
BR.0012.4.11.2017 

BR.0012.5.9.2017 

BR.0012.6.8.2017 

 

 

         Protokół Nr 39/2017 Komisji Edukacji Kultury i Sportu 

         Protokół Nr 39/2017 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

         Protokół Nr 36/2017 Komisji Praworządności 
 

 

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 21 września 2017 roku 
________________________________ 

 

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

 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.00. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie materiałów na XLI sesję Rady Miasta Konina.  

2. Sprawy bieżące. 

 

 Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli przewodniczący Komisji Rodziny 

i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury 

i Sportu Krystian MAJEWSKI, przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI.  

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS powitał 

wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Poinformował, że komisje omówią punkty 

porządku obrad XLI Sesji Rady Miasta Konina. 

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 5 – Rozpatrzenie: 

a) Informacji z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2017 roku;  

b) Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejskiej 

Biblioteki Publicznej, Konińskiego Domu Kultury oraz Młodzieżowego Domu 

Kultury; 

c) Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Konina za 

I półrocze 2017 roku 

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS 

poinformował, że materiały zostały radnym przekazane. Zapytał, czy do otrzymanych 

informacji radni mają pytania. 

 

Do informacji radni nie mieli pytań. 

 

Komisje przyjęły informacje. 
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Pkt 7 – Projekty uchwał w sprawie: 

a) przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji 

gimnazjalnej na terenie K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 593); 

b) zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Zostań mistrzem – myśl kreatywnie” 

w ramach Programu Erasmus+ (druk nr 594). 

 

Głos zabrał Sławomir LOREK – Zastępca Prezydenta Miasta Konina, cytuję: „Ja o tym 

wspominałem. Jak Państwo wiecie w ramach K OSI mamy środki, które w ramach WRPO 

na 2014-2020 są z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie ukrywam, przygotowanie tej 

uchwały, projektu odbyło się w trudnych warunkach dlatego, że założenia projektowe były 

w innym systemie oświaty, a realizacja będzie w innym systemie oświaty. Tutaj liderem tego 

projektu jest nasze konińskie starostwo. Odbyło się wiele spotkań, ażeby dostosować realizację 

tego projektu do aktualnych uwarunkowań, które są, czyli tych uwarunkowań, że gimnazja, 

czyli oddziały gimnazjalne funkcjonują na poziomie klasy 2 i 3 i to, co było zakładane w okresie 

dłuższym trzeba zrealizować w okresie krótszym. Dużo wątpliwości pojawiło się z trwałością 

projektu, bo jak Państwo wiecie, taki projekt jak i trwałość projektu powinna uwzględniać 

wykorzystanie doposażenia, które będzie w tym projekcie. Wiele spotkań się odbyło, tak jak 

powiedziałem, w starostwie odbyły się spotkania również w naszym mieście i z tym, co tutaj 

Państwu przedstawiamy to jest efekt końcowy i mam nadzieję, że ten projekt po pierwsze 

poprawi możliwość uzyskania kompetencji przez absolwenta, z drugiej strony doposaży te 

placówki, bo to jest też brane pod uwagę. Szczegóły macie Państwo w uzasadnieniu, kwoty 

również są. 

Proszę zobaczyć niewielki wkład własny pieniężny, niepieniężny, także to są te środki, 

które zostaną właściwie zagospodarowane po to, ażeby ten profil absolwenta dał większe 

kompetencje. Przypomnę, aktualne klasy drugie i trzecie gimnazjum są w strukturach szkół 

podstawowych, czyli również dyrektorzy szkół podstawowych, którzy nie brali udziału 

w przygotowywaniu założeń tych projektów, aktualnie będą te projekty realizować. 

Wykorzystujemy doświadczenie byłych dyrektorów, którzy są dzisiaj zastępcami, ale też różnie 

to wygląda. „Karty” rozdaje aktualny dyrektor.” 

 

Głos zabrała Kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, 

cytuję: „Jeśli chodzi o drugi punkt, wszystko dotyczy podnoszenia kompetencji 

nauczycielskich, językowych, spojrzenia na integrację. Partnerzy są atrakcyjni, bo kiedyś była 

Islandia, Hiszpania, Turcja. Dziewczyny się rozkręcają, chwała za to i niech otwierają Konin 

na cały świat, bo przecież nie bez kozery się mówi, że na zachód od Konina Europa się 

zaczyna.” 

 

Przewodniczący Komisji Wiesław WANJAS stwierdził, cytuję: „Wyniki są od dawna, 

to jest przedszkole wiodące w tym temacie. Duże słowa uznania się należą.” 

 

Kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję: „Szkoda, 

że tylko my wczoraj pląsaliśmy z przedszkolakami, bo nikogo więcej nie było. Chwała im za 

to, mają pomysły dziewczyny.” 
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Przewodniczący Komisji Wiesław WANJAS powiedział, cytuję: „Kończąc temat 

Erasmusa trzeba powiedzieć, że trudno znaleźć słowa uznania dla Pani dyrektor Wierońskiej i 

pracownic, bo ona sama by tego nie dokonała, bo ta załoga jest tak zgrana. Ja muszę tu przy 

okazji powiedzieć, że takie opinie mógłbym powiedzieć nie o wszystkich paniach 

dyrektorkach, że są takie aktywne w pisaniu tych programów, ale powinniśmy być dumni z 

tego, co się widzi, jak się popatrzy na nasze dzieciaki, jak są przygotowywani po roku edukacji 

przedszkolnej, to naprawdę są powody do zadowolenia i możemy być pewni, że podwaliny 

podstawy edukacji dajemy jak najlepsze.” 

 

Kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ dodała, cytuję: 

„W projektach rzeczywiście aktywne są bardzo przedszkola, były gimnazja 

i ponadgimnazjalne. Posucha jest w szkołach podstawowych, ale może teraz po włączeniu 

gimnazja ruszą szkołami podstawowymi.” 

 

Do projektów uchwał radni nie mieli pytań. 

 

 

Druk nr 593 - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

do realizacji projektu pn. „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K 

OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zaopiniowała 

pozytywnie – 6 radnych „za”. 

 

Druk nr 594 - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

do realizacji projektu pn.: „Zostań mistrzem – myśl kreatywnie” w ramach Programu 

Erasmus+ - zaopiniowała pozytywnie – 6 radnych „za”. 

 

 

 

Pkt 8 – Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr 599); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020 

(druk nr 600). 

 

Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez Kazimierza LEBIODĘ – 

Zastępcę Skarbnika Miasta Konina. 

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Mam pytanie dotyczące jednego zadania, 

na którym wszystkim radnym bardzo mocno zależało, tzn. kwestii melioracji na terenach 

inwestycyjnych. Co takiego się dzieje, że przesuwamy te pieniądze na przyszły rok. Dlaczego 

tego zadania nie możemy zrealizować?” 

 

Odpowiadająca Sławomir LOREK– Zastępca Prezydenta Miasta Konina powiedział, 

cytuję: „Nie jestem w stanie tak precyzyjnie odpowiedzieć, ale z tego co mi wiadomo, to 

przygotowana dokumentacja jest na większą kwotę niż planowaliśmy w budżecie. Ze względu 

na to, że ona zajęła dużo czasu, rozpoczęcie prac w okresie jesiennym jest niemożliwe, stąd w 

oparciu już o konkretne projekty to zadanie będzie zabezpieczone w budżecie i będzie 
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wykonane w takim okresie czasowym, pogodowym, który na to pozwala. To zadanie było 

wprowadzone z rozliczenia roku, jeżeli dobrze pamiętam i procedura dokumentacyjna jest. My 

z tego zadania nie rezygnujemy natomiast wiemy, że technicznie może być to niemożliwe do 

wykonania.”  

 

Przewodniczący Komisji Wiesław WANJAS zapytał, cytuję: „Ja mam teraz pytanie 

zarówno do Pana prezydenta jak i do Pani kierownik Wydziału Oświaty. Dzwoniło paru 

rodziców, jak również rozmawiałem po tych telefonach z przedszkolami na temat wyprawki 

dla przedszkolaka. Co takiego się stało, że nagle porobiło się tak, że nie wiadomo, który 

dyrektor jest dobry, który nie, inni zbierają po 150 zł, inni po 60 zł, inni po 100 zł, a inni 

w ogóle, bo mają informacje, że się nie powinno zbierać, bo dostaną te pieniądze.” 

 

Głos zabrała Kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, 

cytuję: „Wszyscy dyrektorzy są dobrzy w konińskich przedszkolach. Wyprawka przedszkolna 

to jest takie umowne powiedzenie, tak jak w szkole podstawowej, czy do niedawna gimnazjach 

czy ponadgimnazjalnych rodzic swoje dziecko wyposaża w plecak, piórnik, przybory itd. 

Dlaczegóżby rodzic przedszkolny nie wyposażyłby swojego dziecka, jak do tej pory bywało. 

Zawsze znajdzie się pojedynczy rodzic, który jest przyzwyczajony do brania, a od siebie nie da 

nic.  

Ponieważ pojawił się taki zapis na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, że nie ma 

czegoś takiego co się nazywa wyprawką. Tak, oczywiście nie ma czegoś takiego co się nazywa 

wyprawką, ale w szkołach, przedszkolach są rady rodziców, które mają swoje regulaminy, 

statuty, które działają. Ale jak powtarzam, jest rodzic awanturnik, który nie da złotówki, bo to 

mi się należy, bo organ prowadzący niech kupi.  

12 września w tej sali spotkałam się z Paniami dyrektorkami i ustaliliśmy, że to, co ustali 

rada oddziału, rada przedszkola, to jest święte dla tego przedszkola. Pani dyrektor i Panie 

nauczycielki absolutnie nie ingerują w kwotę, nie ustalają kalendarza wpłat. Jeżeli rodzice 

stwierdzą, że zakupią materiały, które wzbogacają proces dydaktyczny przedszkolaka, 

to przywiozą to w formie darowizny, jeżeli pieniądze, to przedszkole tych pieniędzy brać nie 

będzie tylko musi to robić rodzic.  

Jestem trochę zdziwiona, dlaczego rodzic nie protestuje, że musi uczeń szkolny kupić 

materiały, np. farby pędzle, przybory geometryczne, wszystko kupi, a dlaczego rodzic 

przedszkolny ma nie kupić tej malowanki czy kompletu papierów kolorowych. Były 

pojedyncze sygnały, ale w tym momencie, jak jest 500 plus, to jest to na dziecko. To jest ten 

wydatek drobny, ale absolutnie, jeżeli jest pojedynczy rodzic, który powie nie dam, to nie, to nie 

będzie jakichś tam problemów.” 

 

Przewodniczący Komisji Wiesław WANJAS dodał, cytuję: „Z informacji, które do 

mnie dotarły, ja chcę powiedzieć, że to są nieliczne głosy tych osób i dziwi mnie, że niektóre 

osoby, nie powinny tak mówić, ale ja nie będę mówić nazwiskami, bo wszyscy wiemy, o co 

chodzi. Tylko cieszy mnie postawa niektórych rodziców, którzy mówią, ale skąd wy macie 

wsiąść tyle pieniędzy, bo jeżeli jest 170 dzieci w przedszkolu i średnia wyprawka do tej pory 

ok. 100 zł, to trzeba 17 tys. zł, to skąd przedszkole ma wsiąść i dają te pieniądze.” 
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Uzupełniając Kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, 

cytuję: „W Koninie jest 2518 przedszkolaków i po 100 zł za dziecko, tyle wyprawka budżet 

kosztuje.” 

 

Przewodniczący Komisji Wiesław WANJAS, cytuję: „Do tej pory tak było 

i niepotrzebnie ktoś posiał, ale nasze Panie dyrektor są doświadczonymi pedagogami, dadzą 

sobie z tym radę i niech rodzice sami zdecydują, czy to jest kwota taka, czy taka i czy dziecko 

będzie mieć bogate wyposażenie czy uboższe.” 

 

Głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Sławomir LOREK, cytuję: „Chciałem też 

Państwa uprzedzić, bo to są pytania na sesji, dlaczego dzisiaj nie możemy mówić 

o autopoprawkach, które już wiemy, że będą wprowadzone. Jeżeli chodzi o Komisję Edukacji 

informuję, że aktualnie nasz koniński MODN jest na etapie podpisania zobowiązania, 

bo wygrał 6 grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i między innymi dzisiaj przed komisją 

odbyło się spotkanie Pana skarbnika z dyrektorem Wereszczyńskim i autopoprawka, która 

będzie wprowadzona, będzie dotyczyła zabezpieczenia środków, które pojawią się zarówno po 

stronie wpływów jak i wydatków. Ale tak naprawdę nasz koniński MODN konkuruje na rynku 

Wielkopolskim i będzie realizował te granty nie tylko w Poznaniu, ale Lesznie i za całość 

będzie zapłacone po wykonaniu pracy, ale żeby zrobić dane szkolenie, trzeba te środki 

wprowadzić. Także od razu uprzedzam, nie mogliśmy tego dzisiaj przygotować, wniosek 

będzie przygotowany i krótko przed sesją Państwo dostaniecie i też będą pewne autopoprawki 

dotyczące rozstrzygnięć przetargowych.” 

 

Przewodniczący Komisji Wiesław WANJAS stwierdził, cytuję: „Możemy być pewni, 

że podczas ostatniej komisji, gdy o pracach MODN wypowiadał się Pan dyrektor, mówił 

o pewnych rzeczach, które chcą osiągnąć, więc nie rzucał słów na wiatr, tylko mówił o rzeczach 

konkretnych, które już się rozpoczęły i które skutecznie realizuje.” 

 

Głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Sławomir LOREK, cytuję: „Konkuruje dosyć 

mocno na rynku. To też jest kwestia kosztów, ale my do tego nie dokładamy. Zysk, który został, 

może jest mniejszy niż byśmy oczekiwali, ale konkuruje z ośrodkami, które działają, czy 

wywodzą się w szerszym zakresie, a więc mają takie korzenie, nie miejskie jak nasz, ale między 

powiatowe, czy dawne wojewódzkie.” 

 

Do projektów uchwał radni nie mieli innych pytań.  

 

Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie. 

 

 

Pkt 9 –  

DRUK NR 591 – Projekt uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród 

i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu”.  

 

 Zastępca Prezydenta Miasta Sławomir LOREK poinformował, cytuję: „Ten regulamin 

przyznawania nagród funkcjonuje, natomiast umówmy się, chcemy go poddać pewnym 
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zmianom, wykorzystując doświadczenia roku poprzedniego i poprzedniego. Ja bym poprosił 

Pana kierownika Tomasza Sękowskiego jako kierownika Wydziału Sportu i Turystyki, ażeby 

Państwu powiedział jakie są nowe elementy i z czego one wynikają.”   

 

 Projekt uchwały omówił kierownik Wydziału Sportu i Turystyki Tomasz SĘKOWSKI, 

cytuję: „Zmiany są o charakterze kosmetycznym i również jest jedna dość istotna zmiana. 

 Te zmiany kosmetyczne polegają na tym, że zmieniamy terminy, tzn. idziemy na rękę 

zarówno klubom sportowym, jak i komisji, która opiniuję później kwestie zgłoszonych przez 

kluby osób do nagród. I tutaj dajemy możliwość zgłaszania kandydatów do 15 stycznia, 

poprzednio mieliśmy do 15 listopada. I likwidujemy również konkretny termin, że mieliśmy 

napisane, że w terminie do 15 grudnia komisja przedkłada prezydentowi listę tych 

nagrodzonych, teraz nie zamykamy sobie sztucznie czasu, tylko kończymy na tym zapisie, że są 

przez komisję przedkładane prezydentowi do realizacji, bo wszystko jest później zależne od 

sytuacji związanej z tym, że podsumowanie roku sportowego odbywa się w różnych terminach, 

ze względu na kadry, na różnego rodzaju rozgrywki i udział w zawodach sportowych. I tutaj 

boimy się, żeby nie przekraczać ustalonego przez siebie terminu, dajemy czas niezwłocznie do 

tego, żeby po obradach komisji poinformować prezydenta i dać możliwość decyzji.  

 Uściślamy również, tam gdzie są kryteria przyznawania nagród, że wysokość 

konkretnie maksymalnej nagrody to jest wysokość minimalnego miesięcznego za pracę, 

obowiązującego od 1 stycznia roku przyznawania nagrody. Bo tam pisaliśmy tylko, że to jest 

pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia, ale nie było ono określone z jakich przepisów to 

wynika.  

 I również rezygnujemy z jednego zapisu. Chcielibyśmy skreślić, że wysokość nagrody 

dla zawodnika, trenera lub działacza nie może być niższa niż połowa minimalnego 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od 1 stycznia, czyli w tym przypadku 

to jest 1.000 zł. Wynika to z tego, że jeżeli nagradzamy np. zespół, drużynę piłkarską, gdzie 

w skład zespołu wchodzi od 22 do 25 zawodników i dajemy na zespół w granicach 12.000, 

13.000, to wtedy 12,13 osób z całego zespołu może zostać nagrodzone. Praktycznie jest to 

rozbicie jedności zespołu i działanie wbrew trenerowi, bo trudno jest mu ustalić tylko te 12 osób 

z całego bogatego zaplecza zawodników. Dajemy tutaj możliwość do tego, żeby trenerzy 

zaproponowali wszystkim tym zawodnikom z drużyny, stopniując wysokość gradacji nagród 

w obrębie kwoty, która jest przyznana dla zespołu. I wtedy wiadomo, że ci którzy bardziej 

przysłużą się zwycięstwu dostają większe te nagrody, ci którzy mniej mniejsze, ale każdy 

członek drużyny, który jest odpowiedzialny za zdobycie sukcesu, ma szansę na zdobycie 

nagrody finansowej.” 

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS powiedział, 

cytuję: „Po Pańskich wyjaśnieniach Panie kierowniku mi się nasunęła taka uwaga. Czy nie 

lepszy byłby zapis mówiący o tym, że zapis ten nie dotyczy gier zespołowych. A powiem 

dlaczego, dlatego jeżeli będzie zapis mówiący o tym, że będzie można dać 200 złotych, 

Państwo możecie jako prezydenci, czy Pan jako wydział możecie skrzętnie z tego zapisu 

korzystać, również przy indywidualnych.  

 Natomiast przy tym zapisie, który był dotychczas i mówi się o tym, że nie dotyczy gier 

zespołowych, z tą nagrodą 1.000 złotych, która wg mnie, jeżeli już prezydent uznaję, 

że jakiemuś sportowcowi się należy 1.000 złotych. Proszę Państwa 1.000 złotych to dostaje się 

za to, że się poszło i dwa razy się kulą pchnęło w ciągu roku, to ta nagroda nie jest dla mnie 
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jakąś szokującą nagrodą. W związku z tym, żeby nie zamykać drogi dla tych najwybitniejszych, 

albo dla tych mniej wybitnych, ale również tych co mają wyniki, proponowałbym zapis i ten 

zapis uwzględnia to co Pan powiedział o grach zespołowych, że zapis ten nie dotyczy gier 

zespołowych. I wtedy zostawiamy dotychczasowy zapis na tym poziomie, gdzie nie obcinamy, 

nie dajemy możliwości komukolwiek obcięcia kwoty do 200 czy 300 złotych, bo to by było 

śmieszne.” 

 

  Kierownik Tomasz SĘKOWSKI odpowiedział, cytuję: „Nie myśleliśmy, żeby to było 

aż tak drastyczne…” 

 

 Radny W. WANJAS, cytuję: „Ale jest to furtka do takiego działania Panie kierowniku, 

nie zaprzeczy Pan?”   

 

 Kierownik Tomasz SĘKOWSKI odpowiedział, cytuję: „Nie mogę powiedzieć, że nie, 

natomiast nie taki był cel takich zmian.” 

 

 Zastępca Prezydenta Miasta Sławomir LOREK powiedział, cytuję: „Też Państwo 

wiecie, że w grach zespołowych określenie tej drużyny często zdarza się tak, że są zawodnicy, 

którzy mieli ogromy udział w eliminacjach, czy w tych pewnych terminowych rozgrywkach, 

ze względu na kontuzję zostali wyeliminowani, ale ich udział był i drużyna i tak zdobyła 

wysokie notowania. Mieliśmy w drugą stronę sytuację, że mając taki zapis trenerzy też 

próbowali prowadzić tą swoją „politykę”. Ja myślę, że to też jest pewna wypadkowa oczekiwań. 

My jesteśmy za tym, że jeżeli Państwo zatwierdzicie budżet i w tym budżecie będą takie środki, 

to zrobimy wszystko, żeby te środki jak najlepiej podzielić, a nie żeby sobie jeszcze ograniczać, 

bo chyba też nie o to chodzi. Natomiast nie da się do końca. 

 To jest tak jak ktoś kiedyś próbował porównać wyniki z matury, że 60% z języka 

polskiego to nie jest to samo co 60% z matematyki, mimo że mówimy tu o maturze 

podstawowej z jednego i z drugiego przedmiotu. Tak samo nie da się porównać mistrzostwa 

Polski w takiej dyscyplinie, czy mistrzostwa w takiej dyscyplinie, bo jedna dyscyplina jest 

bardzo popularna, druga dyscyplina jest mniej popularna, ale tu i tu mówimy o zawodnikach, 

którzy są najlepsi na arenie czy Polski, czy Wielkopolski.” 

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS powiedział, 

cytuję: „Panie Prezydencie wiadomo, że mało kto z matematykiem będzie wchodzi w dyskusję, 

podstawy matematyki wchodziły na bazę sportową.  

 To co Pan powiedział dokładnie rozwiązuje moja propozycja zapisu, że jeżeli jest 

15 zawodniczek piłki nożnej, która zdobyła Mistrza Polski i trener chce zróżnicować, bo jest 

tak Kamczyk, są reprezentantki Polski, to zapis mówiący, że nie dotyczy, nie dotyczy górnej, 

czyli nie zamyka dania tej zawodniczce najlepszej 1.300 złotych. I zapis, że nie dotyczy gier 

zespołowych nie zamyka drogi trenerowi, czy Panu Prezydentowi, żeby dać 400 złotych tym 

najsłabszym.   

 Dlatego według mnie, ja dopiero teraz sobie, ja czytałem…” 

 

 Kierownik Tomasz SĘKOWSKI dodał, cytuję: „W skład komisji wchodzi dwóch 

radnych, którzy zajmują się …” 

 

 Radny Wiesław WANJAS stwierdził, cytuję: „Co to ma za znaczenie?” 

 

 Kierownik Tomasz SĘKOWSKI odpowiedział, cytuję: „Ma znaczenie takie, że będą 

dbali to to, żeby nie było zaniżonych nagród jako takich.” 
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 Przerywając radny Wiesław WANJAS, cytuję; „Panie kierowniku ten radny się nazywa 

Wiesław Wanjas, uczestniczył w może w 8, albo 9 komisjach. Czy wystarczy moje wyjaśnienie, 

czy jeszcze chce Pan, żebym dalej ciągnął?” 

 

 Zastępca Prezydenta Miasta Sławomir LOREK powiedział, cytuję: „Ja mam gorącą 

prośbę w takim razie. Ponieważ dzisiaj przedstawiamy Radzie taki wniosek, który uzyskał 

akceptację Pana Prezydenta. Umówmy się tak, że po dzisiejszej dyskusji prosiłbym bardzo, 

żeby Pan radny sformułował konkretny postulat na piśmie, przedstawimy Panu Prezydentowi. 

Jeżeli uzyska akceptację, to wprowadzimy to na sesji w autopoprawce.” 

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS powiedział, 

cytuję: „Bardzo proszę Pana kierownika, żeby zapisał. Jeszcze raz niech Pan kierownik 

przeczyta ten punkt mówiący o tym, że poniżej…” 

 

 Pan Kierownik Tomasz SĘKOWSKI odczytał, cytuję: „Za osiągnięcia sportowe 

w konkurencjach i dyscyplinach olimpijskich mogą być przyznawane nagrody pieniężne 

wypłacane ze środków z budżetu miasta Konina. Taki zapis był zaproponowany, natomiast 

dotychczas było – Wysokość nagrody dla zawodnika, trenera lub działacza nie może być niższa 

niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego 1 stycznia 

w roku przyznania nagrody, zwanego dalej minimalnym wynagrodzeniem.” 

 

 Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Ok i dalej piszemy po przecinku, zapis ten nie 

dotyczy gier zespołowych. Koniec i wszystko, jest sprawa wyjaśniona.  

 Moja propozycja jest taka, a czy Pan Prezydent zaakceptuje to już…” 

 

 Zastępca Prezydenta Miasta Sławomir LOREK powiedział, cytuję: „Jeszcze raz 

powtórzę, damy taki zapis, jak Państwo widzicie nawet my tu mamy, drużyna piłki nożnej 

kobiet może liczyć 25 osób, a przeznaczymy w jakiś sposób statystycznie, ale ok. Przyjmuję 

uwagę Pana przewodniczącego, poproszę jutro, żeby Pan kierownik to przedstawił. 

 Dobrze Pan wie, że również trenerzy podejmowali takie decyzje, że jednak chcieli całą 

drużynę nagrodzić i się okazuje, że te pieniądze jednostkowe, które dostał zawodnik Mistrza 

Sportu, nie spełniały innego wymogu kryterium naszego regulaminu.” 

 

 Radny Wiesław WANJAS dodał, cytuję: „Jakiego?”  

 

 Pan Kierownik Tomasz SEKOWSKI odczytał, cytuję: „W § 4 gdzie są kryteria 

przyznawania tych nagród mówimy o wysokości maksymalnych za zdobycie konkretnych 

kwestii związanych z wynikami sportowymi.” 

 

 Radny Wiesław WANJAS: „Ale to nie dotyczy przecież tego punktu.” 

 

 Kontynuując Tomasz SĘKOWSKI: „Natomiast mówi Pan, że nie dajemy sobie 

możliwości dania 1.300. Dajemy sobie możliwość dania 1.300 też zawodniczce, dlatego że 

piszemy – że jeżeli ktoś zdobywa Medal Polski seniorów, to ma możliwość do dwukrotnego 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli maksymalnego nie robimy. Natomiast 

chcemy uniknąć takiej sytuacji, że to trener decyduje za zawodniczki, zabiera im pieniądze, 

które dostały z nagrody Prezydenta Miasta Konina i dzieli te pieniądze pomiędzy wszystkie 

zawodniczki w zespole według własnego uznania.” 

 

  Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS powiedział, 

cytuję: „A kto teraz będzie to robił? Zawsze to trener będzie robił. Tylko trener wie najlepiej 

komu się ile należy.” 
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 Kierownik Tomasz SĘKOWSKI, cytuję: „Dlatego on będzie podawał kwestię związaną 

z tym, że podaje konkretną propozycję nagrody do komisji, która to dalej opracowuje.” 

 

 Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „A zapis mówiący o tym, że nie dotyczy to gier 

zespołowych to niczego nie zmienia. Panie kierowniku niech Pan mi spojrzy w oczy, przecież 

za dobrze się znamy, przecież niczego nie zmienia. 

 Ja swoją uwagę zgłosiłem, proszę to przekonsultować z Panem Prezydentem, mam takie 

prawo.”   

 

 Zastępca Prezydenta Miasta Sławomir LOREK powiedział, cytuję: „Ten regulamin jest 

wypadkową. To jest zdanie Pana Przewodniczącego, Pan Przewodniczący ma prawo to 

zaproponować Panu Prezydentowi. Jeżeli Pan Prezydent to wprowadzi, to podda pod 

głosowania, a jeżeli nie wprowadzi, to Pan radny ma prawo zagłosować inaczej i na tym polega 

demokracja. 

 Tak jak powiedziałem, wiele dyskusji i nie tylko patrzyliśmy na gry zespołowe, 

patrzyliśmy na jednostkowe, stąd jest wypadkowa naszej propozycji i zostańmy każdy przy 

swoim zdaniu, decyzje podejmie Pan Prezydent, czy będzie autopoprawka, czy nie będzie 

autopoprawki i każdy z Państwa radnych to przegłosuje.”  

  

 Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu 

przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników 

sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

oraz za szczególne zasługi dla sportu” - zaopiniowała pozytywnie – 4 radnych „za”, 

2 radnych „wstrzymało się” od głosowania. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

OBRADOM PRZEWODNICZYLI: 

 

      Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji,  

              Kultury i Sportu 

  

 

                     Krystian MAJEWSKI 

 

                       Przewodniczący Komisji Rodziny  

              i Spraw Społecznych 

  

 

              Wiesław WANJAS 

 

      Przewodniczący Komisji Praworządności  

 

 

             Janusz ZAWILSKI 

 

 
Protokółowało 

Biuro Rady Miasta 

M. Trzcielińska 


