. zł jeszcze nie mogę 

mówić, że one są podsumowane, ale te kwoty 327 tys. zł, 291 tys. zł, 116 tys. zł, wszystkie one 

są już kwotami realnymi po sprawozdaniach porównując. Przy grupie zakupowej mamy do 

wydania jeszcze ponad 20 tys. zł i ja poinformowałem 5 dyrektorów szkół. Mamy 5 jednostek 

takich gdzie płacimy rocznie bardzo dużo za energię bierną, pojemnościową, to są takie 3 

jednostki czyli Zespół Szkół nr 1, Szkoła podstawowa nr 15 i Zespół Szkół Górniczo-

Energetycznych. Te szkoły, np. Zespół Szkół nr 1 - 2322 zł rocznie płaci za energię tą bierną 

pojemnościową. Żeby tego uniknąć, to wynika z tablicy rozdzielczej, z całego systemu. Ale 

jeżeli ta szkoła dostała ofertę za 2,5 tys. zł kupi urządzenie specjalne urządzenie do tej szkoły 

zainwestuje 2,5 tys. zł, to ona w następnym roku koszty energii biernej, pojemnościowej ma na 

zero, albo niewiele, no i właśnie Pani Przewodnicząca inżynier z wykształceniem elektrycznym 

wie o czym mówię. Daję Państwu przykład SP nr 12 akurat, bo SP nr 12 ponosi duże koszty 

energii, biernej indukcyjnej-7654 zł, to urządzenie kosztuje 5,5 tys. zł i proszę Państwa, 

to urządzenie po roku się zwróci. Tak jak powiedziałem, do tego jest KDK, Zespół Szkół nr 1, 

Szkoła Podstawowa nr 15, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, Szkoła Podstawowa nr 12. 

Każdy z tych dyrektorów otrzymał tę informację, konkretne parametry urządzenia, jest to 

przygotowane w ramach grupy zakupowej. I tak jak powiedziałem, dyrektorom na razie dałem 

wolną rękę żeby potrafili zarządzić środkami, które mają w swoim budżecie, bo myślę, że są 

w stanie w swoim budżecie wygospodarować te pieniądze, które dadzą taką realną 

oszczędność, im wcześniej to urządzenie będzie zakupione, bo ja mówiłem w skali roku. Jeżeli 

urządzenie będzie zakupione w czerwcu, to w tym roku uzyska się na tej energii. Dziękuję.”  

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Nie mówiąc, że energia bierna jest odpadem, jest śmieciem, 

zanieczyszcza sieć energetyczną .”    

 

Głos zabrał radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Panie Prezydencie powiedział Pan 

teraz o tych kwotach, stosunkowo to są bardzo małe kwoty w porównaniu z dzisiejszym dniem. 

I teraz moje pytanie, wiadomo, że tego typu placówki nie mają pieniędzy, na wszystkim 

oszczędzają, jeśli mamy ich teraz zmusić do tego, żeby postarały się o większe oszczędności, 

a przecież ta kwota nie jest duża. Czy miasta nie stać żeby sfinansować? Przecież to się za 

chwilę zwróci.”       

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Póki co Państwo zauważyliście, że 23 tys. 

zł daliśmy na rezerwę, ale proszę dać mi też zarządzać placówkami, może inaczej, 

współpracować z dyrektorami. Na razie dyrektorzy dostali „zadanie domowe” niech oni sami 

to przeanalizują jakie mają koszty po pierwszym kwartale itd. Panie Karolu gwarantuję Panu, 

że dyrektorów nie zostawimy samych.”  
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Przewodnicząca Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER–DEMBIŃSKA, cytuję: 

„Ja mam takie pytanie do tej listy pięknej, tutaj to 840 tys. zł. Czy radni mają jeszcze jakieś 

propozycje, jakieś uwagi, sugestie ze strony placówek oświaty?”           

 

Radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Dochodzą niepojące sygnały nie od dzisiaj 

odnośnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i sali gimnastycznej, czy związku 

z tym coś miasto planuje?”  

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK odpowiedział, cytuję: „Powiem Państwu tak, to, 

że w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym należy wybudować salę gimnastyczną to 

nikogo nie trzeba przekonywać, szczególnie Pana Prezydenta. Jest tutaj obecna Pani dyrektor, 

która reprezentuje Specjalny Ośrodek, ale również też jako dyrektor, który zarządza tym 

budynkiem, ale również reprezentuje całą społeczność i otoczenie tej szkoły i powiem Państwu, 

że zazdroszczę Pani dyrektor tak zorganizowanych rodziców. Ci rodzice dziś mają projekt 

zakończony pozwoleniem na budowę na salę gimnastyczną. Oni stworzyli komitet, oni z tego 

komitetu uzbierali pieniądze, znaleźli dobrych przyjaciół, nie do końca którzy chcą się ujawnić, 

ale zebrali pieniądze, jest to ok, 30-40 tys. zł, bo tyle kosztował nas projekt z kosztorysem i taka 

jest deklaracja tego komitetu. Często się z tym komitetem spotykamy, z punktu prawnego jest 

podpisany dokument o przekazanie w formie darowizny na rzecz miasta projektu i kosztorysu 

i proszę poczekać na konstrukcję budżetu 2018.  

Proszę mi wierzyć Panie radny, Panie Karolu, ta sala jest dla Pana Prezydenta 

priorytetem, ale tak jak Pan Prezydent powiedział, najpierw skończmy salę SP 1. Pamiętacie 

Państwo, że o salach mówiliśmy, środki, które udało się nam pozyskać 1.320.000 zł. To jest ta 

dotacja, którą dostaliśmy i jest rozpisana na rok 2017-2018 i ona też w jakiś sposób ogranicza 

nasze tutaj propozycje budżetu dotyczące inwestycji, ale bądźmy dobrej myśli. Tak jak 

powiedziałem, jeżeli się uda i ten komitet ma to wsparcie, również ma wsparcie tutaj 

z obecnych tutaj radnych, żeby on mógł tak prężnie działać i tak jak powiedziałem po raz 

pierwszy w historii szkoły miasto Konin w formie darowizny otrzyma coś, co ma wartość 30-

40 tys.” 

 

Kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ- MICHALKIEWICZ dodała, cytuję: 

„Jeszcze wracając do Pana radnego Skoczylasa, te dzieci potrzebują dużo to są dzieci naprawdę 

szczególnej troski my o nich myślimy. Proszę zauważyć, że program Radosna Szkoła nie 

obejmował specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych myśmy skorzystali z tego, że 

któryś samorząd nie wziął tej Radosnej Szkoły, no i oczywiście specjalny ośrodek też tą szkołę 

dostał i mają wszystkie nasze placówki Radosną Szkołę. Radosna Szkoła chyba też jest bardzo 

przydatna, bo przecież oni tam korzystają z tych obiektów zabawowo - ćwiczeniowych.”  

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Jeszcze też uzupełnię, to się będzie 

nazywało „sala” natomiast tak naprawdę to będzie coś czego w mieście Koninie nie ma, bo to 

będzie sala przygotowana do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego, czyli sala, która 

będzie miała pomieszczenia do pracy indywidualnej, do pracy grupowej. Mało tego proszę 

Państwa próbowaliśmy zrobić i teraz tu Państwu podam, w nazwie nawet wprowadziliśmy 

słowo „rehabilitacja”. Osobiście z tym projektem pojechałem do dyrektora Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, także niestety nie mam możliwości żeby 

samorząd mógł tam pozyskać środki, czyli pozostają nam: środki budżetowe i środki 

Ministerstwa Sportu. Próbujemy też wykorzystać to w tym roku, jest między innymi 25 lat 

Olimpiad Specjalnych w Koninie i w tym miesiącu taka będzie uroczystość. W przyszłym 

tygodniu przyjadą władze olimpiad specjalnych z Warszawy, my próbujemy jeszcze wokół tej 

sali zrobić taki klimat, żeby pozyskać środki zewnętrzne. Jeżeli się okaże, że zostanie tylko 

Ministerstwo Sportu, to jak Państwo wiecie to jest to samo co zrobiliśmy ze Szkołą Podstawową 

nr 1.  
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Mieliśmy gotowy projekt na budowę i powiem, że inne samorządy pytały się nas jak 

w tak krótkim terminie, tam chyba były trzy miesiące, nam się udało przygotować aplikację i 

te 1.320.000 zł uzyskać. Także w tym kierunku idziemy i tak jak powiedziałem, będę tutaj 

pokazywał przykład dobrej praktyki jak społeczny komitet przy radzie rodziców, bo on tak 

został powołany i wymienię jedno nazwisko Ewa Dubanosow, jej determinacja i tak jak 

powiedziałem, spotyka na swojej drodze przyjaciół, którzy chcą w tym zadaniu pomóc. Ja tutaj 

podczas posiedzenia tej komisji wszystkim dziękuję, bo uzyskanie 55 tys. zł na projekt, jak 

Państwo wiecie jest to ogromna kwota.”  

  

Głos zabrała Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Katarzyna 

RZYMKOWSKA, cytuję: „Jeżeli tylko mogę dodać, to w komitecie jest oczywiście 

przewodnicząca Pani Ewa, jeszcze dwójka rodziców, pozostała część to są pracownicy, 

członkowie rady pedagogicznej. Kiedy mamy piknik, gdzie zarabiamy pieniążki, to ¾ rady 

pedagogicznej jest i pracuje na tym pikniku. Także rodzice i pracownicy zdecydowanie.”  

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER–

DEMBIŃSKA, cytuję: „Bardzo serdecznie gratulujemy przede wszystkim tych dni otwartych 

i najlepszego przemówienia jakie słyszałam w ostatnim czasie, pewnej mamy, która podjęła 

decyzję aby swoje dziecko umieścić w tym Ośrodku i pięknie to uzasadniła. Tak więc Pani 

dyrektor na ręce Pani, dla wszystkich, całej społeczności szkoły serdeczne gratulacje.”  

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Chciałbym również zapytać Panie 

prezydencie, też w nawiązaniu do naszych rozmów wcześniejszych i telefonicznych ostatnio, 

czy do tej listy jest sposób by dołączyć chodnik przy III LO i w związku z tą wycinką, o której 

doniosły media, też ten plac przy SP nr 12?”  

  

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK odpowiedział, cytuję: „Wyjaśniam, 

poinformowałem i dyrektora III Liceum, Gimnazjum nr 5, jak również Panią dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 12. Oczywiście mówimy o kwocie 110 tys. zł: 50 tys. zł na ten chodnik przy 

budynku Gimnazjum nr 5, III Liceum, 60 tys. na remont tego zniszczonego placu apelowego-

boiska, tak możemy go nazwać, przy Szkole Podstawowej nr 12. I z deklaracji Pana Prezydenta 

wiem, że takie środki najpóźniej będą uruchomione przed wakacjami.”  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Chciałbym się tutaj odnieść do tego co kolega Nowak przed chwilą powiedział. Moje zdanie 

jest takie, bodajże w 2010 roku, albo 2009, staraliśmy się o to, żeby na potrzeby wtedy III LO 

i Gimnazjum nr 5 powstał obiekt szkolny, nie na miarę orlika bo już uznaliśmy, że na ilość 

dzieci i młodzieży, która tam jest, jak koledzy, którzy byli wtedy w Radzie pamiętają, że 

staraliśmy się w dobrze wyposażony obiekt sportowy, który będzie właśnie służył tej 

młodzieży. Uznaliśmy wtedy, że Orlik jest ciut za małym obiektem, żeby zaspokoić potrzeby 

młodzieży i ja sądzę, że tak Panie Prezydencie, że nadal bym przy tym zdaniu obstawał, że jest 

ten plac, bo żeśmy wszystko wtedy sprawdzali, zebraliśmy podpisy uczniów, ponad 600-700 

podpisów. Zła wola tylko Pana poprzednika spowodowała to, że ten zespół szkół nie dostał 

tego co mu się należało i dlatego bardzo proszę, jak będzie Pan rozpatrywał ewentualne 

inwestycje sportowe to proszę, żeby jednak pamiętać że lepszym rozwiązaniem dla tej jednostki 

oświatowej będzie taki obiekt większy niż Orlik. Dziękuję bardzo.” 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK powiedział, cytuję: „Jeżeli już mówimy o obiektach 

sportowych, jest tutaj dyrektor Sękowski. Chcę Państwu powiedzieć, że Pan dyrektor, który 

zarządza obiektami w ramach MOSiR-u złożył aplikację, może się okazać, że jak uzyskamy 

środki to będziemy w tym roku wykonywać remonty obiektów sportowych. Jeżeli jesteście 

Państwo zainteresowani, to Pan dyrektor w paru zdaniach Wam to przedstawi. Stąd trudno mi 
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dziś składać deklaracje, bo jeżeli się okaże, że tak będzie to 500 tys. będziemy musieli 

uruchomić. Proszę posłuchać Pana Sękowskiego, to da pewien obraz, co się dzieje dookoła 

sportu, obiektów sportowych. Natomiast chcę też Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o obiekt 

w Łężynie, mówimy tutaj boisko Sparty, które jest obiektem MOSiR-u, ma świetną bieżnię, 

może się okazać, że przy małym nakładzie będziemy w stanie ten obiekt zrobić częściowo 

obiektem lekkoatletycznym. Bo jak Państwo wiecie mamy trochę problemów przy 

prowadzeniu różnych zawodów lekkoatletycznych, a to również by ożywiło obiekt sportowy, 

który jest w dobrym miejscu, ale prosiłbym bardzo, jeżeli Pana Przewodnicząca pozwoli, żeby 

Pan dyrektor w takich żołnierskich słowach powiedział o obiektach.”  

 

Głos zabrał Dyrektor MOSiR Tomasz SĘKOWSKI, cytuję: „To po części są dwa 

obiekty, których dotyczy ten wniosek, gdzie również placówki oświatowe korzystają z tych 

obiektów. Dosyć ważna rzecz, to modernizacja obiektu na Dmowskiego, gdzie praktycznie 

dzięki środkom, które moglibyśmy pozyskać z Ministerstwa Sportu i Turystyki, uzyskalibyśmy 

trzy place pełnowymiarowe do gry. Obecnie mamy dwa place i taki placyk treningowy, 

znacząco zmieniłoby się oblicze, stara trybuna ziemna zostałaby usunięta, w jej miejsce 

maksymalnie przesunięte do płotu, wykostkowane miejsce na stawianie kolejnych innych 

trybun z elementów takich ocynkowanych, gdzie można to wykorzystać na festynach 

i imprezach plenerowych, nie tylko w tym miejscu, plus kwestia związana z modernizacją 

dachu na hali szermierczej. Obiekt dość nowy, ale mimo wszystko technologicznie zrobiony 

w taki sposób, że niestety, jeżeli nie zareagujemy w tym momencie, to kwota 130 tysięcy, która 

będzie przeznaczona na docieplenie dachu i wymianę membrany, no spowoduje degradację 

techniczną tego budynku. Także tutaj łączna kwota jest w granicach 850 tys. zł, czyli 400 tys. 

zł wkładu własnego, 400 ze strony Ministerstwa. Na razie wniosek jest w trakcie weryfikacji, 

zobaczymy, 28. był termin, 28 zostało to złożone, myślę, że w niedługim czasie dostaniemy 

informacje co do tego czy w ogóle są szanse na to, żeby dalej było to rozpatrywane. Mam 

nadzieję, że dzięki temu będzie nowe oblicze obiektu na Dmowskiego, no i też hala szermiercza 

odzyska swoją prawidłową funkcję.” 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Panie dyrektorze, bo interesuje mnie problem załatwienia dachu na ośrodku szermierczym. 

Skąd inąd wiadomo, że jest to ośrodek, który służy przygotowaniu olimpijskiemu szermierzy, 

bo w takim duchu był budowany i dofinansowany. Czy zwróciliśmy się z prośbą również do 

Komitetu Olimpijskiego o dotowanie albo przynajmniej o wyłożenie jakiś części pieniędzy na 

to, żeby ten dach naprawić? Dziękuję.”  

 

Dyrektor Tomasz SĘKOWSKI odpowiedział, cytuję: „Nie, dlatego, że praktycznie od 

tego roku zostały wstrzymane jakiekolwiek dodatkowe środki na działanie takiego centralnego 

ośrodka szermierczego, w którym odbywały się różnego rodzaju zgrupowania, i który był 

przede wszystkim miejscem przygotowań olimpijskich. Cięcia w Ministerstwie spowodowały, 

że po prostu z roku na rok środki te były coraz to mniejsze i teraz generalnie ten program, który 

został uruchomiony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki był trochę zliberalizowany 

względem lat ubiegłych tzn. nie musieliśmy mieć, tak jak wspominał Z-ca prezydenta, nie 

musieliśmy mieć pozwolenia na budowę i dokumentacji jako takiej, że prace, które 

wykonujemy są to prace na tak zwane zgłoszenie czyli praktycznie w tej prostszej formie i tutaj 

wystarczyło nam tylko i wyłącznie oświadczenie ze strony miasta, że uruchomi środki jak 

zyskalibyśmy środki ze strony Ministerstwa. Czyli praktycznie nie musimy na ten moment mieć 

tych pieniędzy wyasygnowanych, gdy tylko się okaże, że pozytywnie wniosek przechodzi 

weryfikacje.”  
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Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Panie dyrektorze, ja zadałem Panu pytanie, czy zwróciliście się prośbą do Komitetu 

Olimpijskiego, którego częścią składową jest sala szermiercza z prośbą o dofinansowanie, 

z racji tego, że w takim a nie innym stanie jest ta sala?” 

 

Dyrektor Tomasz SĘKOWSKI powiedział, cytuję: „Nie, jest to centralny ośrodek 

sportowy, jest to hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, którego właścicielem 

jest Miasto Konin, więc z związku z tym praktycznie nie występowaliśmy z tym.”   

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK dodał, cytuję: „Jak Państwo słyszeliście, Pan 

Prezydent też takie oświadczenie podpisał. Stąd mowa, to jest takie zobowiązanie te pieniądze 

dzisiaj de facto nie wymagałyby wpisania do budżetu, ale może się okazać, że to będzie 

rozstrzygnięcie koło kwietnia, maja to na normalnej sesji Państwo zobaczycie, że na to środki 

zostaną przeznaczone, a to jest dobre finansowanie, pół na pół proszę Państwa.”  

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Pytanie dotyczące prac remontowych, przypominam sobie posiedzenie 

Komisji gdzie dyrektorzy przedszkoli złożyli nam informację o tych żądaniach i zaleceniach 

Straży Pożarnej p.poż., wówczas padały strasznie duże kwoty na ten cel, na ekspertyzy 

i wykonanie. W związku z tym, bo widzę że Przedszkole nr 8 znalazło się wśród tych 

propozycji finansowania 41tys. zł, czy pozostałe tematy zostały prolongowane, czy ekspertyzy 

zostały wykonane?” 

  

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK odpowiedział, cytuję: „Proszę Państwa, nie można 

zarządzać placówką, która nie spełnia zaleceń p.poż. W tej chwili uruchamiamy te środki, które 

są konieczne z konkretnych zaleceń określonych czasem. W niektórych przedszkolach jesteśmy 

na etapie albo zaleceń, które są przesunięte w czasie, albo na etapie tych ekspertyz, które też 

staraliśmy się przy konstrukcji budżetu pewne rzeczy uwzględniać. W tej chwili, tak jak 

powiedziałem, te środki, które uruchamiamy wynikają też z konieczności terminów. Natomiast 

są też pewne placówki, które będą przedłużały terminy, bo tak to de facto wygląda. Trzeba to 

rozłożyć w czasie. Bardzo się zmieniły wymagania i najmłodsze przedszkola, które były 

budowane, np. Przedszkole nr 4 w latach 90-tych były oddane, one już wymagały pewnych 

dodatkowych zaleceń. Także na tym etapie w oparciu o to o co prosili dyrektorzy, tak jak 

powiedziałem tutaj dla Pani kierownik, dla mnie priorytetem były terminy, które są 

w decyzjach, no i wykonalność tych decyzji.”  

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Elżbieta STREKER–

DEMBIŃSKA, cytuję: „Dziękuje bardzo, czy jeśli chodzi o edukację, są jeszcze pytania co do 

wyposażenia?”  

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Jeśli mógłbym 

się odnieść, to ja Panie Prezydencie znając tą straż i te wymagania. Wiele budynków naszych 

przedszkoli, jest powiedziałbym, przeważająca część parterowa, ale ja tylko mogę Państwu 

przybliżyć jeden temat, bo budynki użyteczności publicznej są takie, że tam ludzie nie mogą 

się spalić a już w innych, które nie są użyteczności publicznej, to ludzie mogą się już spalić.”  

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK stwierdził, cytuję: „Ale jest konkretny zapis, który 

dotyczy przedszkoli.” 
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Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Co do sportu, to już żeśmy usłyszeli też pewne informacje, 

wypadałoby żebyśmy jeszcze parę słów na temat kultury powiedzieli, a przynajmniej 

zapowiedzieli kiedy możemy się spotkać i porozmawiać o ewentualnych dyspozycjach 

finansowych jeśli chodzi o kulturę, bo mamy coś do dokończenia i coś do rozpoczęcia.” 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK powiedział, cytuję: „Jak Państwo wiecie kwiecień 

będzie tym momentem, gdzie również będą uruchamiane środki budżetowe. Naprawdę od 

praktycznie początku roku, kiedy został nowy budżet uchwalony i rozliczony poprzedni rok, są 

prowadzone prace zespołu. Między innymi wczoraj był zespół, w który wchodziła Pani 

kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, obecny był również Pan dyrektor Sękowski 

i to wszystko co dotyczy Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki i pewne decyzje Pana 

Prezydenta zostały wstępnie podjęte. Ale tak jak powiedziałem, one będą Państwu 

przedstawione w normalnym trybie pracy komisji w kwietniu.  

Natomiast jest kalendarz imprez i jak Państwo wiecie Pani kierownik zaprasza 

dyrektorów nie tylko naszych placówek, zaprasza również instytucje społeczne, które 

organizują imprezy i w tym kalendarzu imprez, który jest przygotowany na 2017 rok jest wiele 

projektów, ale takich, które również wspierają finansowo małe projekty, jak np. koncerty 

w Musztardzie organizowane, bo takie są organizowane, czy święto „Ognia” na naszym 

bulwarze, ale tak jak powiedziałem szczegóły będą.”  

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER–

DEMBIŃSKA, cytuję: „Z tym, że Panie Prezydencie, nie tyle o kalendarz imprez chodziło, 

a bardziej o te nakłady remontowo – inwestycyjne.” 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja chciałem o jedną rzecz dopytać, bo był tam proces 

odwoływania się od tej decyzji, patrzę na Pana dyrektora biblioteki, dotyczącej 

termomodernizacji biblioteki. Chciałem się zapytać, czy temat się zakończył, a jeśli się 

zakończył, to czy w związku z tym ta procedura się zakończyła no i podpowiadam ten fundusz, 

bo też jest taka możliwość.” 

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie Henryk JANASEK odpowiedział, 

cytuję: „Ta procedura już się skończyła. Niestety nie załapaliśmy się z banalnego względu, 

zabrakło nam punktów i elaborat na ten temat otrzymałem, ale skrzętnie monitorujemy, gdzieś 

te punkty musieliśmy zgubić. Monitorujemy, bo mamy pełną dokumentację i ja chciałem 

powiedzieć tak, że jeśli chodzi o ten rok, te miesiące, to wystartujemy w KBO o podjazd dla 

filii nr 7, bo tutaj takie możliwości mamy. Wiedząc jakie są potrzeby w oświacie, które są 

i które mogą się ujawnić, no nie jesteśmy na tym rynku wewnętrznym lobbystycznym tacy 

aktywni, ale na jesień wystąpiłbym, żeby w przyszłym roku właśnie ten projekt kompleksowej 

i głębokiej modernizacji ul. Dworcowej 13, bo ten obiekt wymaga, że tak powiem nie takiego 

podejścia za 20 tysięcy, wymalowania klatki schodowej, czy tam czego innego, tylko 

kompleksowej i my możemy jeszcze poczekać ten rok, bo są jakby inne potrzeby, ale jeśli na 

rynku wojewódzkim ale tu chyba nie, ale na rynku krajowym ukażą się projekty, ale projekty, 

w których będzie mogła wyjść kultura, bo pomiędzy nami jest szalona różnica, o ile dla oświaty 

jest tych projektów bardzo dużo. Ja dzisiaj wracam z Poznania, z narady też dyrektorów 

bibliotek powiatowych, to nie mamy, że tak powiem propozycji, a już duzi typu: Ostrów, Piła, 

Poznań, Leszno, powyżej 50 tysięcy to w ogóle nas tam nigdzie nie ma w projektach. To, tak 

niestety wygląda, ale monitorujemy. Mamy pozwolenie, które jest trzy lata ważne i wszystkie 

dokumentacje. Chciałabym, żeby jak nie w tym roku, to w przyszłym roku i o to będę Państwa 

tutaj prosił na jesieni, żeby w przyszłym roku Dworcową 13 gdzieś tam wpisać w remonty, a na 

razie to tylko ten podjazd dla niepełnosprawnych.”  
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Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Elżbieta Streker–Dembińska 

zapytała, cytuję: „Czy jakieś projekty z dziedziny kultury i inwestycji dla obiektów objętych 

nadzorem konserwatorskim są?” 

 

Kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Zenona SROCZYŃSKA 

odpowiedziała, cytuję: „Tak, jak co roku przeznaczamy u nas w wydziale pieniądze, zresztą 

zgłaszają się wnioskodawcy z obiektów objętych opieką konserwatorką, tak i w tym roku dwa 

obiekty, mówimy tutaj o dwóch kościołach: Św. Bartłomieja, który dostanie kwotę około 71-

73 tys. zł i Kościół Ewangelicki 7 tys. zł, są dwa, na które mieliśmy pieniążki, te które się 

zgłosiły.”  

 

Kontynuując Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Elżbieta Streker–

Dembińska, cytuję: „To są pieniądze miasta, a czy są projekty zewnętrzne czy z Ministerstwa, 

czy z jakiś innych źródeł, niekoniecznie mówię o obiektach sakralnych, generalnie 

o obiektach.”  

 

Kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Zenona Sroczyńska dodała, cytuję: 

„Tak, była taka propozycja i przesyłaliśmy do wszystkich i prywatnych i nikt się do nas nie 

zgłosił. Informowaliśmy o tym, przypominaliśmy nawet dwukrotnie, ale żadnego odzewu nie 

było.” 

  

Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Roman Jankowski dodał, cytuję: „Pani 

Przewodnicząca celem uzupełnienia, bo Pani pyta o obiekty z kulturą związane, z zabytkami. 

My przymierzamy się w ramach WRPO z działania 9.3 do Domu Zemełki i to jest taka 

inwestycja, która w czwartym kwartale na chwilę obecną jest zaplanowana na konkurs i tam 

jest takie ograniczenie, że jeden beneficjent to jeden wniosek, także miasto Konin się tutaj 

fokusuje do tego, żeby całe siły i środki przeznaczyć na ten obiekt, a na chwilę obecną niestety 

będzie to kosztowna inwestycja przekraczająca 10 mln zł złotych na chwilę obecną. 

Dofinansowanie jest tam do 85%, ale to jest jakby jedyny obiekt, wpisuje się w te wszystkie 

wymagania z priorytetu 9.3 związanego z rewitalizacją.”  

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER–

DEMBIŃSKA, cytuję: „Ja to bardziej myślałam o innym obiekcie, po drugiej stronie rzeki, 

który nie jest własnością miasta, a które miasto powinno objąć i tutaj wywołując do odpowiedzi 

Pana dyrektora Miejskiej Biblioteki, mniej więcej w takim kierunku powinniśmy kiedyś 

zmierzać. Natomiast jak się „ugotujemy” taką dużą kwotą przy jednej inwestycji, może być 

potem kłopot. Czy takie warianty są brane pod uwagę?”  

 

Kierownik Roman JANKOWSKI odpowiedział, cytuję: „Takie warianty są brane pod 

uwagę zgodnie z przygotowanym lokalnym planem rewitalizacji miasta, który w maju 

prawdopodobnie na sesji będziemy zatwierdzać, po długotrwałych negocjacjach, konsultacjach 

społecznych, no prawie bez mała rok trwają prace, mamy 16 projektów tam, jeden z nich jest 

między innymi właśnie Pałac Reymonda. Tyle tylko, że teraz musimy, przed przekazaniem 

jeszcze na sesję Rady dokumentów, mieć w formie pisemnej przyrzeczenie, list intencyjny, 

z którego by wynikało, że w momencie uzyskania dofinansowania moglibyśmy ten obiekt 

zakupić od właściciela.”  
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Nie było więcej zgłoszeń do dyskusji. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

       

 

   Obradom przewodniczyła 

   

 

 

              Przewodnicząca 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

 

  Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA 
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I. R. 

Biuro Rady Miasta 

 

 


