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Protokół Nr 41/17 

 

z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych,  

które odbyło się w dniu 

 

8 listopada 2017 roku 
________________________________ 

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

 

 

 

 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.00. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 9 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Rozpatrzenie pisma w związku ze zmianą ustawy „O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3”  

2. Sprawy bieżące 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS powitał 

wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Poinformował, że pomysł zwołania komisji z taką 

tematyką zrodził się zupełnie niespodziewanie. Dalej powiedział, cytuję: „W sprawach 

żłobków ukaże się od 1 stycznia nowa ustawa. I chciałbym abyśmy się dzisiaj zapoznali co 

nowego ona wniesie, żebyśmy wiedzieli jakie działania ewentualnie możemy popierać i jak do 

tego odnosi się Pan prezydent, jak odnoszą się pracownicy odpowiedzialni za to w naszym 

mieście. Bardzo bym prosił o przedstawienie co zmieni się w stosunku do sytuacji jaka jest 

obecnie. Także o tym jaka jest sytuacja obecnie w naszym miejskim Żłobku, ale proszę już 

o uwzględnienie tego jednego oddziału, który już teraz powstaje na ul. Sosnowej.”       
 

Głos zabrał Sławomir LOREK z-ca Prezydenta cytuję: „Państwo pamiętacie jak 

zmieniało się prawo dotyczące edukacji przedszkolnej? Między innymi był taki moment kiedy, 

mieliśmy jako organ prowadzący zawarte porozumienia z samorządami sąsiednich gmin przy 

refundowaniu pobytu dziecka w przedszkolu. Dzisiaj jest tak, że w subwencji oświatowej 

mamy uwzględnioną tą edukację przedszkolną w formie dotacji, albo w formie subwencji. 

Natomiast zmieniło się prawo dotyczące między innymi tej opieki w żłobku i od 1 stycznia, 

dzisiaj przyjmowaliśmy dzieci tylko i wyłącznie dla mieszkańców Konina, a od 1 stycznia jeżeli 

mamy dzieci spoza gminy, to możemy zawrzeć porozumienie. My w naszym żłobku nie mamy, 

ale również ta zmiana ustawy o żłobkach powoduje że punkty małego dziecka, czyli są 

prowadzone przez takie mini żłobki, są prowadzone przez prywatne podmioty, przekształcają 

się w żłobki, bo zmniejszyły się trochę oczekiwania, wymogi jakie były postawione wcześniej, 

I z drugiej strony musimy być przygotowani na to, że będziemy dotować pobyt dziecka 

w żłobku niepublicznym na terenie naszego miasta, gdzie będzie mieszkaniec naszego miasta, 

ale również może być mieszkaniec sąsiedniej gminy. Stąd jako Wydział Spraw Społecznych 

przygotowujemy się z projektem uchwały, który uwzględni te zapisy, tak żebyśmy mieli po 

pierwsze podstawę prawną do zawierania porozumień i również do dzielenia się tym 

zobowiązaniem gminy, które jest. Żebyśmy uwzględnili te kluby małego dziecka, które wiemy, 
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że zostaną przekształcone, bo one nas poinformowały, bo taki był wymóg prawny, żeby nas 

poinformować. Natomiast dzisiaj jeszcze nie wiemy czy formalnie ruszą 1 stycznia, ale też jak 

Państwo wiecie w programie rządowy „Maluch” duży nacisk się kładzie na wychowanie 

w żłobku, czyli na to zadanie opiekuńcze gminy. I nie zdziwmy się, tak jak powstawały 

w naszym mieście przedszkola niepubliczne, w przyszłym roku budżetowym będą powstawały 

żłobki niepubliczne. To w ramach takiego wprowadzenia. Z projektem uchwały do Wysokiej 

Rady przyjdziemy w styczniu dlatego, że możemy to zrobić w momencie, kiedy te przepisy 

będą obowiązywały, a będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 roku.” 

 

Głos zabrała Urszula SMOLARZ pracownik Wydziału Spraw Społecznych, cytuję: 

„W tej chwili obowiązuje ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat trzech. Ona przewiduje takie formy opieki jak żłobki i kluby dziecięce. Do tej pory jedna 

i druga forma różniły się między sobą tym, że żłobek to było miejsce opieki nad dzieckiem do 

10 godzin, gdzie rodzic przyprowadzał i odbierał dziecko. Natomiast klub dziecka to była 

mniejsza forma, gdzie dziecko mogło przebywać do 5 godzin dziennie. Od 1 stycznia 2018 ta 

forma zostanie zrównana, klub dziecięcy i żłobek będą zajmować się dzieckiem do 10 godzin. 

W tej chwili mamy uchwałę Rady Miasta dotyczącą dofinansowania tych form, są to formy tak 

zwane komercyjne, czyli niepubliczne i zgodnie z tą uchwałą 400 zł mamy dofinansowanie do 

dziecka, do każdego dziecka objętą opieką w żłóbku, a 150 zł jeśli chodzi o dziecko 

przebywające w klubie dziecięcym. Od 2018 roku ta forma się zmieni dlatego, tak jak 

powiedział Pan Prezydent, będziemy do Państwa występować z projektem uchwały, bo w tej 

chwili każde dziecko to oznaczało dziecko z Konina i z poza Konina. Także mieliśmy 

obowiązek finansowania dzieci konińskich i tych, które nie pochodziły z miasta. Natomiast 

ustawa, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia daje nam taką możliwość, że dziecko objęte 

opieką żłobka, czyli to, na które my wyrazimy zgodę i daje nam też ta ustawa możliwość 

podpisywania porozumień z gminami ościennymi. Czyli jeżeli to dziecko nie będzie z naszej 

gminy, a gmina nie będzie chciała podpisać z nami takiego porozumienia, to mamy taką 

możliwość, że to dziecko nie będzie dofinansowywane przez samorząd, albo po prostu go nie 

przyjmujemy. Tak że tak będzie wyglądała między innymi sytuacja w 2018 roku. Póki co mamy 

trzy grupy dziecięce i jeden niepubliczny żłobek. Już wiemy, w związku z tym, że ustawa 

zliberalizowała, wymogi tworzenia żłobków, już dzisiaj wiemy, że po prostu powstanie na 

naszym terenie miasta jeszcze jeden żłobek niepubliczny, oprócz tego który mamy na Wilkowie 

i tam planowanych jest 30-stka dzieci. I wiemy, że jeden z tych naszych niepublicznych 

żłobków zwiększa liczbę dzieci, którymi ma się zamiar zająć. Od lutego klub dziecięcy 

zamierza (na Międzylesiu na ul. Akacjowej 5) przekształcić się w żłobek, nie będzie już klubem 

dziecięcym.  

Co jeszcze zmieniło się w tej ustawie? Ta ustawa, która wchodzi od nowego roku, 

wprowadza też inny rodzaj sprawozdawczości dla gmin i dla podmiotów, które będą prowadzić 

żłobki i kluby dziecięce. Właściwie ogromna zmiana w porównaniu do tego co mamy w tej 

chwili w ustawie.  

Naszym zdaniem jest to zmiana na lepsze dlatego, że wszystkie gminy w Polsce 

podnosiły właśnie formę finansowania dzieci, gdzie nie zgadzały się z tym, że mają płacić za 

nie swoje dziecko. W tej chwili będziemy „przecierać szlaki” nowej ustawy, będziemy 

próbować nawiązywać kontakty. Musimy wypracować wzór porozumień, które będą 

obowiązywały z gminami, no i mamy nadzieje, że to wpłynie korzystnie i na budżet naszego 

miasta i na świadczenie opieki dla tych naszych maluchów.”  

 

Głos zabrał Sławomir LOREK z-ca Prezydenta, cytuję: „Ten problem, który jest, 

dotyczy tych klubów małego dziecka, żłobka, który jest niepubliczny. Natomiast powinniśmy 

się mocno przygotować na to, tak jak był taki moment „zielonego światła” na tworzenie 

niepublicznych przedszkoli. Myślę, że dziś mamy już osiągnięte pewne maksimum, jeżeli 

chodzi o sieć przedszkoli. Państwo wiecie, że oprócz jednego przedszkola, które jest 

największym przedszkolem z racji pewnej infrastruktury stworzonej przez właściciela, 
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pozostałe przedszkola mają constans, tzn. mają tą opiekę dla tych od 20 do 30 dzieci i nie 

widzimy jakiegoś punktu żeby one zwiększały. Ale tak jak powiedziałem, byłe do swojego 

czasu porządkowane porozumienia, nawet jak samorządy, co niektóre miały swoje zdanie, 

przecież mieliśmy nawet taką sprawę, że doszło do pewnej ugody przedsądowej między dwoma 

samorządami, bo ktoś inaczej interpretował ustawę o systemie oświaty, a ona była 

jednoznaczna, także mamy to doświadczenie. Będziemy się kierować przy tworzeniu 

porozumienia tym co dotyczyło edukacji przedszkolnej w poprzednim jakby systemie 

prawnym. Dziękuję.” 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „Proszę Państwa nie ukrywajmy, bo tu nie ma co ukrywać, tylko pochwalić 

i być zadowolonym z tego, że zarówno w opiece przedszkolnej jak i żłobku, gdzie mieliśmy 

okazję jako komisja być i widzieć jakie warunki są tam stworzone, monitoring to, że rodzice 

mogą obserwować swoje dzieci, jak się zachowują, jak wychowawcy się zachowują. Trzeba 

powiedzieć, że u nas w Koninie jest tak dlatego, że zarówno przedszkola publiczne, jak i żłobek 

publiczny stwarzają naprawdę bardzo wysoką poprzeczkę dla wszystkich prywatnych i nie tak 

łatwo wejść na rynek gdy ma się taką konkurencję. Dlaczego udało się to w przypadku 

przedszkoli? Gdybyśmy mieli jedną czy dwie placówki publiczne więcej nie było by 

przedszkoli prywatnych, jestem tego pewien. Natomiast w pewnym momencie stało się tak, 

że brakło nam w naszych placówkach miejsc i wykorzystali tę lukę, z reguły tworzą 

to pracownicy, byli pracownicy przedszkoli naszych publicznych, gdzie wiedzą gdzie uderzyć. 

Dokładnie tak samo dzieje się ze żłobkami, no nie ukrywajmy, że do tej pory płaciliśmy na 

każde dziecko, które w tym klubie było i mam nadzieje, że Pan Prezydent, i jak i Panie 

z Wydziału Spraw Społecznych wyjaśniły, że to jest istotna zmiana. I dlatego chciałem, 

żebyśmy jeszcze w tym roku się spotkali, żebyśmy wiedzieli nad czym będziemy procedować. 

W styczniu zostanie wniesiona uchwała do przegłosowania.” 

 

Głos zabrała Dyrektor Żłobka Magdalena RABIKOWSKA, cytuję: „Tak jak już Pan 

Przewodniczący wspominał od grudnia będzie otwarty IV oddział na ulicy Sosnowej 6, na 25 

miejsc. Roboty budowlane zostały już zakończone, w tej chwili przywożą nam wyposażenie 

i takie sprawy kosmetyczne już zostały. Na ulicy Sosnowej będzie 120 miejsc w związku z tym 

na Staszica tylko 46. W sumie w żłobku jest 166 miejsc, w tym wniosków oczekujących na 

ulicy Sosnowej jest około 30, po odjęciu, natomiast na Staszica około 50.  

Korzystając z okazji chciałabym zaprosić na otwarcie 1 grudnia. Chciałabym rozpocząć 

pracę grupy dopiero od 4 grudnia, dlatego, że jest to poniedziałek.” 

 

Głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Chciałbym się dowiedzieć jaki jest 

mniej więcej koszt dla rodziców posłania dziecka do żłobka publicznego i prywatnego, i jaką 

powierzchnię mniej więcej zajmuje żłobek w tym budynku, bo tam jest zarządzanie kryzysowe, 

sekcja interwencji i zespół orzekania o niepełnosprawności? Ile to jest metrów i czy w ogóle 

pokryłoby zapotrzebowanie, bo jeśli jest 80 dzieci, to myślę, że to jest raczej 100 metrów? 

Pytanie, czy to jest potencjał aż taki, żeby było warto w to inwestować, ale to pytanie jakby do 

Pani dyrektor.” 

 

Głos zabrała Dyrektor Miejskiego Żłobka Magdalena RABIKOWSKA, cytuję: 

„Ogółem koszt utrzymania w żłobku 1267,94 zł, koszt pokrywany przez rodziców to jest 

233,94 zł, a przez miasto 1034 zł, tak wygląda to w żłobku miejskim.” 

 

 

Głos zabrał Sławomir LOREK z-ca Prezydenta, cytuję: „Postaram się na drugą część 

pytania Pana radnego odpowiedzieć i myślę, że Pana przewodniczącego. Ja chciałbym żebyśmy 

rozdzielili jakby trzy sprawy. Pierwsza, problem zagospodarowania Szkoły Podstawowej nr 10. 

Byłem już tam z dwoma podmiotami, szukaliśmy rozwiązania, dziś są one nierealne dlatego, 
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że albo nie ma środków pozabudżetowych na prowadzenie tej działalności, mimo, że byłaby 

taka potrzeba miasta, albo rozbudowanie schroniska młodzieżowego, zapewniając wszystkie 

sprawy PPOŻ, to jest zainwestowanie około 300 tysięcy i powiedziano mi, że to może się 

zwrócić po 10 latach, czyli z punktu ekonomicznego. Druga sprawa, jeśli chodzi o ul. Staszica, 

mam tutaj przekrój parteru. Biorąc pod uwagę realia i nakłady jakie zrobiliśmy, moim zdaniem 

dobrej powierzchni do zagospodarowania, bo Państwo pamiętacie, że najpierw został 

wprowadzony niepubliczny zakład leczniczy w formie ośrodka zdrowia, tak to nazwijmy, czyli 

gabinetów specjalistycznych, w przestrzeń żłobka, bo nie było takiej potrzeby. Zostały 

zainwestowane przez lata jakieś pieniądze, ta powierzchnia spełniała wszelkie normy 

dostępności, ale nie spełniała wymogów na żłobek. Tak naprawdę zobaczycie to Państwo 

1 grudnia, remont, który został tam wykonany to był remont kapitalny i uruchomienie oddziału 

dla 25 dzieci na tej powierzchni, która była, to jest około 487.264,00 zł. I proszę zobaczyć, 

to co proponuje Pan przewodniczący, czyli stworzenie dobrych warunków na ośrodek 

kryzysowy, który jest potrzebny, to będzie około drugie 500-600 tysięcy. Zgadzam się, 

że przede wszystkim powinniśmy szukać powierzchni w Starym Koninie na potrzeby 

uruchomienia żłobka. Chciałbym, żeby Państwo usłyszeli dwie liczby, które powinny 

generować nasze działania, które ujrzą światło dzienne w roku, po 2020. Jeżeli w roczniku 2010 

zameldowanych mamy 759 dzieci, czyli to są dzieci 7-letnie, które poszły do szkoły. W roku 

2016 mamy 662 dzieci 100 dzieci mniej niż w roku 2010, te dzieci urodzone w roku 2016, 

z tych 662 dzieci część dzieci będzie chciała iść do żłobka, za trzy lata pójdzie do przedszkola, 

a za 6 lat pójdzie do szkoły, bo jeżeli to jest rocznik 2016, czyli w roku 2023 pójdą do szkoły. 

Ale w systemie 7-latków mamy 100 dzieci mniej niż aktualnym 7-letnim. Sto dzieci mniej, 

to są proszę Państwa cztery odziały. Czyli nasze decyzje podjęte, dotyczące sieci szkół, 

ja szukam sposobu za zagospodarowanie Sikorskiego, mówię wprost, czyli Szkoła Podstawowa 

nr 15 i Gimnazjum nr 2. Wiecie Państwo, że w KBO przepadł projekt rozbudowy przedszkola. 

Ja powiedziałem Pani dyrektor, że jak ona będzie miała dzieci w przyszłym roku, dlaczego 

odział nie może być w szkole na parterze, bo ta szkoła nie będzie wykorzystywała. Tylko 

mówię o czymś, co decyzje byśmy wypracowali w roku 2018, nie patrząc na to czy to jest rok 

wyborczy, czy nie wyborczy, bo to są trudne decyzje. Ale my podejmując pewne decyzje czy 

pewne kierunki powinniśmy się kierować tak naprawdę faktami i ja mam te fakty tutaj, gdzie 

mam dzieci policzone do 2017 roku do października. Do października mamy 505 dzieci. 

Proponowałem Pani dyrektor Przedszkola nr 4, sam zaopiniowałem pozytywnie przejdzie przez 

KBO, tzn. widziałem potrzebę, ale powiedziałem Pani dyrektor, to miało kosztować 800 

tysięcy, łatwiej jest zrobić za 200 tysięcy oddział. Dlaczego dzisiaj w Przedszkolu nr 1 można 

prowadzić filię jednooddziałową w Wilkowie?  I świetnie to Pani dyrektor Przedszkola nr 1 ma 

zorganizowane. Dlatego uważam, że mówiąc o naszej sieci budynków, dlatego tak łatwo udało 

nam się przenieść MODN. Dyrektor Wereszczyński jest dzisiaj bardzo szczęśliwym 

dyrektorem, mimo że dobrze mu się współpracowało z dziećmi. Nie mógł prowadzić głośnych 

zajęć przy muzyce jak dzieci spały, ale on ma dziś powierzchnie dwa razy większą, bo taka 

była powierzchnia i chciałbym pomysł zagospodarowania Szkoły Podstawowej nr 10, ale 

uważam, że powinniśmy dzisiaj spojrzeć w perspektywie dwóch lat, rok 2018, 2019. Jeszcze 

raz powtórzę, dzisiaj Szkoła Podstawowa nr 1 ona przyjęła z dobrodziejstwem budynek na 

Benesza, ale mogę Państwu powiedzieć, że jestem już po rozmowach dwóch, albo i trzech 

z Panią dyrektor SP nr 1 i z Panią byłą dyrektor Gimnazjum nr 1, bo oni widzą, że w 

perspektywie dwóch lat oni zrobią wszystko organizacyjnie, żeby się zmieścić w jednym 

budynku. Bo łatwo jest zarządzać, bo dla mnie zarządzanie w Koperniku, czyli mamy Chorzeń, 

to całkiem inne zarządzanie. Górnicza szkoła świetnie sobie poradzi zarządzać dwoma 

budynkami. Natomiast na szkole podstawowej zarządzanie dwoma budynkami, które są odległe 

tak jak tutaj w Starym Koninie, tam jest łatwiej, dlatego uważam, że po pierwsze powinniśmy 

szukać takiej powierzchni, a Pani dyrektor świetnie zarządza dzisiaj filią, bo tak to nazywamy 

na Staszica, jeżeli dostała by drugą filię jako dyrektor, czy ona będzie na ulicy Staszica, czy 

trzy ulicy dalej, to ja uważam, że na bazie Gimnazjum nr 2 to jest jeszcze bardziej otwarcie się 

na środowisko. To jest osiedle, które jest najmłodsze i najwięcej się tam inwestuje dlatego 
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biorąc to pod uwagę i biorąc pod uwagę to co jest „różowo”, 500 tysięcy, mamy 25 miejsc i tak 

sprawy nie załatwimy i się zamkniemy. Ale uważam, że trzeba wydać kolejne 500 tys. zł, albo 

700 tys. zł. i żeby przygotować Szkołę Podstawową nr 10 na potrzeby ośrodka takiego naszego 

zarządzania kryzysowego, który jest na ulicy Staszica. Tak że łatwiej przenieść jest to. Dobrze, 

że ten temat został przez Pana przewodniczącego poruszony.  

Natomiast chciałbym żebyśmy spojrzeli na to przez pryzmat nie tylko zmiany przepisów 

prawnych dotyczących opieki w żłobku, żebyśmy również odpowiedzieli sobie na pytanie jak 

będzie docelowo wykorzystana sieć szkół 1 września 2019 roku. Przecież Państwo pamiętacie 

mój autorski pomysł, kiedy I Liceum ma taki nadmetraż, żeby tam zrobić pewne pomieszczenia 

dla MOPR-u. Z tego się wycofałem, kiedy wiem, że liceum będzie czteroletnie, a czteroletnie 

liceum, to jest wydłużenie poziomu o 1/4 w stosunku do tego co jest dzisiaj. Tak, że jeśli 

Państwo pozwolicie, to proponowałbym Panu przewodniczącemu gdzieś w lutym, marcu bo 

też będziemy na to przygotowani również ze szkołami. Ja dzisiaj wiem, że SP1, co ona musi 

zainwestować, żeby po dwóch latach powiedzieć - ja chcę być w jednym budynku, bo ja się 

zmieszczę w jednym budynku. Tym bardziej, że SP1 mam rozpisaną do roku 2023- 24. Tak 

mam rozpisaną rocznikowo jedną szkołę i to jest pytanie jak zagospodarować budynek od 

Gimnazjum nr 1 i na to mamy dwa lata. Powinniśmy się dobrze przygotować i nie powinniśmy 

tego odkładać, powinniśmy zrobić to w roku 2018, podjąć pewne decyzje również na 

posiedzeniu sesji, nie patrzeć na kalendarz wyborczy, bo uważam, że należy to zrobić z tymi 

argumentami.”  

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „Ja dziękuję Panie prezydencie za to co Pan powiedział, bo to był mój 

przykład, jedno z rozwiązań. Ja nie próbowałem nawet pytać jakie to będą koszta, po prostu 

widzę potrzebę, bo te cyfr, które Pan podawał odnośnie urodzeń, to 80 podań, które leży u Pani 

dyrektor Rabikowskiej, to są fakty, to nie jest fikcja Panie prezydencie. Ja sądzę, że troszeczkę 

zmienił się sposób patrzenia i postępowania rodziców, bo ludzie kiedyś, albo babcia była 

z dzieckiem, albo mama nie szła do pracy. W tej chwili jest inaczej, jak widzą rodzice, że ta 

odpłatność jest 230 zł, to ta mama może sobie pozwolić na to, jakby było miejsce, żeby posłać 

to dziecko do żłobka, bo ma bardzo dobrą opiekę, a sama idzie do pracy i zarabia. Kiedyś było 

inaczej, skąd się wzięło nagle to, że pogotowie opiekuńcze na Zatorzu nie było zainteresowania, 

dzieci były, nie było zainteresowania rodziców żłobkami i stąd się to wzięło. Ale teraz to wraca 

i dlatego po uruchomieniu już 25. mieliśmy 105 podań. To nie jest bagatelna cyfra, to jest 

prawie jeszcze raz taka liczba podań jak dzieci, które obejmowaliśmy opieką do tej pory. Stąd 

się wzięła potrzeba spojrzenia. Ja również jestem za tym, żeby jak najwięcej inwestować 

w osiedle Sikorskiego, to jest najmłodsze w tej chwili osiedle gdzie są najmłodsi ludzie, gdzie 

są młode małżeństwa i powiedzmy tam jest największa potrzeba taka. Jest nowy budynek 

gimnazjum i jest Szkoła Podstawowa nr 15, to jest wszystko do rozwiązania. Tylko chciałbym, 

żeby po prostu nam temat nie uciekł, chciałem zgłosić problem. A problemem jest to, że proszę 

Państwa z czym to się wiąże, nie oszukujmy, się w szkołach podstawowych, w przedszkolach 

również nie mamy zwracanych pełnych zwrotów z ościennych gmin, także jest z tym różnie. 

I dlatego chciałem, że jak mamy swoje przedszkole my zapewniamy wszystko, a poza tym 

wiemy, że każda zainwestowana złotówka w nasze przedszkole czy żłobek, to jest dobrze 

wydany pieniądz i wiemy, że dla naszych dzieci to robimy. Ale bardzo dziękuję, bo to 

rozwiązanie co podał Pan prezydent, to mi też się podoba, w okolicach Przedszkola nr 4 też jest 

orlik, tam też są place zabaw, czyli kryteria są spełnione.” 

 

Głos zabrał Sławomir LOREK z-ca Prezydenta, cytuję: „Proszę Państwa 2010 rocznik, 

bo też podałem przykład SP 1, ale teraz SP 15, tak czyli aktualnie teraz mamy w obowiązku 

104 dzieci, ale 2016 to jest 85, 2015 - 93, 2014 -104, ale wcześniej 75, wcześniej 84. Czyli te 

wskaźniki jak gdyby też nie pokazują, tam się rozbudowuje i widzimy to po Przedszkolu nr 4, 

ilość podań w przeliczeniu na miejsca jest największa w Przedszkolu nr 4. I nawet jak rodzic 

dostaje alternatywę i wybierze przedszkole z drugiego i trzeciego wyboru, bo jak Państwo 
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wiecie robimy to przy pomocy systemu, wybierając trzy przedszkola, odwiedza jedno, 

ale wskazuje alternatywę drugie i trzecie, on i tak będzie czekał, żeby być w Przedszkolu nr 4 

a nie chce iść do Przedszkola nr 1, mimo że odległości są niewielkie.” 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Cieszę się że ten temat oświatowy 

wychodzi nie tylko w kontekście żłobków, ale i szkół, bo rzeczywiście czeka nas taka głębsza 

dyskusja co zrobić za dwa lata, czy jak zagospodarować tę rozpoczętą reformę oświaty, szybko 

wprowadzona aczkolwiek z takim zawiasem odłożoną w czasie, jeśli chodzi 

o zagospodarowanie tych budynków. Chociaż podejrzewam, że i teraz można by podjąć pewne 

działania, ale lepiej rzeczywiście poczekać i zobaczyć jak to się rozłoży, bo wiem że za dwa 

lata sytuacja będzie już klarowna, przynajmniej na dłuży czas będzie stabilna i będzie wiadomo 

jak to zrobić.  

Co do tych żłobków, no rzeczywiście dobrze żebyśmy też rozmawiali o tych miejscach. 

Potencjał tak jak widać i na żłobek, ale być może i na przekształcanie się klubów malucha w 

żłobki jest niewykluczone, że tak będzie. Nie powinniśmy patrzeć, czy też podchodzić do tego 

jakoś tak „krzywym okiem”, bo przecież to też jest rozwój przedsiębiorczości, jakby nie było 

pewnego rodzaju i tego, że Ci ludzie, którzy chcą prowadzić te żłobki, czy stowarzyszenia, 

nawet gdyby miały być czy organizacje, czy ludzie w ogóle prywatni, to jest jednak miejsce 

pracy, to też jest rozwój jakiejś przedsiębiorczości. Ale jednocześnie jest to miejsce pracy jakby 

powinniśmy na tę sprawę patrzeć, miejsce zapewnione, no i skoro jest potencjał, bo jest, i skoro 

cały czas mieszkańcy Konina, być może też spoza Konina, bo ja nie wiem jakie są proporcje 

w tym klubie, w Klubach malucha, mieszkańcy Konina w stosunku do tych, którzy są spoza. 

Nie przyjeżdżają z Posady, chociaż ja też tak uważam, że Ci, którzy są na Posadzie, to jeszcze 

niedawno mieszkańcy Konina i oni nadal się czują mieszkańcami Konina mimo, że mieszkają 

tuż poza jego granicami. Teraz dobrze jest, że będzie to dofinansowanie sprawiedliwe, bo te 

pieniądze można powiedzieć pójdą za tym maluchem, że będziemy mieli tą rzecz dosyć 

klarowną i nie będziemy na tym tracić. Chociaż nie chce tak tego słowa używać, 

bo w odniesieniu do opieki nad dzieckiem wszystkie nasze dzieci są, to każdy samorząd 

powinien utrzymywać swoje dzieci. Natomiast w tym kontekście warto, jak już mówimy 

i o szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobkach, cały czas podkreślam i będę to mówił 

z uporem maniaka, myślę trochę w kontekście tego, co zrobić, żeby, bo rząd zrobi swoje i to 

jest jakby wiadomo i drugi kolejny będzie robił coś w kierunku tego żeby tendencje zatrzymać 

przynajmniej, a jeśli uda się ją odwrócić, jeśli chodzi o przyrost naturalny, to dobrze. Ale my 

powinniśmy też samorządowo myśleć co zrobić, jaką dać zachętę, o ile być lepszym od 

sąsiadów. Jak stworzyć taki system i ja mam świadomość, chociażby dzisiejsza wypowiedź 

Pana prezydenta jest tego przykładem, że myślimy szeroko, nie myślimy tak odtąd dotąd, nie 

mamy wizji ani dalszej, analizujemy statystki i demografie, ale wydaje mi się, że powinniśmy 

też iść tą drogą, tzn. myśleć co zrobić, żeby po pierwsze do Konina przyciągać nie tylko 

rodziny, które już się wyprowadziły za granice miasta i tutaj przywożą swoje dzieci do 

przedszkoli i szkół. Ale też, to już nie na tą komisję, co zrobić żeby mieszkańcy Konina, którzy 

chcą się budować za granicą, żeby mieli takie możliwości i budowali się jednak w granicach 

miasta, czyli jak stwarzać warunki do rozwoju miasta samego w sobie, ale też w tym kontekście 

edukacyjnym.” 

 

Radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja w formie takiej puenty, może jako Komisja 

Rodziny, pewnie biorąc pod uwagę fakt, że te żłobki są potrzebne, my też pewnie będziemy 

namawiać wszystkich, do tego, żeby ten maluszek jak najwięcej przebywał w domu. 

Ja oczywiście rozumiem, że żłobki są pewną koniecznością, są sytuacje rodzinne trudne 

i rzeczywiście nie ma z kim tego dziecka zostawić, w związku z tym jakby tę potrzebę musimy 

zapewniać jako samorząd, jako społeczeństwo. Natomiast myślę, że na każdym kroku 

powinniśmy podkreślać znaczenie rodziny w wychowaniu dziecka. Jakby doświadczenia 

w krajach zachodnich pokazują, że takie nadmierne cedowanie, ja tu absolutnie nie chce 

oceniać rodziców, bo każdy ma prawo do takiego postepowania jakie uważa za słuszne, 
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natomiast obserwacja tego co dzieje się na zachodzie rzeczywiście dostarcza jakby wielu takich 

argumentów przemawiających, żebyśmy to wychowanie rodzinne bardzo mocno podkreślali, 

oczywiście wychowanie przedszkolne, żłobkowe jest pewnym uzupełnieniem tego 

wychowania i dopiero wtedy będziemy mieli takie całościowe spojrzenie. Ja wiem, że to zdanie 

jest takie ogólne, ja myślę, że tutaj dyskusja bardzo szczegółowa, którą Pan prezydent rozpoczął 

oczywiście musi być kontynuowana, bo to jest jak najbardziej celowe. My jesteśmy świadkami 

pewnych procesów demograficznych i widzimy w jaką stronę podążamy i teraz właściwe 

wykorzystanie bazy jaką mamy to jest jakby z punktu widzenia ekonomicznego, a potem 

jakości kształcenia, te rozważania na ten temat są jak najbardziej celowe, zasadne itd.” 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „Ja broń Boże nie jestem fachowcem, ani psychologiem, ani pedagogiem, 

ale z racji tego, że wokół edukacji już prawie 12 lat jestem blisko, z racji i funkcji radnego, 

to często spotykam się z takim głosem, ale to broń Boże nie na zasadzie polemiki z Panem 

przewodniczącym, jednak nauczyciele w szkołach podstawowych mówią jedno, że nie znając 

historii dotychczasowej życia dziecka są w stanie określić, po dwóch czy tam po miesiącu 

pobytu w szkole, które dziecko było w przedszkolu, które nie było. Różnica w przygotowaniu 

dziecka do życia takiego szkolnego jest ponoć niesamowita. Ja tu nie ujmuję roli rodziny, 

bo według mnie to wychowanie, zarówno w przedszkolu jak i w rodzinie, przecież słuchajcie 

nie oszukujmy, się w przedszkolu jest 8 czy tam 9 godzin tak? A pozostałe godziny spędza 

w domu z rodziną. Ale wydaje mi się że przy dobrze funkcjonującym przedszkolnym 

wychowaniu, a śmiem twierdzić i będę mówił i bronił, zresztą Pan prezydent chyba mnie 

również poprze, my w Koninie mamy naprawdę wspaniałe przedszkola, wspaniałych 

nauczycieli, wspaniale wyposażone przedszkola i te dzieci z chęcią idą do tego przedszkola. Ja 

przynajmniej dzielę się opiniami nauczycieli ze szkół podstawowych, że nauczyciele mówią 

wprost zdecydowanie łatwiej z tymi dziećmi się współpracuje później, ale to nie na zasadzie 

negacji tego co powiedział Pan przewodniczący, tylko mówię swoje spostrzeżenia.” 

 

 

Radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Jakby obserwuję te sytuacje, te rzeczy, jako 

pedagog i jako człowiek, który od 30-stu kilku lat, z racji ukończonych studiów itd., wręcz mam 

obowiązek śledzić i tak przywołuję często takie dane: opieką żłobkową w Szwecji objęte jest 

94% dzieci. I teraz tak, czy mamy im zazdrościć, czy współczuć? I podaję drugie dane, w tej 

samej Szwecji 40% ciał zmarłych rodziców, po te ciała nikt się nie zgłasza i to załatwia 

państwo. Ja nie chce prosto twierdzić, że jest to jakaś zemsta z powodu wczesnego posyłania 

dzieci do żłobka, to później dzieci posyłają rodziców do domów starców, no jest to jakaś zemsta 

pokoleniowa i to są przypadki opisane przez naukę itd.. Zawsze gdzieś tam trzeba znaleźć złoty 

środek w tym wszystkim.” 

 

Radna Urszula MACIASZEK, cytuję: „Wysłałam na maila również do 

przewodniczącego komisji, ale również do Pani kierownik, propozycje o przystąpienie do akcji 

Fundacja Ronalda McDonalda. Taką akcję robił Rychwał, chodzi o akcję „Nie, nowotworom 

u dzieci”. Obejmowane są dzieci od 9 miesiąca życia do 6 lat. Przyjeżdża ambulans, są to 

kompleksowe badania przesiewowe, składają się z usg tarczycy, węzłów chłonnych, jamy 

brzusznej i moszny u chłopców. Takie badanie dla jednego dziecka wynosi 69 zł. Normalnie 

takie badanie, jak byśmy chcieli zrobić komercyjnie, wynosi 260zł. Taka fundacja jest w stanie 

w ciągu dwóch dni pobytu przebadać około 140 dzieci.  

W Rychwale podczas badań, na badane dzieci sześcioro dzieci zostało skierowanych na 

onkologię i tutaj właśnie była propozycja żeby w przyszłym roku zastanowić się właśnie nad 

budżetem, bo to kwota około 8-9 tysięcy. Ale Pani kierownik mówi, że się w przyszłym roku 

nie da, ale w tym jeszcze by można i taka możliwość wykonalności przez fundację po 15 

grudnia była by możliwa i właśnie co Państwo na to? Badania prowadzone są przez ekspertów 

lekarzy, którzy przyjeżdżają na dwa dni, mają oczywiście oczekiwania, żeby im zapewnić teren 
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monitorowany, ponieważ ambulans jest wyposażony w bardzo drogi sprzęt i nocleg, 

i wyżywienie.” 

 

Radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja chciałbym się zapytać, bo oczywiście jak 

najbardziej jestem za tego rodzaju badaniami, bo tutaj doskonale wiem, że takie nieszczęścia 

spotykają także dzieci. Natomiast w tym momencie nie chce dyskredytować firmy, która to 

robi, tej fundacji. Natomiast myślę, że są wymagane pewne rodzaju akredytacje, czy to jest 

sprawdzone. Ja w tym momencie nie mam żadnych zastrzeżeń, bo po prostu nie znam tej 

instytucji, natomiast chciałbym, żeby rodzice mieli pewność, że faktycznie dzieci zostały 

przebadane przez fachowców.” 

 

Głos zabrała Urszula SMOLARZ z Wydziału Spraw Społecznych, cytuję: 

„Kontaktowałam się z tym Panem koordynatorem tej akcji on zapewnia, że to są lekarze 

pediatrzy pracujący normalnie na oddziałach dziecięcych, są to wysokiej rangi specjaliści, 

że jeżeli chodzi o to, to możemy być spokojni.”  

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „Ja oczywiście też jestem za, ale pragnę przypomnieć, że na początku roku 

podjęliśmy taką uchwałę, która do dzisiaj „wisi” i jest niezrealizowana, o badaniu mieszkańców 

na jaskrę, ciągle mamy odpowiedzi, że nie ma pieniędzy. Chcieliśmy zrobić to bezpłatnie dla 

mieszkańców w ramach NFZ. Nie chcę dzisiaj przy okazji żłobków wywoływać tematów 

innych, związanych ze szczepieniami czy innymi działaniami, bo to będzie być może 

w przyszłym roku, póki będziemy mieli jeszcze kadencję. Będę chciał się przygotować dobrze 

do tego tematu, ale zostawmy to na razie bez komentarzy, wszystkie te inne badania, które są 

robione, bo każde jest czymś pokierowane, czymś uzasadniane, nie do końca zawsze słusznie.” 

 

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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