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Protokół 

Nr 33/17 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 

Nr 33/17 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Nr 31/17 Komisji Praworządności 

 

ze wspólnego posiedzenia, które odbyło się w dniu 

23 marca 2017 roku 

 

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

                    

 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 18.00. 

W posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie materiałów na XXXIV sesję Rady Miasta Konina.  

2. Sprawy bieżące. 

 

 

Posiedzeniu przewodniczyli: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury 

i Sportu  Elżbieta Streker-Dembińska, Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw 

Społecznych  Wiesław Wanjas i Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski.  

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych powitał uczestniczących 

w posiedzeniu radnych, z-cę prezydenta Sławomira Lorka, kierowników wydziałów UM oraz 

dyrektorów jednostek organizacyjnych i jednostek mundurowych. 

Przewodniczący Komisji Praworządności powitał przedstawicieli służb, jednostek 

organizacyjnych miasta, którzy opracowali sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

dla Miasta Konina na lata 2016-2020”, tj. Komendanta Miejskiego Policji w Koninie, 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, przedstawiciela 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, przedstawiciela Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w Koninie, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, 

Prokuratora Rejonowego w Koninie, Prezesa Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich 

w Koninie, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie, Dyrektora 

Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, oraz Kierownika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie.  

  Następnie przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał zawartych w porządku obrad 

XXXIV sesji Rady Miasta Konina, a dotyczących obszarów działalności komisji. 

  

 Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miasta Konina stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 
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Pkt 4  

Sprawozdanie cząstkowe za rok 2016 z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 

2016-2020”. 

 

Radny Janusz Zawilski Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, cytuję: 

„Szanowni Państwo nie będę ukrywał, że opracowanie wszystkich służb, które tu wymieniłem 

to jest ta książeczka taka właśnie dość grubawa, oczywiście to zebrał Pan Andrzej 

Andrzejewski kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

Miejskiego w Koninie. Ten raport zawiera jakby to powiedzieć kwintesencję wszystkich 

raportów służb za okres cząstkowy, bo sam program mamy przewidziany na lata 2016-2020, 

więc nie może się to wiązać z raportem jakimś końcowym.  

Chciałbym może zacząć oczywiście myślę, że koledzy radni i niektórzy z Państwa może 

mieli okazję zapoznać się z tymi materiałami, które tu są przedstawione. 

Wiem, że akurat tutaj Pan reprezentujący Państwowy Powiatowy Inspektoriat Sanitarny 

musi troszeczkę szybciej wyjść, dlatego proponowałbym, żeby tylko zacząć od tej małej 

dziedziny, jednego z elementów tego opracowania. Jeżeli ktoś chciałby zadać jakieś pytania, to 

myślę, że tutaj Pan będzie mógł wyjaśnić, czy szerzej zaproponować.  

Ja może jako pierwszy, zanim tutaj koledzy rozpoznają się w tym o co by chcieli 

zapytać, powiem tylko, że w 2016 roku skontrolowano 331 obiektów, w tym 21 obiektów 

produkcji żywności, 134 zakłady żywienia zbiorowego oraz 176 obiektów obrotu żywnością 

wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.  Ponadto skontrolowano 81 środków 

transportu do przewozu żywności, łącznie przeprowadzono 509 kontroli, w tym 51 kontroli 

interwencyjnych. To są krótkie dane statystyczne, wiadomo że niewiele będzie nam to mówiło, 

ale przedstawia to jakiś obraz pracy Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.  

W celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów funkcjonują unijne systemy 

szybkiego reagowania RASFF i RAPEX i chciałbym poprosić, bo jest to ciekawa historia, 

ażeby ewentualnie przedstawić, jak to się odbywa, na czym to polega. My mamy tutaj króciutko 

wymienione w tym sprawozdaniu o tych systemach, jakby Pan mógłby to troszeczkę nam 

wyjaśnić co to są za dwa systemy szybkiego reagowania.” 

 

Roman Wojskunowicz Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Koninie powiedział, cytuję: „Jeśli chodzi o systemy europejskiego szybkiego reagowania 

czyli system RAPEX i RASFF zostały one utworzone właśnie po to, żebyśmy mogli szybko 

zareagować na ewentualne sytuacje, w  których stwierdzono gdzieś właśnie w Europie, że są 

gdzieś jakieś produkty, które mogą zagrażać zdrowiu obywateli, a powiązane są np. z Polską. 

One mogą też występować u nas, a występują też gdzieś w innych krajach i w związku z tym 

są tak zwane centralne punkty, które się łączą z punktami europejskimi i my dostajemy tę 

informację, że gdzieś tam na przykład w Niemczech nastąpiło jakieś właśnie zatrucie 

w związku ze spożyciem jakiegoś konkretnego produktu i okazuje się, że ten występuje 

również w Polsce. Są informacje, że właśnie ten sam produkt od tego właśnie dostawcy 

występuje również w Polsce i dostajemy taką informację, i sprawdzamy czy faktycznie 

występuje w danym obiekcie, który nam wskazano. Jeżeli występuje, to oczywiście 

nakazujemy wycofanie tego produktu i jest on jak to się mówi wycofywany od razu, 

zdejmowany z półek, ewentualnie z produkcji, a jeżeli jest to gastronomia, to wtedy wiadomo 

że nie przeznacza się go do spożycia. I jest tutaj taki obowiązek, że dostawca musi go odebrać 

i po prostu na swój koszt go wtedy zutylizować i ewentualne konsekwencje dalej ponosi za to, 

że wprowadził taki niebezpieczny produkt na rynek. I te systemy są właśnie po to, żeby szybko 

reagować, ze względu na to, że są niestety otwarte granice i przemieszczanie się tych właśnie 

produktów jest dosyć łatwe i płynne, no i dlatego właśnie są takie unijne zintegrowane systemy 

szybkiego reagowania.” 
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Radny Janusz Zawilski Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, cytuję: 

„Tzn. rozumiem, że jeżeli w Koninie w jakimś punkcie handlowym będzie jakiś produkt, który 

później komuś zaszkodzi i Państwo to stwierdzicie, to Państwo też od razu taki alarm 

podejmujecie.” 

 

Roman Wojskunowicz Z-ca PPIS powiedział, cytuję: „Oczywiście my to przekazujemy 

też do naszych instytucji wyższych, do wojewódzkiej stacji i oni wtedy właśnie w ramach tego 

systemu informowania łączą się z punktami w Europie. Jeżeli stwierdzają, że w danym 

państwie występuje ten sam i ta sama właśnie jedna seria, to oni w dalszym ciągu sami już to 

przejmują. W obie strony to działa, nas informują i my też informujemy.”  

 

Radny Janusz Zawilski Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, cytuję: 

„Jeszcze mam jedno pytanie. Ten raport Państwa zawiera taką informację, że w sezonie 

epidemiologicznym 2016-2017 żadna przychodnia nie wyraziła zgody, chęci współpracy 

w ramach programu Sentinel - to jest system nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego 

nad grypą. Jakie to są powody?”  

 

Roman Wojskunowicz Z-ca PPIS powiedział, cytuję: „Zintegrowany system nadzoru 

epidemiologicznego i wirusologicznego jest właśnie połączony, bo z reguły to się odbywa 

w ten sposób, że idąc do lekarza, jeżeli ktoś ma podejrzenie, że może zachorować na grypę, to 

przeważnie lekarze ograniczają się do badań lekarskich i do swojej wiedzy lekarskiej, i w ten 

sposób ustalają, że jest podejrzenie w kierunku grypy i albo przepisują leki, albo kierują do 

szpitala. Tutaj chodzi właśnie o to, żeby to było połączone z badaniami wirusologicznymi, czyli 

oprócz badania musi być pobrany wymaz z noso-gardzieli od tego pacjenta, który jest właśnie 

przekazywany do uprawnionych laboratoriów i one określają czy to jest faktycznie grypa i jaki 

typ, czy tylko zachorowanie właśnie grypo-podobne. To wszystko jest potrzebne byśmy mogli 

ocenić skalę występowania grypy, jej konkretnego typu. Ale jak tutaj właśnie Pan zauważył, że 

żadna przychodnia się nie zgłosiła, bo to jest dobrowolny system i on jest na zasadzie 

wolontariatu. Przychodnie, które się zgłoszą nie mają z tego żadnych profitów a jedynie więcej 

pracy, bo muszą meldunki składać co tydzień, wymazy oczywiście muszą też pobierać od 

pacjentów i dostarczać je do badania, a badania są w Poznaniu w wojewódzkiej stacji, więc nie 

wszystkie przychodnie się decydują. W tamtym roku mieliśmy można powiedzieć, że przez 

ostatnie 3 lata mieliśmy przychodnię Chorzeń, no wcześniej była przychodnia Med-Alko, 

a w tym roku niestety nikt się nie zgłosił, nikt nie wyraził ochoty, żeby współpracować w tym 

systemie.”  

 

Radny Janusz Zawilski Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, cytuję: 

„Dziękuję bardzo. Szkoda bo akurat myślę, że te badania wpływają później na ogólnopolski 

obraz tych wszystkich wirusów.”  

 

Roman Wojskunowicz Z-ca PPIS powiedział, cytuję: „Oczywiście też nad tym 

ubolewamy, ale nie mamy na to wpływu, żeby zobligować przychodnie, żeby brały udział. 

W sezonie grypowym, jeśli chodzi o wymazy, to tylko w tamtym i w tym roku tylko właśnie 

szpitale, że tak powiem od swoich pacjentów, u których podejrzewali to obowiązkowo 

pobierano wymazy, przekazywano je do badań, ale to już nie właśnie w ramach Sentinelu, 

bo Sentinel dotyczy wyłącznie tylko lekarzy rodzinnych i prywatnych ewentualnie praktyk.” 

 

Radny Janusz Zawilski Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, cytuję: 

„Ja tylko chciałbym jeszcze zapytać o osoby uchylające się od szczepień. Jest to taki 

powiedzmy coroczny jeden z problemów. W tym roku mamy napisane, że za tamten rok jest 

378 dzieci i 486 rodziców i opiekunów, którzy nie dopełnili tych szczepień swoich dzieci. Czy 

ta liczba maleje, czy ona jest stała, czy ona jest duża, czy ona jest średnia krajowa, w jakim my 

się tutaj mieścimy widełkach?” 
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Roman Wojskunowicz Z-ca PPIS powiedział, cytuję: „Jeśli chodzi o osoby uchylające 

od szczepień to problem został zauważalny można tak powiedzieć od roku 2013. Wtedy nasze 

dane wykazały, że od osób uchylających się od szczepień było 52 osoby, niestety jest tendencja 

wzrostowa, to na pewno jest wpływ ruchów antyszczepionkowych, Internet swoje robi, 

że mamy się ze sobą kontaktują. Z reguły jest to związane z tym, że rodzice boją się tzw. 

niepożądanych odczynów poszczepiennych i ewentualnych skutków, które dzieci mają. Często 

argumenty, którymi się posługujemy, żeby wytłumaczyć o korzyściach szczepień niestety nie 

docierają, bo jednak bardziej są pod wpływem ruchów antyszczepionkowych, które gwarantują 

opiekę prawną tym osobom, które uchylają się. Także doszło już do tego, że są kancelarie 

prawne, które reprezentują te osoby, które uchylają się od szczepień, byle tylko nie poddać się 

temu obowiązkowi, który wynika z ustawy. Ustawa w Polsce jest aktem obowiązującym i my 

niestety musimy to egzekwować, taka jest nasza rola niewdzięczna i większość tych osób 

uchylających się ma do nas pretensje, do inspekcji sanitarnej, że zmuszamy ich do tego, żeby 

zaszczepić dzieci, które niestety mogą zachorować w związku ze szczepionką, bo gdzieś się 

przypadki zdarzyły, że ktoś miał jakieś odczyny, ale tak jak badania naukowe nie potwierdzają, 

że większość tych cięższych przypadków, które są pokazywane czy to w mediach, czy 

w Internecie miało faktycznie związek ze szczepionką, właśnie z tą szczepionką. Często jak to 

lekarze mówią mogły to być wady ukryte i różne inne czynniki ukryte, które przy okazji 

szczepień zostały troszeczkę wyzwolone i poszły na ten punkt pierwszy. Ale jest tutaj problem, 

bo jest taka tendencja, że niestety coraz więcej osób uchyla się od tych szczepień i nawet 

w związku z tym, no tak jak tutaj jest informacja, w tamtym roku Wojewoda Wielkopolski 

wystawił 12 tytułów wykonawczych oraz 6 postanowień w celu przeniesienia do wykonania 

obowiązków szczepień ochronnych. Niestety nic to nie poskutkowało, w dalszym ciągu osoby 

te się uchylają, wolą zapłacić jakąś tam karę wyznaczoną, ale niestety nie chcą się szczepić.”  

 

Radny Karol Skoczylas powiedział, cytuję: „Ja mam jedno pytanie czytając 

sprawozdanie nie zauważyłem, mam nadzieję, że jeżeli nie zauważyłem to w związku z tym, 

że nie ma tego problemu, ale mam pytanie czy były jakieś następstwa powikłania zarażenia 

osób w wyniku niezdrowej żywności, jakiś patogenów, które były na danej żywności przez 

osoby np. mieszkańców Konina, chodzi mi o listerię, która jest dużym zagrożeniem.”  

 

Roman Wojskunowicz Z-ca PPIS powiedział, cytuję: „Nie, nie mieliśmy w tamtym 

roku.” 

 

Radny Janusz Zawilski Przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, cytuję: 

„Może takie jeszcze jedno ostatnie pytanie, które będzie troszeczkę jeżeli oczywiście Pan 

będzie znał odpowiedź, bo oczywiście przez poprzednie lata nasza stacja dość dzielnie walczyła 

i myślę, że nadal walczy z tymi wszystkimi osobami, które wprowadzają środki odurzające, 

czyli teraz te najgorsze jakie są. Były z tytułu dopalaczy pewne kary finansowe i jeszcze inne 

administracyjne, ale czy w ogóle jakiekolwiek pieniądze z tytułu tych kar wpłynęły może, czy 

zostały zrealizowane jakieś postanowienia egzekucyjne?”  

 

Roman Wojskunowicz Z-ca PPIS powiedział, cytuję: „Niestety muszę tutaj 

z przykrością potwierdzić, że nie udało się nic wyegzekwować, żadnych kar od tych osób.  

Często okazuje się, że te firmy są porejestrowane pod adresami, pod którymi ich nie ma 

praktycznie i ściągalność w tym wypadku jest niestety zerowa na tę chwilę.” 

  

Radna Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker - 

Dembińska zapytała, czy sklep na ul. Staszica nadal istnieje. 

  

Roman Wojskunowicz Z-ca PPIS powiedział, cytuję: „Na ul. Staszica wspólnie właśnie 

z Komendą Policji udało nam się go skutecznie zamknąć i w tej chwili nie ma na ul. Staszica, 

chociaż mamy już sygnały, że w innym miejscu ktoś próbuje prowadzić taką działalność.”  
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Radny Janusz Zawilski Przewodniczący Komisji Praworządności podziękował 

Romanowi Wojskunowiczowi za przybycie i przeszedł do omawiania dalszej części 

sprawozdania. Powiedział, cytuję: „Zaczniemy teraz tak chronologicznie już od początku. Jest 

oczywiście nasz Pan Komendant Miejskiej Policji. Dzisiaj to był dzień bardzo pracowity 

ponieważ, może nie wszyscy wiedzą, aczkolwiek powinni, bo na pewno otrzymywali 

zawiadomienie, że była dziś taka debata na sali Konińskiego Domu Kultury. Debata trwała 

nawet ponad 2,5 godziny z udziałem Komendanta Straży Pożarnej, bardzo ciekawa i można by 

było powiedzieć o tym, że bardzo dużo osób było na tej sali, chociaż bardzo wielkiej i z czego 

bardzo się wszyscy cieszymy. Ja oczywiście znając troszkę wcześniej wyniki, bo miałam 

wcześniej przyjemność uczestniczyć w takiej naradzie podsumowującej rok 2016, oczywiście 

Pana Komendanta i oficerów policji konińskiej z ich nadrzędnym „generałem” bym teraz 

powiedział Policji z Poznania i znam, nawet powiem szczerze, że jak się przepatruje te 

wszystkie materiały, to Panie Komendancie, to za dobrze to wygląda, to aż tak nawet trudno 

uwierzyć, że to aż tak dobrze może wyglądać jak to jest napisane. Wierzę oczywiście, że jest 

to bardzo rzetelne, no bo oczywiście było to przedstawiane na różnych gronach, ale nie wiem 

jak się teraz do tego ustosunkować, albo policja konińska jest teraz taka bardzo dobra, albo 

policja konińska wychowała sobie tych złodziei, bandytów, że jest ich trochę mniej, albo 

społeczeństwo ogólnie można powiedzieć, że porządnieje. Oczywiście wracając do tego, mamy 

o 503 przestępstwa mniej, jest to wynik trochę więcej niż bardzo dobry. Mamy duży spadek 

dynamiki przestępczości, no niewielki, bardzo niewielki wzrost przestępczości gospodarczej, 

ale to wiem, że tutaj no niestety wyłudzenia kredytów, oszustwa gospodarcze to się w tej chwili 

myślę, że będzie się nasilało bo ludziom są potrzebne szybkie pieniądze, a nie można ich w inny 

sposób zdobyć jak poprzez nielegalne jakieś rozboje.  

Jakie ewentualnie Pan Komendant by tu widział możliwości większej uwagi na tego 

typu przestępstwa właśnie, które wzrastają, gospodarcze, oszustwa no ja wiem, że jednym 

z takich elementów była dzisiejsza debata, bo ona wskazywała jakie to są zagrożenia dla ludzi 

65 plus, ale ogólnie na ten temat, bo te wszystkie, które bardzo spadają no to chylimy czoła 

wszystko bardzo dobrze, zastanówmy się nad tym jednym co wzrasta. Jeżeli mogę oddać głos 

Panu Komendantowi.”   

 

Głos zabrał mł. insp. Sławomir Jądrzak Komendant Miejski Policji w Koninie, cytuję: 

„Dziękuje bardzo, Szanowni Państwo tylko w celu wyjaśnienia, rzeczywiście patrząc na cały 

przegląd powiedzmy tych ostatnich 5-ciu lat to nie jest tylko tendencja w Koninie ale i w Polsce, 

że przestępczość spada, ale odnotowujemy coraz więcej przestępstw gospodarczych.  Tak to 

już wygląda Szanowni Państwo, że lata 90-te ubiegłego wieku fajnie to brzmi, ale taka jest 

prawda, odchodzimy od przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, tych brutalnych napadów, 

rozbojów, zabójstw i tak dalej, tego jest naprawdę bardzo mało, idziemy teraz w kierunku, 

właściwie tendencja teraz się zmieniła, tak zwanych przestępstw gospodarczych. 

Rzeczywiście patrząc pod tym kątem coraz więcej odnotowujemy tego typu 

przestępstw, ale to też jest jeden z priorytetów Komendanta Głównego priorytet numer 2, który 

również zwalczamy przede wszystkim przestępczość związaną z wyłudzaniem podatków VAT, 

przestępczość akcyzowa, przestępczość na szkodę Unii Europejskiej, jak również 

i przestępczość związania właśnie z szeroko rozumianą przestępczością gospodarczą. 

Osobiście jestem bardziej zadowolony z tego, że ta dynamika idzie w górę tzn. 

że zaczynamy bardzo dobrze pracować i funkcjonować. Szczególnie chodzi nam o to, 

aby obywatele nasi i Konina, miasta i powiatu, żeby byli jak najmniej oszukiwani, żeby tak 

zwane w cudzysłowie „grubi przedsiębiorcy”, czy inne podmioty nie wyłudzały i nie szkodziły 

Państwu, Szanowni Państwo to wygląda tak, że ten system zaczyna być coraz bardziej 

szczelniejszy i rzeczywiście patrząc pod kątem tych czterech kategorii, czyli mówimy o VAT, 

akcyzie, działaniu na szkodę Unii Europejskiej, a więc wyłudzenia podatku, wyłudzanie 

darowizn i tak dalej, wyłudzenia dotacji z Unii Europejskiej, mamy tutaj wzrost o „530%”, tak 

to określę. Więc idziemy w dobrym kierunku. Policja cały czas przygotowuje się do tego typu 

przestępstw, bo rzeczywiście to jest tak, że wśród nas nie ma prawników, a są bardziej ludzie 

którzy dopiero się uczą, kształcą się i tak dalej. W związku z powyższym Komendant Główny 
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zauważył tę tendencję więc coraz więcej jest szkoleń z dziedziny przestępczości gospodarczej, 

coraz lepszych mamy policjantów wykształconych z każdym rokiem, coraz bardziej 

dociekliwych i wspólnie z prokuraturą właśnie w tym kierunku idziemy, że ta przestępczość 

gospodarcza będzie zwiększać się, bo chodzi o to, żeby wyeliminować te osoby, które 

właściwie w tych czterech obszarach najwięcej szkodzą państwu polskiemu. 

Szanowni Państwo, ta tendencja dotycząca zwykłych oszustw, oszustw internetowych, 

niestety też zauważamy, że jest to naprawdę duża ilość, coraz więcej osób korzysta z tego typu 

narzędzi. Niestety to co zawsze powtarzam Szanowni Państwo i myślę, że może to teraz 

wybrzmieć, łasimy się na zwykłe okazje, które się pokazują w Internecie nie zastanawiając się 

od razu kupujemy, przystępujemy do licytacji czasami pierwsi ją załatwiamy, a później 

oczekujemy, żeby ten towar przyszedł do nas. Nie przychodzi, zaczynamy się podmiotem 

interesować, okazuje się nagle, że jak wchodzimy w przegląd ewentualnie opinii o sprzedawcy 

okazuje się, że jest nierzetelny itd. itd. Edukację nastawiamy przede wszystkim na to, abyśmy 

rzeczywiście zanim cokolwiek spróbujemy zamówić przez Internet i kupić, zorientować się od 

kogo kupujemy. 

Szanowni Państwo ja powiem tak, tak samo jak i Państwo też korzystam z tego 

narzędzia. Nigdy nie zostałem oszukany. Nie wiem, nikt nie wie, że jestem policjantem, bo nie 

podpisuję się, że Komendant Policji z Konina, ale nigdy nie zostałem oszukany kupując 

różnego typu rzeczy przez Internet bo też z tego narzędzia korzystam. Oczywiście Szanowni 

Państwo trzeba najpierw zobaczyć czy podmiot jest rzetelny, przeczytać te opinie, a później te 

okazje ewentualnie wychwytywać i dokonać różnego rodzaju zakupu. Myślę, że tutaj jest 

główny nacisk i my też Szanowni Państwo poprzez profilaktykę społeczną również będziemy 

coraz mocniej wchodzić do szkół, również będziemy coraz mocniej edukować młodzież, ale 

nie tylko, z tego wynika że osoby starsze musimy edukować, żeby najpierw te osoby sprawdziły 

osobę albo ewentualnie podmiot od którego kupują towar, a później ewentualnie rzeczywiście 

ten towar kupić i to jest teraz główny nacisk w Policji na tego typu przestępczość gospodarczą, 

bo rzeczywiście tendencja się zmieniła całkowicie. Jak Państwo zobaczyliście w ciągu 5-ciu lat 

zbiliśmy przestępczość o ponad 2000 przestępstw kryminalnych, wykrywalność na poziomie 

85% -80%. Patrząc pod kątem kryminalnym, czyli te przestępstwa, które bezpośrednio godzą 

w człowieka, mamy siedem takich podstawowych kategorii: kradzież, kradzież z włamaniem, 

rozbój, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia, kradzież pojazdu, to wszystko 

powoli schodzi, bo policja może reagować tak poprzez to, że dzielnicowi są na ulicy, poprzez 

to chociażby, że dzielnicowi jeżdżą autobusami. To też był pełen opór generalnie materii, ale 

dzisiaj Szanowni Państwo stanowisko dzielnicowego zupełnie się odwróciło, jest to gospodarz 

rejonu. Policjanci są na ulicy, są patrole piesze, to jest skutek tego, że dzisiaj ta przestępczość 

rzeczywiście maleje, ale niestety ta przestępczość internetowa gospodarcza dzieje się w 

obiektach gdzie policja nie ma dostępu, dzieje się w mieszkaniach. Musimy w pewien sposób 

edukować myślę, że to jest główny nacisk na to, żebyśmy spróbowali, żeby osoby najpierw 

sprawdzały, a później kupowały.  

Myślę, że Pani prokurator też potwierdzi, jest bardzo dużo zdarzeń dotyczących właśnie 

przede wszystkim oszustw internetowych. Natomiast mnie osobiście cieszy ta przestępczość 

gdzie działamy właśnie na szkodę osób, które wyłudzają podatek VAT, czy biorą darowiznę, 

czy biorą dotacje z Unii Europejskiej, czy zamówienia publiczne, to wszystko generalnie rzecz 

biorąc właśnie godzi przede wszystkim w nasz Skarb Państwa. I tutaj ta nasza działalność jest 

dobrze oceniana, bardzo wysoko i tak jak powiedziałem ponad 530% zwyżki w tych 

przestępstwach stwierdzonych, bo różnica między wszczętym postepowaniem, a stwierdzonym 

oznacza to, że wszcząć przestępstwo można zawsze, bo każdy może przyjść, zgłosić, natomiast 

nasza rola i prokuratury polega na tym, aby to ewentualnie stwierdzić czy przestępstwo ono 

było, czy nie było. Mamy zwyżkę w tych przestępstwach stwierdzonych i to też jest jeden z 

priorytetów Komendanta Głównego, dlatego też ten nacisk kładziemy na tę przestępczość i ta 

przestępczość gospodarcza tak domyślam się, ze będzie wzrastała, że będzie więcej wszczętych 

postępowań, więcej stwierdzonych przestępstw bo troszeczkę kierujemy się w tą teraz 

dziedzinę i proszę się nie denerwować, że rzeczywiście jest to nagle problem, że powstanie 

nagle jakiś problem dla Konina, czy dla powiatu konińskiego, to jest generalnie rzecz biorąc 
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tendencja w końcu wynikająca z priorytetów Komendanta Głównego. I przede wszystkim to, 

że teraz w takim kierunku idziemy, więc będziemy coraz więcej wszczynać takich postępowań 

i generalnie rzecz biorąc naszym zamiarem jest i prokuratury, aby udowodnić tę przestępczość 

właśnie szeroko rozumianą gospodarczą, tak to wygląda na dziś. Dziękuję bardzo.”  

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski, cytuję: „Dziękujemy w tym 

temacie. Czy ktoś z kolegów, koleżanek i kolegów radnych ma pytania? 

Jeżeli nie ma, to pozwolę sobie jeszcze na komentarz, że jedna z rzeczy, która bardzo 

cieszy w całym tym raporcie, to jest spadek przestępczości nieletnich. Od 2015 roku było to 50 

nieletnich i 126 czynów, a w 2016 roku to już było 37 nieletnich i 100 czynów. Jest to 

pocieszające tylko z tego względu, że wiemy, że ta młodzież może nam trochę porządnieje, ale 

patrząc na przestępczość narkotykową, którą też w tym raporcie Komendant uwzględnił, to 

muszę powiedzieć, że mimo dobrych wyników i również spadku, bo tu nie możemy powiedzieć 

żeby coś nas mocno bolało, to jednak boli ta różnica, która jest między miastem a powiatem. 

Bo tak nie wiem czy wszyscy z tego powiatu przyjeżdżają do nas do miasta, wszyscy się 

naćpają i wtedy dopiero jest problem, bo na powiecie mało się tego wykrywa czy spotyka coś 

na ten temat.”  

 

Radna Elżbieta Streker-Dembińska powiedziała, cytuję: „Ja rozumiem, że w tej chwili 

jest taki priorytet, jeśli chodzi o przestępczość gospodarczą wywodzącą się z działalności 

białych kołnierzyków, a więc wyłudzenia, przestępstwa VAT-oskie, ale mam pytanie czy 

zainteresowaliście się Państwo, czy wpłynęły jakieś informacje dotyczące wykroczeń bądź 

przestępstw naruszania prawa w dziedzinie ochrony prawa środowiska, szczególnie gospodarki 

odpadami?”  

 

Komendant Miejski Policji w Koninie mł. insp. Sławomir Jądrzak, cytuję: Szanowni 

Państwo nawiązując do pierwszego pytania dotyczącego przestępczości nieletnich 

i przestępczości narkotykowej rzeczywiście sam Konin generuje tak czy tak więcej przestępstw 

niż cały powiat, bo jeżeli dokonamy analizy materiału przedstawionego Państwu, to 65% 

wszystkich zdarzeń dzieje się w Koninie. Oczywiście przestępczość narkotykowa jest 

w Koninie, jest w powiecie i nadal można powiedzieć, że każdego tygodnia zatrzymujemy 

osoby z narkotykami. Oczywiście działamy też pod kątem operacyjnym i tutaj też będą sukcesy 

jest to troszeczkę dalsza droga, bo nam nie zależy na tym, żeby łapać osoby, które mają przy 

sobie, ale bardziej chodzi o osoby, które rozprowadzają narkotyki, środki odurzające. Taką 

działalność również prowadzimy.  

To, że więcej jest w Koninie, to jest po pierwsze więcej mieszkańców, więcej zdarzeń 

też mamy więcej patroli w Koninie, bo jest tutaj takie nasilenie, poza tym mamy więcej lokali. 

Przez weekend jest tak zazwyczaj, że w ciągu weekendów zatrzymujemy bardzo dużo osób, 

w ostatnim weekendzie 9 osób zatrzymanych na gorącym uczynku posiadania środków 

odurzających więc tak to wygląda, że rzeczywiście ta przestępczość narkotykowa wzrasta. Ale 

ja też jestem w pewien sposób zadowolony, bo im więcej zatrzymamy, tym druga osoba 

zastanowi się, czy jest sens w ogóle posiadać i zażywać. 

Oprócz tego idziemy w profilaktykę bardzo głęboko. Nie tylko właśnie seniorów, ale 

też nieletnich cały czas edukujemy. Myślę, że te wszystkie elementy ze wszystkimi tymi 

podmiotami, które tutaj są również na tej sali, myślę, że ta profilaktyka idzie we właściwym 

kierunku.  

Naprawdę jesteśmy bardziej nastawieni właśnie na te osoby, które sprzedają, osoby 

które ewentualnie tzw. dilerkę uprawiają niż na te osoby, które otrzymują. Ale rzeczywiście 

żeby zdiagnozować całą dziedzinę, skąd zakupił i tak dalej no musimy te osoby, które też 

posiadają przy sobie narkotyki, musimy ewentualnie też je wychwycić. To też w pewien sposób 

jest to nasza profilaktyka. U nas nigdy się tak nie zdarzyło, być może gdzieś tam, że jedna osoba 

zatrzymana ze środkiem odurzającym za pół roku, za rok znowu została zatrzymana. Nie ma 

takich osób, więc są to osoby jakieś pojedyncze, które gdzieś tam przy okazji jakiejś imprezy, 

jakichś spotkań, ewentualnie spotkań w klubie próbują w jakiś sposób rozweselić się.  
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Przestępczość nieletnich - to, że zanika u nas, to też jest wynik tego, że cały czas 

nastawiamy się na tę profilaktykę, bo rok do roku ciężko porównywać ponieważ nieletni w 

wieku, patrząc pod kątem prawa, w wieku 17 lat są już osobami dorosłymi, popełniają już 

przestępstwo, a nie czyny, więc idziemy oczywiście w kierunku edukacji, natomiast patrząc 

jeszcze dwa lata temu mieliśmy ponad 500 czynów karalnych. Dzisiaj już są to osoby dorosłe 

czyli według prawa polskiego 17 lat ukończone, popełniają przestępstwa, więc też jakby nam 

zanikają, ale główny nacisk Szanowni Państwo to jest cały czas ta profilaktyka. 

Dzisiaj tak jak przewodniczący komisji mówił, mieliśmy dziś tę debatę na temat 

bezpieczeństwa, na temat tego, że mamy doskonałe obecnie narzędzia do tego, żeby również 

Państwa zachęcić to tego, żebyście uczestniczyli właśnie w tym bezpieczeństwie.  

Jeżeli chodzi o dziedzinę środowiska powiem szczerze, że jeżeli chodzi o przestępstwa 

to nie spotkałem się powiem szczerze, jeżeli chodzi z kolei o wykroczenia również gdzieś tam  

na szkodę środowiska, są te wykroczenia prowadzone, ale też musimy wiedzieć, rzucenie 

niedopałków papierosów, zaśmiecanie to też jest w naszym kodeksie wykroczeń dziedzina 

właśnie ochrony środowiska, ale powiem szczerze, że ja nie przypominam sobie, żebyśmy my 

prowadzili jakąś sprawę w tym obszarze na dzisiaj.  

Generalnie rzecz biorąc Szanowni Państwo żeby była jasność w temacie. Pewne rzeczy 

widzimy, pewne rzeczy ewentualnie obserwujemy, ale żeby też zacząć procedurę, ktoś musi 

nas o tym powiadomić i o tym też nie możemy zapomnieć. Oczywiście są przestępstwa gdzie 

policja zatrzymuje na gorącym uczynku i od tego jakby zaczyna się cała procedura. Jeżeli 

mówimy o wycince drzew, bo ktoś wyciął te drzewa itd. zarządca tej ziemi musi nas 

powiadomić, że ktoś mu zrobił szkodę itd. Więc jeśli mówimy o wycince drzew słynnych to 

Szanowni Państwo poprowadzimy postępowanie jak najbardziej z prokuratorem itd., ale ktoś 

musi nas też zawiadomić.  

Część rzeczy jest też takich, że sami czy prokuratura też sama od siebie działa i zleca 

nam pewne czynności, ale ja wiem o wycinkach drzew itd. I tak jak powiedziałem wcześniej, 

jeżeli jest zawiadomienie, to na pewno prowadzimy takie postępowanie. Dziękuję bardzo.” 

 

Z kolei radny Witold Nowak powiedział, cytuję: „Panie Komendancie, chciałem 

zapytać, jak policjanci, jak Państwo patrzycie na temat, który u nas na komisji kilka razy został 

już wywołany, chodzi o te punkty nazwijmy to 24. godzinnego hazardu, jakie policja ma 

rozpoznanie w tym zakresie. Czy patrzycie Panowie na te miejsca jako tylko na te miejsca 

rzeczywiście stworzone dla tych, którzy nie potrafią poradzić sobie z emocjami i przenoszą to 

na hazard, czy może raczej jako punkty no właśnie także związane z walką czy z dilerką, no i 

z rozprowadzaniem narkotyków?” 

 

Komendant Miejski Policji mł. insp. Sławomir Jądrzak, cytuję: „Policja ma bardzo 

dobre rozpoznanie, dlatego że też działamy nie od wczoraj. Generalnie jeżeli chodzi pod kątem 

hazardu, a właściwie mówimy o tych grach „jednoręki bandyta” itd., Szanowni Państwo 

wielokrotnie tu przekazywałem, być może nie docierały do Państwa informacje, ale na bieżąco 

jestem tu zarówno z przewodniczącym Komisji Praworządności jak i z Panem kierownikiem, 

przekazujemy na bieżąco informacje. Na dzisiaj nie chcę „strzelać z kapelusza”, ale przekazując 

te informacje mamy około 30 punktów w Koninie i około 25-26 punktów w powiecie. Jak 

wygląda likwidacja tego. Wielokrotnie już tutaj wspominałem do ubiegłego roku nie było 

konkretnych przepisów, one weszły od pierwszego lipca ubiegłego roku. Wiemy dzisiaj, że my 

likwidujemy te punkty, ale pamiętajcie o jednej rzeczy, że główny prym wiedzie tu Urząd 

Celny, oni mają do tego pełne uprawnienia, policja tylko i wyłącznie towarzyszy przy tych 

działaniach, wspieramy ich i taka jest nasza rola w tej akurat przestępczości. 

Teraz mam informację, że od 2 kwietnia na nowo Urząd Celny zacznie funkcjonować. 

Mamy już obiekty, wyznaczone terminy, będziemy wchodzić razem z nimi. Dlaczego, bo 

wiemy doskonale, że jakby nie ma już Urzędu Celnego tylko jest Krajowa Administracja 

Skarbowa - KAS w skrócie, trzy służby się połączyły, było pewne zamieszanie. Mam już 

informację, że od kwietnia mają te osoby pełną delegację na to, by kontynuować tego typu 

działalność. W związku z powyższym my za chwilę będziemy przystępować, mamy 
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wyspecjalizowanych dwóch policjantów, którzy doskonale wiedzą co robić, mamy te obiekty, 

wiem o tym, że jest to uciążliwe, wiem również najlepiej by się chciało, żeby jednego dnia 

wszystko pozamykać, temat ogarnąć. Ale niestety tak jak powiedziałem tutaj w tym momencie 

jeżeli Państwo chcielibyście kompleksową jakby wiadomość, to tu Urząd Celny trzeba by było 

poprosić, wtedy my na bieżąco z nimi funkcjonujemy, pomagamy im w tego typu działalności, 

a rozpoznanie tak jak powiedziałem, mamy po kolei wszystkie rzeczy, musimy realizować. 

Dziękuję bardzo.”  

 

Radny Witold Nowak cytuję: „Ja chciałem tylko dopytać, ale czy to rzeczywiście są to 

tylko miejsca hazardu? Czy ujawniliście także w tych punktach jakąś inną działalność, taką 

o której mówiłem nielegalną?”  

 

Komendant Miejskiej Policji mł. insp. Sławomir Jądrzak, cytuję: „Tzn. jeżeli mówimy 

o tego typu działalności hazardowej, to idziemy w kierunku tylko i wyłącznie tej działalności 

hazardowej, czyli skupieni jesteśmy na tym, ja mimo tego, że już kilkanaście obiektów 

zlikwidowaliśmy, zatrzymaliśmy również ten sprzęt, cały zabezpieczyliśmy. Nie spotkałem się 

z tym, żeby była prowadzona tam jakaś inna dodatkowa działalność prowadzona, w sensie 

przestępcza działalność, bo o tym tak mówimy.”  

 

Następnie głos zabrał radny Karol Skoczylas, cytuję: „Panie Komendancie chciałbym 

w tym temacie dopytać od tego 2 kwietnia czy Państwo faktycznie będziecie tutaj mieli prawo, 

że tak powiem bardziej przychylne tym wszystkim kontrolom…, o co mi tak naprawdę chodzi. 

Chodzi o to, że dochodzą sygnały, że w momencie kiedy wchodzicie do takiej placówki, to 

zostaje ona wygaszana, tzn. prąd jest odcinany, automaty są nieczynne i nie jesteście w stanie 

stwierdzić, że one w ogóle pracowały. Czy ten problem zostanie w ogóle w jakiś sposób 

uregulowany? I się przełoży na bardziej skuteczne egzekwowania prawa? To jest pierwsze. 

Drugie jeśli chodzi o przestępczość napływową do miasta Konina, ona cały czas jest 

wysoka i się zwiększa, czy jest jakaś możliwość, żeby to zahamować i czy nie jest zasadne 

i w tym momencie chciałbym ponowić mój wniosek o monitoring na drogach wyjazdowych. 

Skoro większość tych przestępstw jest napływowa, to dobrze by było, żeby ten monitoring był 

i faktycznie zajrzeć, przeanalizować i stwierdzić, o której godzinie ktoś wjeżdżał i to na pewno 

by Państwu pomogło w realizacji zadań.  

Kolejne pytanie, jeśli chodzi o walkę z przestępczością narkotykową, czy Pan 

Komendant jest w stanie mi powiedzieć, bo możliwe że wyleciało mi z głowy, czy nie 

doczytałem tego. Jaka jest faktycznie wykrywalność dilerów czyli osób, które sprzedają 

narkotyki a jaka jest skuteczność osób zewnętrznych, które zakupują te narkotyki i czy Państwo 

narkotyki dzielicie na dopalacze, czy dopalacze to jest inna, że tak powiem półka, a narkotyki 

są w jakiejś innej zaklasyfikowanej w innej formie.” 

 

Komendant Miejskiej Policji Konin mł. insp. Sławomir Jądrzak, cytuję: „Odpowiadając 

na tą pierwszą część dotyczącą przestępczości hazardowej z tymi jednorękimi bandytami.  

Szanowni Państwo zarówno w Koninie jak i w powiecie, gdzie zatrzymywaliśmy, nigdy nie 

było sytuacji, że ktoś wyłączał prąd itd., to jest Szanowni Państwo rozpracowanie. Wiemy 

doskonale, że w momencie kiedy wchodzimy do obiektu, kiedy jest to wyłączone, kiedy nie ma 

potencjalnych graczy, kiedy nie ma jakby zysku z tego tytułu. Szanowni Państwo to wszystko 

trzeba zweryfikować, sprawdzić, stąd dwoje ludzi z wydziału do walki z przestępczością 

gospodarczą zanim podejdziemy i wejdziemy w obiekt, na pewno jest to zweryfikowane, 

sprawdzone. Wchodzimy jakby na gorący uczynek i za każdym razem do tej pory jak było, 

było to skuteczne zatrzymanie, skuteczne wyłączenie, skuteczne rozliczenie tych osób.  

Jeżeli chodzi o to drugie pytanie dotyczące monitoringu, tu cały czas prym wiedzie Straż 

Miejska, ale my oczywiście wspieramy również Straż w tym, aby rzeczywiście ten monitoring 

był coraz bardziej może i też skuteczniejszy, żeby tych kamer było coraz więcej. Nie ukrywam 

Szanowni Państwo, że rzeczywiście monitoring, myślę że tutaj się nie pomylę, że co najmniej 

50%-60% wszystkich zdarzeń, wykroczeń, wszystkich przestępstw to jest tylko i wyłącznie 
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praca na monitoringu. Cieszy mnie też bardzo ten monitoring chociażby w autobusie, 

monitoring generalnie rzecz biorąc gdzie tylko można, monitoring też osiedlowy, wewnętrzny, 

bo rzeczywiście Szanowni Państwo my cały czas nad tym pracujemy, to jest troszeczkę żmudne 

musimy przejrzeć te kamery itd. Rzeczywiście od jakiegoś czasu wnioskujemy o dofinasowanie 

tych kamer na terenie Konina. Mamy wytypowane miejsca, w tym roku jest 70 tysięcy dzięki 

Państwu też przyznane, też bardzo dziękuję i te kamery, które się pojawią, nie są to tylko 

zawieszone kamery tam gdzie są potrzebne. Nam najbardziej zależy rzeczywiście na wjeździe 

i wyjeździe na wszystkich drogach wyjazdowych z Konina, bo Szanowni Państwo zdarzają się  

szczególnie te kradzieże pojazdów, których i tak mieliśmy bardzo mało w porównaniu do lat  

poprzednich, bo ta przestępczość powoli zaczyna się nie być opłacalna, ale rzeczywiście mamy 

dużo zatrzymań, tzn. legitymowań tak bym to określił. Dużo osób przyjeżdża do nas i szuka 

okazji. Bardzo dużo napływowych jest ludzi właśnie z województwa łódzkiego, a stamtąd 

naprawdę dużo osób się kręci, pojawia się, moi policjanci legitymują ich, przeszukują, kontrola 

osobista, ale bardziej generalnie przyjeżdżają na rekonesans. Mamy również takie osoby jakby 

spisane, ale na pewno taki monitoring ułatwia nam pracę, a z drugiej strony w momencie kiedy 

ludzie wiedzą, że jest ten monitoring, to też ta przestępczość się nie pojawia, to tak na 

marginesie.  

Jeżeli chodzi o przestępczość narkotykową Szanowni Państwo to nie będziemy 

wchodzić w szczegóły, mam specjalny zespół powołany w wydziale kryminalnym który tylko 

wyłącznie zajmuje się tą czynnością operacyjną bardzo żmudną. Będziemy za chwilę kolejną 

rzecz realizować, która wynikła w wyniku pracy operacyjnej, która czasami trwa Szanowni 

Państwo i pół roku i rok, to są żmudne ewentualnie obserwacje czy tam inne działania nasze. 

Ta przestępczość Szanowni Państwo stwierdzona jest wtedy kiedy, ja się cieszę, kiedy 

realizujemy większą sprawę właśnie gdzie możemy tych dilerów wychwycić, osoby które 

odkupują i później sprzedają dalej, bo to też są dilerzy. Dla nas oczywiście największą rzeczą 

to jest to aby dojść do źródła. Zeszłego roku cztery duże plantacje zlikwidowaliśmy gdzie była 

realizacja naszych policjantów. Są też samosiejki, to też Szanowni Państwo w jednej sprawie 

przez prawie dwa tygodnie można powiedzieć policjanci brzydko mówiąc leżeli w polu aby 

obserwować kto tam przyjdzie i tak dalej. Szanowni Państwo takie są działania, więc siłą rzeczy 

to jest troszeczkę długie, żmudne, ale to że mamy dzisiaj większą ilość stwierdzonych 

przestępstw to między innymi dlatego, że w momencie naszych realizacji wychodzą różnego 

rodzaju zakupy itd., więc są to kolejne czyny dla nas. Ale bardzo ważne jest to, że likwidujemy 

te źródła, likwidujemy na naszym tutaj podwórku również niestety plantacje, które są na terenie 

powiatu konińskiego i miasta Konina. Ale z drugiej strony powiem, że co roku jesteśmy coraz 

lepsi, a to że większa jest stwierdzalność przestępstw wynika z tego, że właśnie w ten sposób 

realizujemy i pracujemy. Być może kiedyś dojdziemy do tego, że będzie tendencja spadkowa, 

ale tak jak powiedziałem nie ukrywam, że dużo rzeczy stwierdzonych jest na tych osobach, 

które posiadają w chwili obecnej narkotyki, czyli tu i teraz są zatrzymane. Szanowni Państwo 

jeżeli oni stwierdzą, że kupili od przypadkowej osoby, czy znaleźli wręcz wczoraj itd.  no 

trudno, policja im nie wierzy, ale Szanowni Państwo jeżeli tak osoba stwierdzi to tylko ma za 

posiadanie narkotyków. A dla nas najważniejsza jest ta ciężka praca operacyjna, żeby znaleźć 

te osoby które dokonują dilerki, czyli sprzedają te narkotyki i tu naprawdę mamy duże sukcesy. 

Tego nie widać na zewnątrz bo każda praca operacyjna jest przekładana później na proces i 

wtedy dopiero widać ewentualnie ile tych osób jest skazanych. Jest bardzo mało osób które 

prowadzą tą dilerkę samą w sobie, ale dużo osób odbiera, odkupuje i później ewentualnie 

odsprzedaje, albo też bierze sama dla siebie. Więc Szanowni Państwo naprawdę powiem tak, 

Konin pod kątem przestępczości narkotykowej nie wiedzie prym bo prym wiodą powiaty 

zachodnie, gdzieś tu Piła, okolice, Oborniki, Złotów, tam jest szlak przerzutowy, tam naprawdę 

jest bardzo dużo narkotyków, które codziennie gdzieś tam są przestępstwa wszczynane czy 

zatrzymywane osoby. Natomiast tutaj nie ma za dużo, aczkolwiek tak jak powiedziałem ta 

przestępczość narkotykowa jest i nigdy nie powiem, że jej nie ma Szanowni Państwo, bo jest. 

Widzimy to chociażby po osobach, które posiadają te narkotyki.  

Jeżeli satysfakcjonuje Pana moja odpowiedź to tyle, za głęboko nie mogę wchodzić.”  
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Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski, cytuję: „Dziękuję bardzo, 

kolega radny chce jeszcze dopytać.”  

 

Radny Mirosław Bartkowiak powiedział, cytuję: „Jestem i radnym i przedstawicielem 

ogrodów działkowych. Jaka była przestępczość w okresie od 2014 do 2017 roku bo statystyka 

była większa teraz czuję, że jest mniej włamań, spaleń, zniszczeń, bo ogrody zakładają 

monitoringi na bramach, przy śmietnikach, przy domach działkowców, także jak na dziś to 

wygląda?”  

 

Komendant Miejskiej Policji mł. insp. Sławomir Jądrzak odpowiedział cytuję:  

„Tzn. Szanowni Państwo od wielu lat prowadzimy współpracę z ogrodami działkowymi, bo 

rzecz polega na tym abyście Państwo poznali chociaż dzielnicowego, kierownika, który tak 

naprawdę on jest całym tym inspiratorem do tego, żeby rzeczywiście pokazywać się w tych 

rejonach służbowych i być. Szanowni Państwo bez waszej współpracy nie jesteśmy w stanie 

jakby ograniczyć całkowitych tych rzeczy związanych z ogrodami działkowymi, ale muszę 

stwierdzić że rzeczywiście ta przestępczość jest coraz mniejsza. Rzeczywiście tak jak 

powiedziałem, jesteście Państwo wyedukowani, że pewne rzeczy trzeba też zabrać na okres 

zimowy do siebie, nie zostawiać.  

Ja Panu dzisiaj nie odpowiem, ale mogę przesłać na ręce Pana przewodniczącego taką 

analizę dotyczącą tej przestępczości związanej z ogrodami działkowymi, ale wiem o tym, że na 

wszelkich waszych zebraniach, spotkaniach pojawiają się policjanci, dzielnicowi, kierownik 

rewiru dzielnicowych, bo to głównie w ich zamiarze jest aby Państwa edukować. Tyle mogę  

powiedzieć, coś szczegółowo to ewentualnie na ręce Pana Przewodniczącego.” 

 

Radny Mirosław Bartkowiak cytuję: „Dziękuje bardzo, bo akurat jutro mam spotkanie 

ze wszystkimi prezesami, ponieważ jestem Wiceprezesem okręgu kalisko-konińskiego dlatego 

chciałem tego języka zasięgnąć, także dziękuję bardzo, już jestem zorientowany.” 

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski, cytuję: „Czy jeszcze ktoś 

z Państwa ma pytania do Pana Komendanta Policji? Jeżeli nie ma, to przejdziemy do straży 

pożarnej. Straż pożarna jest jedną z jednostek, która dba o bezpieczeństwo obywateli przede 

wszystkim i to w tych najgorszych momentach kiedy już trzeba to zagrożenie likwidować. 

Wiemy, że po prostu my nie może się zachwycać nad wynikamy, że tyle jest pożarów, że tyle 

jest tego, bo chcielibyśmy żeby ich nie było w ogóle. Chcielibyśmy, żeby strażacy leżeli na 

pryczach, odpoczywali i nie wyjeżdżali, ale wiadomo, że tak się nie zdarza. Chciałem tylko 

zapytać bo rok rocznie mamy dużo tych alarmów, takich bym powiedział fałszywych. Czy teraz 

mając teraz te wszystkie telefony rejestrowane, czy to będzie łatwiej namierzyć, czy będzie 

mniej tych wezwań, że będzie łatwiej namierzyć tych żartownisiów, którzy używają sobie tego 

dla żartu? A taki wyjazd Straży Pożarnej wiadomo, to są po pierwsze koszty, po drugie 

wiadomo mogą być w danym momencie gdzie indziej bardzo potrzebni i to będzie powiedzmy 

skutkowało czymś innym. Prosimy o kilka zdań na ten temat. O mieniu uratowanym już 

wyczytaliśmy, bardzo dużo pieniędzy odzyskanych, ale Pana Komendanta prosimy 

o komentarz.” 

  

Komendant Miejski PSP w Koninie bryg. mgr inż. Janusz Dębowski cytuję: „To nie jest 

takie łatwe i takie proste, bo okazuje się, że te alarmy fałszywe to nie jest tylko sprawa 

złośliwości ludzkiej, bo mając tam jakieś doświadczenie osoby, które pełnią służbę na 

stanowisku kierowania komendanta miejskiego są doświadczone i potrafią wykazać się 

znajomością tematu i określić czy dane zgłoszenie jest alarmem fałszywym czy też nie. 

Największą bolączką, jeśli chodzi o alarmy fałszywe, te stricte odnotowane, to generalnie są to 

alarmy które wynikają z monitoringu. I tutaj jest kwestia tego rodzaju, że są instytucje publiczne 

które mają poprzez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych zobligowane są do 

założenia takiego monitoringu, którego końcówka podłączona jest pod komendanta miejskiego. 

Sprawa polega na tym, że ten użytkownik urządzenia, jakim jest centralka zgłaszająca o 
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możliwości pożaru, ona jest podłączona w zależności od tego jaka jest specyfika obiektu do 

czujek dymu, albo do czujek temperaturowych, czyli zgłaszających pożar i często jest to, że 

albo jest przykładowo sprawa związana z jakimś remontem, z jakimiś rzeczami. Informacja nie 

jest zgłoszona do stanowiska kierowania i my z automatu, biorąc pod uwagę zgłoszenie które 

wyskakuje na komputerze, dysponujemy jednostkami i w momencie jeżeli osoba się zreflektuje 

i zgłasza, że przepraszamy bardzo, ale alarm jest fałszywy itd., zgodnie z procedurą p17 my 

zawracamy jednostki za wyjątkiem jednej, która ma obowiązek dojechać do miejsca zdarzenia 

i potwierdzić, albo zanulować daną sytuację to jest jedna rzecz.  

Kwestia czasami jest umiejętności obsługi tej centralki, która jest w danym obiekcie 

zamontowana. Często jest tak, no nie chciałbym wchodzić tu w kompetencje użytkownika, czy 

właściciela obiektu, ale często podejrzewam, że wina stoi po stronie użytkowników z uwagi na 

to, że osoby, które zarządzają tymi centralkami w jakiś sposób, mam na myśli jakieś instytucje 

ochrony, czy ochroniarzy, którzy są albo właściwie nieprzeszkoleni do obsługi tej centralki i 

nie potrafią wykasować tego błędu, albo nie jest im to przekazane. Często jest też tak, że nie 

jest właściwie przeprowadzana obsługa tego urządzenia, ponieważ ta centralka jeżeli jest jak ja  

to mówię inteligentna, to te czujki dają informacje do centralki, które mówią o tym, że kończy 

się okres gwarancji, że należy zrobić przegląd. Nawet to, że czujka jest uszkodzona, to powinien 

być taki sygnał do centralki. Często to powoduje, że następuje zaalarmowanie Straży. To są 

jedne alarmy fałszywe. 

Drugie alarmy fałszywe to takie w dobrej wierze, np. jeżeli osoba, która nie ma 

umiejętności obsługi wymieniania butli jedenastokilogramowej w bloku dokonuje zamiany, 

następuje uwolnienie się tego gazu. Wiadomo, że ten gaz jest takim specyfikiem nawaniaczem 

potraktowany tak żeby było go łatwiej wyczuć. Osoba przechodzi po klatce schodowej wyczuje 

zapach gazu, wyczulona jest i dzwoni. Procedury mówią, że jeżeli mamy do czynienia z 

rozszczelnieniem gazu w budynku, w bloku, wysyłamy cztery zastępy, dwa samochody 

gaśnicze, jeden drabina, w zależności od tego jaka jest sytuacja. My nie wiemy, zgłaszająca 

osoba nie mówi, że zagrożenie jest na czwartym piętrze, czy tam na ósmym i czwarty samochód 

to jest samochód techniczny. Ludzie, mieszkańcy mówią po co do zgłoszenia cztery samochody 

niestety tak jest, bo w przypadku kiedy rzeczywiście nastąpiłby wybuch mamy do dyspozycji 

jeden samochód gdzie jest 4 czy 6 ludzi i okazuje się, że ogrom pracy powoduje że nawet 

gdybyśmy wysłali 20, to kolejnych 40 będzie mało. Prosty przykład, wypadek związany z tym 

w Gdańsku Wielkanoc 1993 rok o czym chcę wspomnieć. Także w momencie kiedy jest 

zgłoszenie w dobrej woli zajeżdżamy i okazuje się, że rzeczywiście zapach gazu był, a tego nie 

było zagrożenia stricte ono nie nastąpiło, traktujemy to jako alarm fałszywy, także to tak nie do 

końca. To drugi temat.  

A trzeci temat to jest jeszcze kwestia tego rodzaju, że póki co na razie numer 998 w 

Koninie obowiązuje, ale zgodnie z założeniami wszystkie numery 999, 998 i 997 będą 

przekierowane na Poznań, tak jest teraz w tej chwili jest z numerem 112. Jest jeszcze koncepcja 

czy będą w Wielkopolsce dwa centra powiadamiania ratunkowego czy będzie jedno, ale te 

numery z początkiem 9 też mają przejść na Poznań. Więc my nie jesteśmy jakby w stanie 

zweryfikować, przychodzi zgłoszenie i kwestia jest tylko tego rodzaju, czy ta osoba co siedzi 

w Poznaniu, czy ona jest na tyle kompetentna, doświadczona, na tyle wyszkolona, że ona będzie 

w stanie zweryfikować dane rzeczy. To jest raz.   

Po drugie w Wielkopolsce jest przykładowo kilkanaście miejscowości Nowa Wieś - 

jeżeli straci się kontakt telefoniczny z osobą zgłaszającą to trudno jest określić, w którym 

powiecie, w której gminie jest ta miejscowość. Często są zgłaszane jakieś zdarzenia w 

momencie kiedy ktoś jedzie samochodem, ta osoba która przyjmuje zgłoszenie w Poznaniu ona 

dzwoni i się pyta z powrotem do tej osoby i się okazuje, że ta osoba mówi, że nie wie bo już 

jest 5 km dalej. To są problemy, na które nie mamy wpływu. Także jest wiele aspektów, które 

powodują, że te alarmy fałszywe są i będą, bo świadomość społeczna też rośnie, idzie do góry 

i tutaj tego nie unikniemy.” 
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Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski, cytuję: „Dziękuję bardzo, ja 

w ogóle dzisiaj komendantom gratuluję z uwagi na ten pomysł wspólnego prowadzenia tej 

debaty, czy nawet tych krótkich uwag strażaków, filmów, które były na zakończenie debaty 

policji, bo one były bardzo celne, bardzo fajnie pokazane i wręcz przyjemnie się tego słuchało, 

a rzeczy po prostu istotne dla mieszkańców miasta, przede wszystkim dla mieszkańców bloków 

itd. Chciałem też tylko powiedzieć, że jeszcze na tej debacie była rozdawana taka ulotka, 

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego 

systemu powiadamiania i ostrzegania i ten system coraz nabiera lepszych, coraz większych ram 

rozrasta się, bowiem tę bezpłatną aplikację można pobrać sobie na telefon. Sam otrzymuję takie 

komunikaty, ewentualnie było to powiedziane na tej debacie, że można wysyłać nawet „uwaga 

pojawili się tam oszuści na wnuczka” i wtedy po prostu wszyscy, którzy są zainteresowani tym 

tematem, mają starszych rodziców, mają dziadków gdzieś tam mogą zadzwonić.  

Czy jeszcze ktoś z radnych ma pytania do Panów Komendantów? 

Przeszlibyśmy dalej. Gościmy tu również Pana reprezentującego Inspektorat 

Weterynarii. Czy Pan może w ogóle udzielić takiej odpowiedzi kto w tej chwili obsługuje np. 

sprzątanie tych dużych zwierząt, ewentualnie w wypadkach i kto w tej chwili, bo nie wiem, kto 

w tej chwili obsługuje ten nasz karabinek do ewentualnego usypiania, czy to Pan kierownik 

Wydziału Bezpieczeństwa odpowie, czy Pan z inspektoratu weterynarii będzie mógł mi 

odpowiedzieć na to pytanie.”  

 

Lekarz weterynarii Roman Krej powiedział, cytuję: „Ja myślę, że to nie jest pytanie do 

nas, do weterynarii, bo sprzątaniem powiatowy lekarz weterynarii się nie zajmuje.” 

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski, cytuję: „ Nigdy się nie 

zajmowaliście?” 

 

Lekarz weterynarii Roman Krej powiedział, cytuję: „Zwierzęta do odstrzału - tym się 

zajmuje każda gmina, czyli gmina musi mieć podpisaną umowę z osobą, która się tym zajmie, 

tak to nie jest powiatowy lekarz. Także gminy w swoich programach mają tego typu rzeczy 

uwzględnione, czy powinni mieć uwzględnione w programach walki z bezdomnością 

zwierząt.”  

 

Głos zabrał Andrzej Andrzejewski Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie, cytuję: „Może ja uzupełnię, Panie 

Przewodniczący. Porozumienie, które jest zawarte jest jakby elementem składowym planu 

zarządzania kryzysowego. Ten karabinek jak podpowiada mi zastępca komendanta Straży 

Miejskiej, znajduje się u nas w schronisku dla zwierząt, bo to była dosyć trudna sprawa tak z 

tym karabinkiem, nie mógł tego robić weterynarz powiatowy, bo on tych zadań nie wypełnia a 

musiał to robić ktoś z gminy również z uprawnieniami. Karabinek też musiał być 

odpowiedniego kalibru.  

Pamiętacie Państwo, mieliśmy problem z tym łosiem, gdzie zebrała się dosyć spora 

grupa mądrych i nikt nie umiał zdecydować. Tutaj ten problem łosia ponownie wrócił bo w 

jednej gminie niedawno słyszałem mieli podobny problem, ale to akurat z pojedynczymi 

zwierzętami, to nie jest tak duży problem jak macie Państwo na drogach powiatowych, w 

mieście być może mniej, gdy wywróci się samochód z dużymi zwierzętami typu krowy, konie 

no to jest problem tak, bo trzeba powiadomić właściciela, decyzja musi być właściciela czy je 

odstrzelić, weterynarz musi przyjechać na miejsce, podjąć decyzję o tym, czy to zwierzę należy 

uśpić i wtedy płacimy takiemu weterynarzowi za gotowość. Takie porozumienie jest podpisane, 

na pewno w tym roku będzie renegocjonowane, bo trzeba tego weterynarza znowu potwierdzić 

czy on będzie dla nas pracował. Porozumienia mają ciągle wartość odnawialną, ale tak wygląda 

to na dzień dzisiejszy, jest w ramach planu zarządzania kryzysowego procedura.”  
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Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski, cytuję: „Dziękuje bardzo, 

czy są od Państwa radnych, bądź od innych osób pytania, czy to do Pana reprezentującego 

lekarza weterynarii, czy może do Pani prokurator Kudły, lub od razu jeszcze powiem bo jest 

również i w tym zestawie Pani Anna Kwaśniewska, Pan Grzegorz Pająk, Pan Tomasz Kosko 

ze Straży Miejskiej, a także Prezes TIO Pani Lewandowska.” 

  

Głos zabrał radny Karol Skoczylas, cytuję: „Mamy piękną pogodę, wiosnę już mamy, 

ptaki już są, czy w związku z tym jest jakieś zagrożenie tutaj ptasiej grypy na terenie naszego 

powiatu, czy były już jakieś symptomy?” 

 

Lekarz weterynarii Roman Krej powiedział, cytuję: „Jeśli chodzi o ptasią grypę to 

zagrożenie istnieje na terenie całej Polski, nie tylko naszego powiatu. Na terenie naszego 

powiatu jakieś dwa tygodnie temu mieliśmy dodatni wynik dzikiego łabędzia, także to 

potwierdza tę sytuację, że ptactwo dzikie roznosi tę chorobę, natomiast jest to w środowisku na 

terenie naszego powiatu. Natomiast bioasekuracja, która zgodnie z rozporządzeniem z grudnia 

Ministra Rolnictwa, powinna być prowadzona we wszystkich stadach zamykanie zwierząt to 

jest odrębna rzecz, którą rolnicy no i osoby utrzymujące te zwierzęta powinni przestrzegać. 

Tutaj wspólnie z policją prowadzimy takie akcje przestrzegania przez osoby utrzymujące drób 

właśnie tych zakazów, ponieważ najczęściej z tych informacji, które mamy większość ognisk 

która powstała na terenie lubuskiego wynikała z niefrasobliwości ludzi. Część z tych ognisk 

była po prostu przenoszona, to nie jest tak że choroba występowała automatycznie w stadach 

tylko została przeniesiona przez ludzi, którzy nie zachowali zasad bioasekuracji.”  

 

Radny Karol Skoczylas, cytuję: „Jeszcze się dopytam, bo przy wjazdach do większych 

miastach, widziałem w lubuskim właśnie maty dezynfekcyjne na koła samochodów. 

Podejrzewam, że tam jest już dosyć sporawe zagrożenie, skoro tego typu przedsięwzięcie 

zabezpieczenia jest przed wjazdem do miasta. Przed Gorzowem widziałem pojemniki właśnie 

z cieczą do dezynfekcji, która skraplała się na maty dezynfekcyjne i każdy samochód musiał 

po tym przejechać. Rozumiem, że czegoś takiego Państwo jeszcze nie planujecie? W wyniku 

tego, że nie ma tego zagrożenia nie ma takiego dużego zagrożenia na naszym terenie.”  

 

Lekarz weterynarii Roman Krej powiedział, cytuję: „W województwie lubuskim jeśli 

są tego typu zabezpieczenia, to są związane z tym, że jest tam dużo ognisk, które nie zostały, 

czy nie mogą być zlikwidowane w jeden dzień. Te ogniska są likwidowane sukcesywnie i część 

z nich po prostu istnieje, dlatego są tego typu zabezpieczenia w różnych rejonach. Na terenie 

naszego powiatu i na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych ognisk. Jeśli chodzi o Wielkopolskę 

mieliśmy 17 ognisk. Większość z nich jest już zlikwidowana, także tutaj jeśli chodzi o te 

zagrożenia w Wielkopolsce, to tak to wygląda.”  

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski, cytuję:  

„Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze pytania do innych tutaj gości zaproszonych od Państwa 

Radnych? Jeżeli nie ma, to ja bardzo serdecznie dziękuje. Uważam, że ten raport bardzo 

dokładnie omówiliśmy. Dziękuję wszystkim gościom, którzy przybyli w sprawie tego raportu 

bezpieczeństwa.”  

 

Komisja Praworządności przyjęła Sprawozdanie cząstkowe za rok 2016 

z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020”. 
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Pkt 5  

Raport z realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Konina za 2016 

rok. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wanjas Wiesław, cytuję: 

„Kolejny punkt to raport z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Konina 

za 2016 rok. Ja już nie chciałem Panu Komendantowi mówić, że za chwilę będziemy 

procedować punkt mówiący o tym, jak miasto Konin daje sobie radę z problemem narkomanii.  

  Proszę o przedstawienie raportu przez Panią kierownik Wydziału Spraw Społecznych 

Jolantę Stawrowską.”  

 

Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Jolanta Stawrowska, cytuję: „Chciałam 

zaznaczyć, że my jako gmina, jako Miasto działamy w tej sferze profilaktycznej, natomiast 

właśnie sprawa ścigania przestępczości, zajmowania się nią, to właśnie należy do policji. 

Chciałam dodać że ze współpracy z Komendą Miejską Policji jesteśmy bardzo zadowoleni, 

poza tym wydział prewencji się bardzo dobrze rozwija, także jeśli chodzi o profilaktykę 

przeciwdziałania alkoholizmowi.  

Raport, który Państwu przedstawiamy, jesteśmy zobowiązani przedstawiać do końca 

marca, do tego obliguje nas ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Składamy ten raport co 

roku. W tej chwili o ile Państwo pamiętacie, mamy program przeciwdziałaniu narkomanii na 

lata 2016 - 2018. Zakres, główne cele pozostają te same, natomiast pojawiają się ciekawe nowe 

inicjatywy, co nam się bardzo podoba. Od razu powiem, że w tym roku mieliśmy troszeczkę 

mniej pieniędzy w porównaniu do poprzednich lat, na przeciwdziałanie narkomani, za rok 

2016, natomiast na rok 2017 będzie bogatszy dlatego, że tych pieniędzy raz, że jest więcej, dwa, 

że podoba się nam zwiększenie aktywności w proponowaniu przez organizacje różnych 

programów.  

Konsekwentnie utrzymujemy kierunek, że dofinansowujemy programy, które są 

sprawdzone i są o takim dłuższym działaniu. Nie jednorazowe czy nawet jak mają to być 3-4 

godziny lekcyjne, zresztą jesteśmy zasypywani, szkoły chyba też zasypywane są takimi 

propozycjami z różnych firm z Polski, że przyjadą na 3-4 godziny. To są duże pieniądze 

chociażby dla nas bo to jest ok 2-4 tysięcy, zależy jak ile osób przyjeżdża, ale to są takie 

działania jednorazowe. Ja nie mówię, że są one złe, ale jeżeli mamy te pieniądze, to musimy 

jednak nie mamy ich tak za dużo więc musimy je oglądać i wydawać jak najbardziej 

racjonalnie, to jednak najlepsze są programy rekomendowane czy przez krajowe biuro 

przeciwdziałania narkomani czy przez PARP. Nadal wiodącą taką organizacją, która z nami 

współpracuje, która prowadzi te działania przeciw narkomani jest MONAR. W roku 2016 

daliśmy im trochę mniej pieniędzy dlatego, że tyle akurat mieliśmy, 90 tys., ale oni sobie radzą, 

starają się mimo, że mieli mniej tych pieniędzy, to starają się, żeby oferta dla młodzieży była 

w miarę atrakcyjna. Teraz od razu powiem że w tym roku wprowadzą dwa nowe programy 

interesujące dla młodzieży. Poza tym mamy szkolną interwencję profilaktyczną, którą 

prowadzi Stowarzyszenie Razem. To jest organizacja, która od kilku lat to prowadzi i powiem 

od razu, że w tym roku daliśmy im troszkę więcej pieniążków, dzięki temu że mamy więcej na 

profilaktykę i będą objęte szkoły. Co jest ważne, to nie są tylko szkolenia skierowane dla 

uczniów ale są to kompleksowe działania którymi objęte są dzieci, rodzice i nauczyciele. Także 

wydaje mi się, że idziemy w takim fajnym kierunku. Tego nie da się zrobić od razu, ale można 

zmieniać powoli świadomość tych młodych ludzi, wpływać na ich świadomość, żeby wiedzieli 

czym grozi branie narkotyków, żeby ich od tych narkotyków jak najbardziej odstręczyć. 

Również chodzi o to, żeby wpłynąć na rodziców i na nauczycieli, żeby oni wiedzieli z czym 

mają do czynienia, jak mają z tymi uczniami postępować.  

Może tylko wspomnę jeśli chodzi o takie nowości. We wrześniu zeszłego roku 

zawiązała się otwarta grupa przy HDK, to jest przy honorowych dawcach krwi. Ona działa przy 

Monarze, tam są osoby zdrowe i wychodzące z uzależnienia. Pomagają, starają się pomóc tym 

osobom, które są w trakcie terapii i postrehabilitacji. To była inicjatywa oddolna, nie z Monaru 

tylko właśnie inicjatywa od tej młodzieży, od tych ludzi uzależnionych. 
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 Pocieszające jest to, że do poradni, które się zajmują uzależnionymi, zgłosiło się 

zdecydowanie więcej osób. To świadczy o tym, że ta świadomość uzależnienia i zrozumienie 

że człowiek sobie sam z tą chorobą nie poradzi jednak rośnie. To właśnie jest ta działalność 

w szkołach, to też co się dzieje również programy telewizyjne. W zeszłym roku w tych czterech 

poradniach było ok 140 osób, a teraz było 500, to jest zasadnicza różnica.  

Więcej osób też korzysta z tych porad, które są udzielane w Monarze. O tych 

programach nie chciałabym już mówić szczegółowo, bo wszystko Państwo sobie przeczytają.  

Powiem jeszcze tylko o jednym, co jest tylko w jednym punkcie, ale myślę, że można 

by było to jeszcze rozwinąć, pomyśleć jeszcze na przyszłość, jak to jeszcze połączyć, bo chodzi 

mi to, żeby jeszcze bardziej związać te nasze działania profilaktyczne z polityką prorodzinną.  

Dlaczego? dlatego że my wszyscy wiemy że zdrowa rodzina, normalna rodzina, gdzie nie ma 

tych uzależnień, gdzie reaguje się na te potrzeby dzieci i widzi się te potrzeby, to wtedy tych 

uzależnień jest mniej, jest lepsza współpraca. Ja wiem że to czasami jest to tylko marzenie. 

My wprowadzamy te programy karty dużej rodziny, nasza karta konińska 3 plus jak najbardziej 

się w to wpisuje, ale myślę, że to nie wszystko na co nas stać. Ja nie mówię, że to akurat 

wyłącznie odgórnie mamy dać sygnał z magistratu, ale możemy też pomyśleć o takiej 

inicjatywie, żeby coś jeszcze takiego stworzyć, to jest tak na przyszłość.  

My w tym roku 2016 mieliśmy na realizację tego programu 91.597 zł było to mniej, 

niewiele bo tylko 3 tys. zł mniej niż w roku poprzednim 2015, mniej niż w roku 2014, ale w 

tym roku będzie na pewno lepiej.”  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wanjas Wiesław, cytuję: 

„Dziękuję bardzo za tak pozytywną wiadomość na koniec całego tego sprawozdania. Ja chcę 

tylko powiedzieć takie rzeczy, że dobrze się dzieje, że fundacje, stowarzyszenia, osoby 

prywatne, które zgłaszają swoje interesy, chcą po prostu zawrzeć jakiś wykład nieraz nie 

koniecznie dający cokolwiek dość duże pieniądze, że w tej chwili robimy to w ten sposób, że 

teraz naprawdę opieramy się tylko na sprawdzonych materiałach. Nawet to się bierze z tego i 

dobrze, że te pieniądze chociaż mniej to trzeba je dobrze zagospodarować i ten rok był 

doskonałym przykładem, na to że właśnie pomimo że tych pieniędzy mamy mniej, to jednak są 

lepiej wykorzystane i są nacelowane na to, na co powinny być nacelowane. Natomiast to, że w 

przyszłym roku na ten cel będzie więcej pieniędzy to jest fajne. Sam pomysł to co Pani 

kierownik powiedziała, że połączenie tych działań profilaktycznych z polityką prorodzinną 

również jest to dobra wskazówka dla kogoś kto chciałby z tego skorzystać bo może jakieś 

stowarzyszenie być z takim programem. Dziękuję bardzo.” 

 

 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.  

 

Radni nie mieli uwag.  

 

Komisja przyjęła Raport z realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii dla 

miasta Konina za 2016 rok. 

 

 

Pkt 6  

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2016 rok 

oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2017 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wanjas Wiesław, cytuję: „Punkt 5 jest 

to sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za rok 2016 

oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2017. Bardzo proszę głos 

zabierze Pani dyrektor MOPR-u Anna Kwaśniewska.”  

 



17 

Dyrektor MOPR Anna Kwaśniewska, cytuję: „Proszę Państwa na temat tego 

sprawozdania ja bym mogła i powinnam mówić kilkanaście godzin, ponieważ nawet z dwóch 

powodów. Ja nie potrafię wskazać problemu, którym MOPR w Koninie się nie zajmuje. 

Ponadto jest to ciężka praca sporego zespołu ludzi, ale postaram się w miarę telegraficznym  

skrócie przedstawić, jednocześnie zapraszając tych Państwa, którzy są tą problematyką 

zainteresowani do nas. 

 Realizujemy nasze zadania na podstawie wielu ustaw, ale też naszych autorskich 

programów. Realizujemy w naszym budynku i nie tylko w jednym, w drugim czy w trzecim, 

ale też realizujemy je np. w szkołach program profilaktyczny dla klas V. Programy realizujemy 

w Klubie Integracji Społecznej gdzie od 2 czy 3 lat sprawdzamy się jako organizatorzy prac 

społecznie użytecznych. Powiatowy Urząd Pracy potwierdza nam tylko na liście, że są to osoby 

z trzeciego profilu i my te osoby szkolimy, i kierujemy do prac społecznie użytecznych, 

monitorując tę sytuację. W roku ubiegłym było to 40 osób, w tym roku będzie 50. Na przyszły 

rok mamy jeszcze inne plany, ale to będzie za rok, jeżeli się zrealizują.  

Wydatkowaliśmy w ubiegłym roku ponad 84 mln złotych, posiadaliśmy wystarczającą 

ilość środków finansowych dla mieszkańców Konina na realizowane przez nas wsparcie. 

Wpłynęło do nas 27 tysięcy wniosków od mieszkańców Konina. Wydaliśmy ponad 45 tysięcy 

decyzji administracyjnych. Zdecydowana większość realizowanych naszych zadań to nie jest 

decyzja administracyjna i wniosek, ale jest to bezpośredni kontakt z osobą potrzebującą 

pomocy. Mamy również miejsca dla osób doświadczających przemocy, od niedawna bardzo 

ładne wyglądające, wyremontowane. 

I teraz tak dla ciekawości powiem Państwu czego nie ma w sprawozdaniu, że najwięcej 

co miesiąc otrzymuje rodzina ponad 8 tys. zł plus dożywianie siedmiorga dzieci, tego 

w sprawozdaniu nie ma. Kolejne dwie rodziny co miesiąc otrzymują w granicach 6 tys. zł plus 

dożywianie siedmiorga dzieci w placówkach. Ja nie mówię tutaj o sytuacjach gdzie występują 

schorzenia, ciężkie choroby, gdzie się zdarzy wybuch butli gazowej, pożar czy inne takie 

sytuacje, to są takie comiesięczne świadczenia.  

Niestety wzrasta nam liczba osób, obejmowanych rodzin z powodu narkomanii. Nie 

mówi się o tym, ale również wśród naszych klientów są osoby uzależnione od Internetu i przez 

to występują bardzo ewidentne zaniedbania dzieci. Liczba dzieci w pieczy zastępczej się 

utrzymuje, ale niestety w tym roku od początku roku już ośmioro dzieci trafiło do pieczy 

zastępczej. W ubiegłym roku 22-óch mieszkańców Konina zostało umieszczonych w domach 

pomocy społecznej, w tym 9 osób poza Koninem. Łącznie ok. 120-130 mieszkańców bo nie 

znamy dokładnej liczby, według starych zasad przed 2004 roku, przebywa w domach Pomocy 

Społecznej. Niestety największy problem jest z zapewnieniem opieki nad dziećmi 

porzuconymi, niechcianymi. Właśnie nasi pracownicy, asystenci rodzin, pracownicy socjalni 

zajmują się tymi dziećmi, pilotują drogę do uregulowania sytuacji prawnej, żeby można było 

te dzieci przekazać do ośrodka adopcyjnego i do adopcji, bo takie rodziny są chętne na adopcję 

dzieci. Niestety są to procedury bardzo, bardzo długie. Coraz częściej realizujemy 

postanowienie sądów wydane na nasz wniosek np. dlatego że zgłosiła to straż miejska, policja, 

sąsiedzi o przymusowe leczenie, w którym nasi pracownicy na żywo w tym uczestniczą. Proszę 

mi wierzyć, że jest to stres niewyobrażalny, podobnie jeśli chodzi o zabranie i wywiezienie do 

Domu Pomocy Społecznej, to są bardzo podobne sytuacje, bo coraz więcej jest osób takich, 

które mieszkają same, które zachorowały i nie wiedzą na jakim świecie żyją. W ubiegłym roku 

zabieraliśmy osobę, w której było 4 czy 6 kontenerów wywiezionych śmieci. Czyli pracownik 

socjalny przy pomocy karetki, pogotowia wyprowadzał tę osobę z tych śmieci. Nie mogliśmy 

wcześniej, czekamy za postanowieniem sądu, które dosyć długo trwa.  

Dbamy również o to, żeby dzieci brały udział w różnych formach wypoczynku. Już na 

ten rok mamy wstępną ofertę wypoczynku od kuratorium oświaty z Poznania. Staramy się 

pozyskiwać środki finansowe zewnętrzne.  W ubiegłym roku była to kwota ok. 1 mln 140 tys. 

zł. Na przyszły rok planujemy budżet ok. 87 tys., myślę, że wydatki będą większe. Dla 

przykładu w ubiegłym roku wydaliśmy na 500-setki ponad 27 mln i tu ok. 6.300 objętych dzieci 

pomocą. Świadczenia rodzinne niewiele mniej 25 mln zł, 8 tysięcy ponad dzieci. Niestety 

wzrasta, utrzymuje się, albo niewiele nawet wzrasta liczba dzieci, na których my wypłacamy 
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alimenty. Rodziny są coraz bardziej świadome, kobiety zasądzają maksymalną wysokość, 

kwotę 500 zł. Aktualnie zadłużenie alimenciarzy wobec nas sięga ponad 37 mln zł.  

W roku ubiegłym dostaliśmy do realizacji cztery nowe zadania. Zacznę od 

najprostszego, właściwie to tylko wspomnę, wydawanie decyzji dla osób bezdomnych do 

schroniska, a przy tej okazji według naszych obliczeń, bo my byliśmy koordynatorem tego 

przedsięwzięcia w Koninie, w tą noc, w której byli badani bezdomni 129 przebywało osób 

bezdomnych. Kolejne nowe zadanie świadczenie złotówka za złotówkę - bardzo trudne to jest 

niewyobrażalnie ponieważ tam chodzi o te dochody uzyskane, utracone. Ciągłe przeliczanie 

tych dochodów. Następne nowe świadczenie od ubiegłego roku to jest to świadczenie 

rodzicielskie tu ok. 300 osób skorzystało z tego świadczenia, no i olbrzymie świadczenie jakie 

wymieniłam to tzw. 500+.  

Współpracujemy z wieloma instytucjami, do nas trafiają osoby o różnym poziomie 

wykształcenia, o różnym statusie zawodowym, nie szukając, np. dzisiaj mieliśmy zgłoszenie 

pracownik socjalny, osoba znana zaangażowana społecznie, dzieci wyjechały, wnuki 

wyjechały, sąsiedzi poczuli zapach na klatce. Był pracownik, który znał tę osobę, która była 

tak aktywna zawodowo i zaangażowana społecznie jak wielu z nas.  

Tak wygląda sytuacja, ponieważ rodziny są coraz mniejsze, powyjeżdżane dzieci, te co 

są, są porzucane. Robiłam sobie analizę przed przyjściem na komisję z tej ósemki, jeden rodzic 

Szwecja, drugi rodzic Niemcy, ktoś tam gdzieś pojechał w Polskę. Nie wiadomo gdzie. Sądy 

no sprawy właściwie się toczą, rodzice się nie zgłaszają, jest to z niekorzyścią dla dzieci.  

To tyle w telegraficznym skrócie, zajęło mi to siedem minut a myślę, że przez siedem 

godzin byłoby o czym mówić, proszę o pytania jeżeli są.”  

 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wanjas Wiesław, cytuję: 

„Muszę się zgodzić z Panią dyrektor jak na zakres obowiązków i informacji jakie mogłaby 

przekazać odnośnie działalności MOPR-u, to wiadomości, które przekazała to były naprawdę 

wiadomościami w pigułce. Ja tylko chcę powiedzieć o jednej rzeczy, z którą mieliśmy do 

czynienia w poniedziałek. Dwa tygodnie temu byliśmy na szkoleniu w Starym Mieście i chcę 

powiedzieć Państwu o jednym przypadku, który jest dla naszego miasta czymś szczególnym. 

Była tam Pani lektor z wybrzeża, z Gdańska i teraz słuchajcie drodzy Państwo. Jak zaczęła nam 

mówić o tym, o tym i doszła do tematu działalności miejskiego zespołu interdyscyplinarnego 

i realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochronie ofiar przemocy. Jak ona 

swoje powiedziała gdzie wszystkie peany, hymny były na rzecz Gdańska, jeżeli nie wiecie jak 

to się robi to trzeba brać przykład. I Pani dyrektor z Panią kierownik powiedziały jak to jest w 

Koninie, wtedy ta Pani zdziwiła się bardzo i powiedziała no to Proszę Państwa ja teraz będę 

zmieniała we wszystkich swoich wykładach bo teraz wiem, że to nie Gdańsk jest czołowym 

tylko Wy Państwo macie lepszy program przeciwdziałania jak Panie tutaj poinformowały, jak 

jest tutaj u nas w Koninie.  Ona nie wierzyła po prostu, że można tak działać. Do tej pory, 

mówiła, że to co w Gdańsku widziała to był pokazowy model. Jeszcze raz dziękuję bardzo Pani 

dyrektor, bo wszystko to co Pani powiedziała, to się potwierdza.” 

 

Dalej zapytał czy radni mają pytania. 

 

  

Głos zabrał radny Witold Nowak, cytuję: „Pani Dyrektor oprócz tego co zawsze mówię 

jak Pani występuje bo właściwie wielki szacunek za, nie tylko za przygotowanie sprawozdania, 

ale przede wszystkim za prace dla całego zespołu to właściwie jak czytam o potrzebach na 2017 

rok i jednocześnie mając świadomość, że Pani tutaj tego nie napisze, nie napisze niektórych 

rzeczy bo mam taka świadomość i wszyscy mamy. Chciałbym zapytać o dwie rzeczy które są 

przyznam dla mnie i dla moich koleżanek i kolegów powodem do wstydu myślę, bo gdyby 

pisać o potrzebach MOPR trzeba by było napisać też o wynagrodzeniach pracowników i wydaje 

mi się że trzeba by było napisać o warunkach w jakich pracujecie i proszę przyjąć po prostu ten 

wstyd, nie jako pytanie właściwie przyjąć to z mojej strony jako zażenowanie i wstyd bo 
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właściwie moja ostatnia wizyta w MOPR, jak zobaczyłem rzeczywiście nawet przy tej 

przeprowadzce, przy tych zmianach jak Państwo pracujecie, to rzeczywiście powinniśmy 

Drodzy Państwo pomyśleć co zrobić, żeby tę ogromną pracę, a to jest tak jak Pani dyrektor 

powiedziała, 80 kilka mln zł w całym budżecie miasta. Od kilkunastu lat nie jest zrobione nic, 

żeby warunki płacy i pracy pracowników MOPR-u poprawić. Dziękuje bardzo.” 

 

Dalej głos zabrał Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski, cytuję: „Ja 

powiem jedno, że Pani dyrektor Kwaśniewska jest najdroższą dyrektor w ogóle 

w Wielkopolsce, bo tyle tutaj pieniędzy przez jej ręce przepływa, to można powiedzieć dużo. 

Chciałem tylko powiedzieć, że jak byłem na obchodach 25-lecia w ogóle MOPR-u, przedtem 

o innej nazwie, ale wiadomo tej instytucji, która się narodziła tam w latach 90-tych i sobie 

pomyślę, że ten pierwszy budżet był pewnie niecały milion, bo coś takiego było, że około 

miliona był pierwszy budżet pierwszego roku, a dziś jest 80 milionów to prawie rośnie w 

postępie geometrycznym. Pierwszy był coś 800 nie pamiętam.” 

 

 

Następnie Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker-

Dembińska powiedziała, cytuję: „Wielkie uznanie i szacunek Pani Aniu jak zawsze, bo robi 

Pani rzeczy wydające się niemożliwe wprost. Natomiast ja jestem straszliwie przygnębiona tą 

sytuacją, bo to wygląda tak jakby to była studnia bez dna i ile byśmy pieniędzy nie przeznaczyli, 

to będzie dokładnie coraz gorzej.  

Byliśmy dzisiaj na uroczystościach, czy zebraniu TPD, które również ogromną ilość 

pracy wkłada w opiekę nad dziećmi, wymagającymi wsparcia pomocy, a więc nie tylko MOPR, 

ale jest jeszcze cała masa organizacji które pracują, współpracują, działają na rzecz tych 

potrzebujących i dzieci i starszych i seniorów. Tych seniorów porzuconych będzie coraz więcej. 

Niestety żyjemy coraz dłużej, nie umiemy się opiekować, nie zostaliśmy nauczeni opieki i 

szacunku dla osób starszych, bo porzucenie rodziców to jest jedna z bardziej tragicznych 

rzeczy, a już niewyobrażalne jest dla mnie porzucenie dzieci, wyjazd za granicę i pozostawienie 

ich na pastwę losu.  

Pani Aniu ja mam takie pytanie, bo uczestniczy Pani z pewnością w wielu spotkaniach, 

konferencjach, w wielu badaniach, czy jest gdzieś kres, czy można sobie postawić pytanie, czy 

jest kres tej działalności? Czy my czasami rozszerzając tę działalność nie przyczyniamy się do 

uwolnienia odpowiedzialności, że coraz bardziej niektórzy są zdani na łaskę MOPR-u i po 

części wydaje mi się, że niektórzy odpuszczają sobie, że porzucą swoją matkę, swojego ojca, 

bo wiedzą, że ktoś się nimi zaopiekuje. I teraz nie mam na to odpowiedzi, ale mam do Pani 

pytanie. Jak Pani gdziekolwiek się dowie, bo to są badania ogólnoświatowe przecież, jeżeli się 

Pani dowie, jaki jest program, który pozwoliłby przywrócić wiarę w ludzi, że będą bardziej 

odpowiedzialni za swoje życie, to proszę nas poinformować.” 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wanjas Wiesław, cytuję: „Czy 

Pani Przewodnicząca oczekuje odpowiedzi?” 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker-Dembińska 

cytuję: „Nie, to była moja prośba.” 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wanjas Wiesław, cytuję:  

„Proszę Państwa jak się po części analizuje te przypadki, jak się obserwuje, to wiecie na czym 

między innymi ta rzecz polega? Na tym, że dziesięć czy piętnaście lat temu ktoś komuś pomógł 

napisać podanie. Matka czy ojciec w tej rodzinie świadomy tego, że dzieci rosną nie wyrzucił 

tego podania i to podanie za 10 czy za 12 lat pisze już trójka dzieci, bo już mają szablon i tak 

to się odbywa Proszę Państwa. Z roku na rok tych szablonów jest coraz więcej, a ponieważ 

wiedzą gdzie uderzyć i jak napisać, dlatego jest tak, jak jest. Nie jesteśmy w stanie wszystkich 

przypadków sprawdzić od a do z. Nie ma na to siły.”  
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Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker-Dembińska 

cytuję: „W radiowej „Trójce” ostatnio był taki reportaż, wywiad z niepełnosprawnym 

chłopakiem, który stracił ręce w wypadku no i w Polsce on dostał wszelką pomoc. 

Dostosowanie mieszkania itd. Wyjechał do Ameryki, trafił w ręce jakiegoś tam pasjonata 

i osoby, która realizowała się we wszystkich dziedzinach i sportu i artystyczne zajęcia 

prowadził itd. Dla mnie szokujące było to, że on powiedział tak, oczekiwał, że usamodzielni 

się w tych Stanach, że dostanie mieszkanie dostosowane do jego potrzeb. Jemu tam 

powiedziano, że absolutnie nie, bo to on musi się przystosować do otoczenia, a nie otoczenie 

do niego, bo jeżeli trafi do hotelu, to nie będzie umiał się zachować. I jeszcze taki przykład 

podał, że instruktor jazdy kazał mu wsiąść do samochodu, bo chłopak chciał zrobić prawo jazdy 

i kazał zapiąć pasy. I powiedział: ale jak mam zapiąć pasy jak nie mam rąk? No to zrób coś, 

żeby zapiąć te pasy. To była taka zupełnie inna filozofia, żeby człowiek również starał się 

przystosować do otoczenia, a nie tylko otoczenie do niego.” 

  

Głos zabrał Radny Karol Skoczylas, cytuję: „Temat szeroki i głęboki, bardzo ciężko 

zdefiniować w czym jest problem. Najłatwiej można podać przykład, że trzeba dawać wędkę,  

a nie rybę. Oczywiście to jest bardzo górnolotne i ciężkie do wypracowania w rzeczywistości. 

Myślę, że chodzi tutaj tak naprawdę o rodziców, o rodzinę najbliższą, bo to rodzina daje tą 

wartość i poczucie tego bezpieczeństwa i mądrzy rodzice moim zdaniem powinni wychowywać 

w przygotowaniu do przyszłego samodzielnego życia.  

Natomiast nie uważam, że patologie tworzy system, który pomaga osobom niezaradnym 

myślę, że po to odprowadzamy podatki, po to osoby odprowadzają podatki, które są 

samodzielne, samowystarczalne właśnie po to, żeby podzielić się z osobami, które są mniej 

samodzielne, ewentualnie schorowane z jakimiś problemami, ażeby one mogły funkcjonować 

w rzeczywistości, która jest dla nich bardzo trudna.  

Kończąc już chciałem powiedzieć, że jak najbardziej uważam, że skoro podatki 

odprowadzamy, życzyłbym sobie żeby pomagać tym osobom co nie są zaradne, bo są też takie 

osoby. Natomiast powinniśmy dążyć do tego, ażeby młodzież ucząca się w szkole uczyła się 

życia w przyszłości i nieżerowania na socjalu. Dziękuję bardzo.” 

 

 

 Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać jeszcze głos.  

 

Radni nie mieli uwag.  

 

Komisja przyjęła Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Koninie za 2016 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych 

zadań na 2017 rok. 

 

 

Pkt 7 – DRUK Nr 497 

Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w mieście Koninie w 2017 roku  

 

 

Dyrektor MOPR Anna Kwaśniewska, cytuję: „Jeżeli chodzi o tę uchwałę to jest to po 

prostu wstępny podział środków. Jeżeli będzie potrzeba to będzie zmieniony, też dodam, że są 

dodatkowe środki na aktywny samorząd, które nie wchodzą do budżetu miasta uchwałą rady 

miasta. Dziękuję.”  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wanjas Wiesław, cytuję: 

„Bardzo dziękuję. Proszę Państwa tak jak powiedziała Pani Dyrektor w krótkich żołnierskich 

słowach i tak my ten temat kilkakrotnie w ciągu roku będziemy podejmować, ponieważ na tę 
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chwilę są to środki podzielone na bazie tego, co było w roku 2016, ale życie przynosi różne 

rozwiązania. Będziemy przenosić zgodnie z sugestią pracowników MOPR, z tych które są 

niewykorzystane, po to by je nie tracić i o taką czujność i działalność zabiegamy.” 

 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.  

 

Radni nie mieli uwag.  

 

W głosowaniu KOMISJA RODZINY i SPRAW SPOŁECZNYCH zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie - 9 radnych było „za”.  

 

 

Pkt 11 - DRUKI Nr 505 i 506 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr 505);  

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

(druk nr 506). 

 

Projekty uchwał omówił Z-ca Skarbnika Miasta Kazimierz Lebioda. 

 

Radni nie mieli uwag.  

 

Projekty uchwał komisje przyjęły informacyjnie.  

 

 

Pkt 12 – DRUK Nr 496 

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Konin  

 

 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker-Dembińska 

powiedziała cytuję: „To jest projekt uchwały, który musimy podjąć z uwagi na zapisy ustawy 

prawo oświatowe i przepisów wprowadzających tę ustawę. W związku z wyznaczeniem tych 

rejonów będziemy musieli dokonywać pewnych kwalifikacji i tu poproszę Panią kierownik 

o przedstawienie istoty tej uchwały.”  

 

 Kierownik Wydziału Oświaty Urszula Miłosz - Michalkiewicz, cytuję: „Zarówno 

w Konstytucji jak i w ustawie o systemie Oświaty jest zapisane, że w Polsce obowiązek nauki 

jest do 18-stego roku życia, a zatem dziecko uczeń mieszkający w obwodzie szkoły jakby 

z urzędu należy mu się miejsce. Ta uchwała którą przedstawiamy pokazuje lokalne kryteria 

przy drugim etapie rekrutacji, czyli w momencie, kiedy chętnych do szkoły jest więcej a za 

mało jest miejsc.  

Ustawodawca zapisał już to, bo przypomnę, że w latach 2013-2015 dokonano 

czterokrotnych zmian w ustawie o systemie oświaty, była to tak zwana ustawa przedszkolna, 

rekrutacyjna, przedszkolna i oceniająca i wtedy ustawodawca zażyczył sobie, żeby rekrutacja 

była uporządkowana w ustawie. I tak jak powiedziałam, to co my mamy dzisiaj przedyskutować 

i podjąć na sesji, to jest uchwała mówiąca o tym kiedy zabraknie miejsc. Oczywiście wiemy, 

że teraz w każdej szkole miejsc jest dosyć. Ustawodawca zapisał tzw. standardy obowiązujące, 

wynikające z ustawy, ja tylko przypomnę, że jest to dziecko niepełnosprawne, dziecko 

rodziców niepełnosprawnych, sierota, pół sierota, z rodziny zastępczej, a my wyznaczamy tzw. 

kryteria nasze lokalne. One są tak jakby spójne z tymi, co my przedstawialiśmy w tej uchwale 

przedszkolnej rekrutacyjnej, bo to najczęściej się zazębia, a zatem są te lokalne. Tam te 

wynikające z ustawy są wypunktowane na 100 punktów, nasze nie powinny być większe jak 
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100, mają 99 i tak naprawdę ta uchwała sobie żyje tak po cichu swoim życiem, a ważny jest ten 

kalendarz i później to, co się stanie, czyli elektroniczny nabór. Także procedury są znane, 

przećwiczone, sprawdzone, sprawdzają się doskonale i myślę, że poprawiają też rodzicom 

dostęp do szkoły, bo można to robić elektronicznie.  

Ja jeszcze tylko dopowiem, że my tę uchwałę zarówno przedszkolną jak i tę one tylko 

obowiązują na rok dlatego, że w tym roku z tymi zawirowaniami wszelkimi prawnymi, na drugi 

rok będzie napisana jedna uchwała do szkoły podstawowej i przedszkola napisana łącznie. 

Dziękuję bardzo.” 

 

  

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker-Dembińska 

zapytała czy radni mają pytania.  

 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

 

Komisja EDUKACJI, KULTURY i SPORTU projekt uchwały zaopiniowała 

pozytywnie 8 głosami „za”. 

 

 

Dalej obradowała Komisja Rodziny i Spraw Społecznych. 

Sprawy bieżące:  

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wanjas Wiesław, cytuję: 

Proszę Państwa, bardzo serdecznie chciałbym powitać na zebraniu naszej Komisji Panią dr 

Renatę Murawiecką ordynatora oddziału okulistyki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 

w Koninie jak również Panią Karolinę Waligórę przedstawicielkę kampanii „Jaska nie boli 

tylko kradnie wzrok”. 

Proszę Państwa ta kampania zwróciła się do nas, do Pana Prezydenta z takim pismem 

o tym, że postanowili zaznajomić naszą komisję, a poprzez stanowisko naszej komisji również 

Pana Prezydenta, o tym co się wiąże z jaskrą, co można zrobić w przeciwdziałaniu, jak można 

to zrobić. O wszystkie takie wiadomości byśmy Panie prosili. Tutaj są członkowie Komisji 

Rodziny i Spraw Społecznych oraz kierownik Wydziału Spraw Społecznych miasta Konina 

Jolanta Stawrowska. Bardzo proszę Panie rozpoczną prezentacje, następnie my jeżeli będziemy 

mieć pytania, zadamy pytania, panie odpowiedzą no i na koniec przyjmiemy stanowisko jako 

komisja. Proszę bardzo.” 

 

Dr Renata Murawiecka - Sarnowska ordynator oddziału okulistyki w WSZ w Koninie, 

cytuję: „Dzień dobry wszystkim Państwu. Rzeczywiście od wielu lat pracuję w oddziale 

okulistycznym a od kilkunastu lat jestem ordynatorem, a teraz kierownikiem oddziału 

okulistycznego. Bardzo dziękuję za dzisiejsze zaproszenie wszystkim Państwu i Panu 

Przewodniczącemu na tę komisję. Chciałabym ze swojej strony troszeczkę od strony 

medycznej tak pokrótce parę rzeczy opowiedzieć o trudnej do leczenia dotkliwej choroby i 

przewlekłej choroby oczu jaką jest jaskra. W odniesieniu właśnie do kampanii społecznej, która 

jest prowadzona od kilku lat „Jaskra nie boli tylko kradnie wzrok” w kilku słowach powiem 

o przyczynach utraty wzroku. Zdefiniujemy w kilku słowach jaskrę, czynniki jaskry, całą 

epidemiologię w Polsce i w naszym mieście. Jak diagnozujemy, jak leczymy, jak wykrywamy, 

o konsekwencjach nieleczonej jaskry no i mam nadzieję o ważnej Państwa roli kluczowej 

w promocji profilaktyki tej choroby.  

Na początek powiem jeszcze o najczęstszych przyczynach utraty wzroku. To są 

najtrudniejsze choroby w okulistyce, które mogą doprowadzić do utraty wzroku: jest to zaćma, 

jaskra, o której będziemy dzisiaj mówić, AMD to taki angielski skrót na zwyrodnienie plamki 

żółtej związanej z wiekiem, występującej bardzo często u osób starszych powikłania oczne. 

Cukrzyca też niestety jest bardzo częstą przyczyną utraty wzroku no i mamy jeszcze inne 
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przyczyny zatory, zakrzepy, urazy. Dziś bardziej wspomnimy o jaskrze. Wracając jeszcze do 

zaćmy to bardzo często jest mylona z jaskrą. Są to dwie różne choroby, obie mogą prowadzić 

do utraty wzroku, ale zaćma jest o tyle lepszym rozwiązaniem, że można ją wyleczyć. Mamy 

sposoby, wycinamy zaćmioną soczewkę i wstawiamy sztuczną soczewkę i wtedy właśnie 

możemy odzyskać wzrok kilka dni po operacji. Natomiast jaskra niestety może też prowadzić 

do utraty wzroku i to już niestety jest nieodwracalna utrata wzroku. Więc jest to o wiele większy 

problem.  

Co to jest jaskra? Jest to schorzenie w którym mamy podwyższone ciśnienie wewnątrz 

gałkowe. Każde oko ma swoje ciśnienie, oko jest wypełnione płynem, który jest w oku 

produkowany i jest też w oku wchłaniany i ta produkcja płynu w oku określa odpowiednie 

ciśnienie wewnątrz gałkowe. To ciśnienie musi się mieścić w pełnej określonej normie, ale 

niestety są choroby, które powodują wzrost ciśnienia, są schorzenia gdzie to ciśnienie jest 

podwyższone. Podwyższone ciśnienie niestety uszkadza oko, uszkadza przede wszystkim nerw 

wzrokowy, czyli nerw, który łączy oko z mózgiem. Te bodźce wzrokowe mogą być 

przekazywane do mózgu i to niestety podwyższone ciśnienie uszkadza nam ten nerw wzrokowy 

i doprowadza do stopniowego ograniczenia ubytków w polu widzenia. W efekcie powoduje to 

nieodwracalną utratę wzroku. O tyle jest to trudne do rozpoznania, że centralne widzenie 

zostaje długo dobre i my nie zauważamy, że ta jaskra się toczy, bo ogranicza się tylko pole 

widzenie od obwodu. Jest to na początku w pierwszych fazach choroby trudne do 

wychwycenia, więc sam pacjent nie może tego rozpoznać i nie może się zorientować, że coś w 

ogóle złego się dzieje z okiem. Ostrość wzroku jest dobra, pacjenta nic nie boli, nic się nie 

dzieje, a się okazuje, że choroba się toczy. Jaskra może być dziedziczna tak więc jak w rodzinie 

ktoś choruje czy rodzice, czy dziadkowie, czy rodzeństwo to oczywiście musimy się częściej 

badać. U osób z krótkowzrocznością okazuje się, że częściej ta jaskra występuje. Ogólne 

choroby zaburzenia gospodarki tłuszczowej, cholesterol za wysoki, lipidy za wysokie ciśnienie 

krwi za niskie z kolei, niektóre objawy naczyniowoskurczowe czyli zimne ręce, dłonie. Stres 

jest bardzo ważnym czynnikiem, papierosy, migreny czyli takie czynniki naczyniowe. Jak 

mamy problem z tym ukrwieniem, to okazuje się, że to ma bardzo duży wpływ na rozwój 

jaskry.  

Epidemiologia w Polsce, okazuje się że mamy ok. 800 tysięcy osób z jaskrą, czyli 2% 

populacji. Jest to strasznie dużo, a na świecie nawet 70 mln ludzi, z tego 6 mln jest niewidomych 

mniej więcej połowa nie jest świadoma, że ma jaskrę, bo jest niezdiagnozowana. Chodzi nam 

o tych pacjentów w tej kampanii. Okazuje się, że więcej kobiet choruje na jaskrę. 70% 

przypadków jaskry jest niestety wykrywana zbyt późno by uratować widzenie. Okazuje się, że 

jak jaskra jest już zaawansowana, jak ją rozpoznamy, to dopiero jak są już zmiany w tym polu 

widzenia, to nie zawsze jesteśmy w stanie ją zatrzymać, dlatego tak ważne jest rozpoznanie jej 

na początku jak dopiero się pojawia i nie ma uszkodzeń. A w Koninie okazuje się, że mamy 

1600 osób chorych na jaskrę. Połowa jest jeszcze nieznaleziona i nie wie że jest chora. Żeby 

zdiagnozować jaskrę lekarz okulista bada dno oka, ciśnienie wewnątrz gałkowe to są proste 

badania, ale muszą być wykonane w gabinecie specjalistycznym, okulistycznym. Z nowości to 

jest tomografia oka, tomografia nerwu wzrokowego, ocenić ten nerw wzrokowy na ile jest 

zniszczony przez jaskrę. Jeżeli nic się nie dzieje, to faktycznie badania mogą być wykonywane 

co dwa lata. Jeżeli jesteśmy w grupie ryzyka to te badania muszą być robione częściej.  

Leczenie polega przede wszystkim na obniżeniu tego ciśnienia wewnątrz gałkowego, 

które jest za wysokie i musimy obniżyć, żeby nie uszkadzało nam tego nerwu wzrokowego. 

Jest leczenie przede wszystkim farmakologiczne, gdzie stosujemy krople i te krople używamy 

do końca życia, bo to jest choroba, której nie da się wyleczyć. Jest ona do końca życia tylko ją 

można zatrzymać przez stosowanie kropli. Mamy również leczenie laserami, a jeżeli to nam też 

nie wystarcza, to leczymy operacyjnie, a celem jest powtrzymanie niszczenia tego nerwu 

wzrokowego poprzez osiągnięcie odpowiedniego ciśnienia w oku. A problem jest w zbyt 

późnej diagnozie, słabej wykrywalności tej choroby. Im wcześniej wykryjemy u takich 40-

latków tym dłużej będą się cieszyć wzrokiem. To tyle z mojej strony.” 
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 Następnie głos zabrała Pani Karolina Waligóra  przedstawicielka kampanii „Jaskra nie 

boli tylko kradnie wzrok”, cytuję: „Na początku kampanii przeprowadziliśmy taką kampanię 

Polaków na temat tego co wiedzą o jaskrze i wiele osób odpowiedziało nam, że jaskra to 

światłowstręt, albo, że jaskra to zaćma więc możecie się Państwo domyśleć jaki jest poziom 

wiedzy statystycznego Polaka na temat jaskry i dlaczego nie udaje się na badania 

profilaktyczne.  

Szanowni Państwo oprócz kosztów leczenia co jest jedną rzeczą, to osoba niewidoma 

nie przynosi dochodów gminie. Stanowi obciążenie, jest świadczeniobiorcą. Oprócz tych 

kosztów, o których mówię no to też są ogromne koszty społeczne. Myślę, że tutaj najlepszą 

osobą, która mogłaby Państwu powiedzieć o doświadczeniach jest osoba niewidoma, która 

straciła wzrok w wyniku jaskry. My mieliśmy w zeszłym tygodniu konferencję prasową 

z Polskim Towarzystwem Okulistycznym poświęconą akcji ogólnopolskiej Polscy Okuliści 

kontra Jaskra i tam zaprosiliśmy człowieka, który stracił wzrok jako nastolatek w wyniku 

jaskry. Zachorował jako młodzieniec na jaskrę, nie poddał się leczeniu i stracił wzrok. Totalnie 

jest niewidomy i mówi, że on teraz takich prostych rzeczy, które normalnemu człowiekowi 

wydają się normalne nie jest w stanie wykonać. Jazda na rowerze? On teraz nie pojeździ na 

rowerze, on nie pójdzie do sklepu, nie wybierze z spółki rzeczy, które chciałby wybrać, bo nie 

widzi. Musi mieć pomoc drugiej osoby. Nie przejedzie z jednego końca miasta na drugi bo 

musi mieć specjalne udogodnienia, a tutaj nie zawsze w różnych miastach one są. Więc oprócz 

tego, że jest młodym człowiekiem, że stracił wzrok w wyniku jaskry, to też oczywiście pobiera 

rentę. Jest 30-letnim chłopakiem, który mógłby być aktywny zawodowo niestety tak nie jest.”  

 

 

Dr Renata Murawiecka – Sarnowska ordynator oddziału okulistyki w WSZ w Koninie, 

cytuję: „Te koszty społeczno-ekonomiczne są znacznie wyższe niż koszty z wczesnym 

wykryciem jaskry. No i liczymy na Państwa Pomoc, bo Państwo macie realny wpływ na zmianę 

tej sytuacji z zakresu jaskry, bo przez wszystkie inne możliwości szkolenia, spotkań, wykładów 

z mediami różne kontakty, prowadzenia profilaktycznych badań razem z nami co by nam 

umożliwiło zwiększenie liczby wcześniej zdiagnozowanych osób i zapobiegłoby znacznej 

ilości utraty wzroku. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.” 

 

 

Karolina Waligóra przedstawicielka kampanii „Jaskra nie boli tylko kradnie wzrok” , 

cytuję: „Kampania o której mówimy i z którą przyjechaliśmy do Państwa została 

zainagurowana w 2015 roku podczas Światowego Tygodnia Jaskry. Wtedy wspólnie 

z organizatorami czyli Stowarzyszeniem Chorych na Jaskrę z Wrocławia, Polskim 

Stowarzyszeniem Okulistycznym, Sekcją Jaskry Polskiego Towarzyszenia Okulistycznego, 

Polskim Związkiem Niewidomych i tu kluczowe i Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich 

-to jest taka organizacja zrzeszająca miasta w Polsce, które działają zgodnie z wytycznymi 

WHO, zajmują się profilaktyką zdrowia. Wspólnie zorganizowaliśmy konferencję prasową, 

która miała na celu zwrócenie uwagi mediów na problem jaskry w Polsce. Polacy nie wiedzą 

co to jest jaskra, mylą jaskrę z zaćmą, nie badają się profilaktycznie, rzadko albo wcale nie 

chodzą do lekarza okulisty. Chcieliśmy nagłośnić ten temat w mediach i za pośrednictwem, bo 

to jest najprostsza droga do dotarcia do szarego Kowalskiego, nagłośnić temat i zachęcić 

Polaków do tego, żeby się badali. Mieliśmy 1406 przekazów medialnych, to są artykuły 

w różnych mediach zaczynając od Gazety Wyborczej, Super Expresu, lokalnych. Byliśmy we 

wszystkich telewizjach z różnych okazji. Zawsze musimy mieć pretekst, żeby mówić o jaskrze. 

Nasi eksperci byli w radiach, w audycjach zdrowotnych, mówiliśmy przy okazji Światowego 

Tygodnia Jaskry, ale mówiliśmy też przy okazji Światowego Tygodnia Wzroku, ale też przy 

okazji działań, które były realizowane w lokalnych samorządach. My też w ramach współpracy 

z samorządami przekazujemy im materiały, którymi dysponujemy przekazujemy je w formie 

elektronicznej jeżeli dana gmina chce wstawić swój logotyp jako współorganizatora działań 

edukacyjnych, ale jeżeli też wystarczą tutaj wersje drukowane, to mamy pare drukowanych 

materiałów, które możemy przesłać do Państwa kurierem, żebyście mogli je rozwiesić, czy 
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plakaty, czy też ulotki, które otrzymaliście Państwo do rozdania mieszkańcom zachęcając do 

tego, żeby się badać. Dysponujemy też filmem, który udostępniamy samorządom. 

Przygotowaliśmy też takie wytyczne do przeprowadzenia akcji przesiewowej to jest taki 

mechanizm działania dla każdej z gmin, co można zrobić, żeby dany program, czy dane 

działanie związane czy z edukacją mieszkańców na temat jaskry, czy z przeprowadzeniem 

badań profilaktycznych by jak najefektowniej przeprowadzić, czy też długofalowy program 

wykrywania jaskry.  

Zarówno jeden jak i drugi dokument został opracowany we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich. Tak jak powiedziałam jest to organizacja, która 

zrzesza miasta. To są urzędnicy zajmujący się profilaktyką zdrowia. Teraz prezesem 

Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich jest dyrektor Wydziału Zdrowia z Łodzi i Łódź od 

kilku lat sprawuje pieczę nad stowarzyszeniem i realizuje działania w ramach stowarzyszenia. 

Dokument został opracowany przez pracownika Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi na 

bazie wytycznych, które były ustalone odgórnie przez Agencje Ocen Technologicznych, czy 

przez doświadczenia urzędników samorządowców.  

To co my ze swojej strony jako kampania dajemy gminie i do czego się zobowiązujemy, 

i w czym pomagamy, jeżeli gmina zdecyduje się na podjęcie tematu jaskry, to oprócz tych 

materiałów edukacyjnych, które mamy i przekazujemy bezpłatnie, to też wspieramy gminę w 

działaniach medialnych. My przygotowujemy komunikat prasowy na temat planowanych 

działań, wysyłamy ten komunikat do mediów. Ten komunikat zawsze zawiera wypowiedzi 

eksperta, wypowiedzi przedstawiciela gminy czy tutaj prezydenta, czy radnych. Nagłaśniamy 

to w lokalnej społeczności tak, że mieszkańcy, żeby wiedzieli czy Urząd Miasta, czy Urząd 

gminy zajmuje się tym tematem, który jest ważny z punktu widzenia mieszkańców. Zachęcamy 

media do tego, żeby pisały o problemie i zachęcały też mieszkańców do przyjścia na badania, 

więc tutaj służymy wsparciem z naszej strony, służymy wsparciem, jeżeli chcecie u Was 

lokalnie zorganizować konferencję prasową dla mediów nawet wojewódzkich. Zapraszamy też 

media wojewódzkie do urzędu, pomagamy od strony technicznej w organizacji. Ostatnio dwa 

tygodnie temu pomagaliśmy miastu Wrocław w realizacji takiego projektu. Miasto Wrocław 

przystąpiło do kampanii „Jaskra nie boli tylko kradnie wzrok” i u siebie w regionie 

zorganizowali wspólnie z profesorem Misiuk spotkanie edukacyjne dla swoich mieszkańców. 

To jest pierwszy krok właśnie edukacyjny na drodze ku temu, żeby zdiagnozować jak 

największą liczbę mieszkańców. Przygotowaliśmy też komunikaty prasowe, uprasowaliśmy 

temat w mediach. Pokazało się tak naprawdę po dwóch dniach, po konferencji, po spotkaniu 

dwie publikacje telewizyjne, przyjechała telewizja i zrobiła materiał w lokalnej TVP i innej 

jeszcze telewizji na temat jaskry, na temat całej akcji, całej kampanii. Zachęciło to 

mieszkańców gdzie mają przyjść, gdzie mają się dowiedzieć co mają zrobić jak się diagnozuje 

jaskrę, gdzie mają to zrobić. Ukazało się 10 publikacji radiowych i to były zarówno szybkie 

news informacje, czyli takie jakie słyszycie w radiu, że coś się dzieje w wiadomościach, ale 

były też dłuższe audycje poświęcone jaskrze, gdzie ekspert przez godzinę opowiadał o tym 

czym jest jaskra, jak ją zdiagnozować, gdzie trzeba się udać, czy to jest w ramach bezpłatnych 

badań organizowanych dla mieszkańców, czy też w ramach NFZ-tu i skierowania do lekarza 

okulisty i pokazało się 40 publikacji internetowych wszystkie w kontekście, że Urząd Miasta 

organizuje takie działania dla swoich mieszkańców. My do tej pory zorganizowaliśmy ok.100 

spotkań takich jak to w różnych jednostkach.  

Dotarliśmy z przekazem kampanii do wszystkich gmin w Polsce. Na chwilę obecną od 

zeszłego roku działania zostały wdrożone w 53 gminach. Są to działania edukacyjne jak 

również działania szersze, czyli jednorazowe akcje profilaktyczne wykrywania jaskry. Jednego 

dnia zostają zaproszeni mieszkańcy do wygranego w przetargu gabinetu czy szpitala i mają 

zaoferowane badania profilaktyczne, które są finansowane z funduszy gminy. Gminy 

zaangażowały się w nagłośnienie tego i zachęcenie swoich jednostek, ośrodków które 

podlegają danej gminie do zaangażowania się, do przystąpienia do bezpłatnego dnia otwartego 

dla mieszkańców. Dziękuję.” 
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Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wanjas Wiesław, cytuję: 

„Bardzo dziękuję Paniom za prezentację i teraz zgodnie z tym co mówiliśmy sobie bardzo 

proszę kto z Państwa chciałby zadać pytania, to jest ten czas.”  

Radny Karol Skoczylas cytuję: „Drogie Panie jeśli można. Pierwsze pytanie: 

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich tam powiedziała Pani 53 gminy przystąpiły. Proszę 

mi podać chociaż kilka gmin z naszej okolicy.” 

Karolina Waligóra cytuję: „Musiałabym odnieść się do notatek i sprawdzić. Pełną listę 

możemy Państwu przedstawić, przesłać to Państwu mailem.” 

Radny Karol Skoczylas, cytuję: „Dobrze poproszę. I teraz kolejna rzecz informacyjna. 

Tutaj Panie przedstawiły informacje ogólnopolskie. Myślę, że bardzo istotnym aspektem jest 

informacja dotycząca naszej gminy, bo jeżeli mielibyśmy wejść w to, podstawowym pytaniem 

jakie jest, to odzwierciedlenie w naszej gminie, więc myślę takie informacje powinniśmy 

uzyskać.”  

 Karolina Waligóra cytuję: „Ja myślę, że tutaj Państwo nie odbiegacie od reszty Polski 

jeśli chodzi o procenty. Zważywszy też na populację, która u Państwa występuje. Myślę, 

że nawet ten wskaźnik wykrywalności byłby dużo większy niż w reszcie populacji. Jest to 

związane z wiekiem mieszkańców. Im starsze osoby, tym częściej zdiagnozowana jaskra.” 

Radny Karol Skoczylas, cytuję: „Tak ja to wszystko rozumiem. Słuchałem Pani 

wykładu jak również Pani koleżanki. Myślę, że jednak zasadnym jest informacja odnośnie 

naszej gminy i teraz kolejne pytanie. Czy tego typu działania były podjęte przez Państw na 

terenie naszej gminy?”  

Karolina Waligóra cytuję: „Wiem, że na terenie waszej gminy w ubiegłym roku odbyło 

się spotkanie poświęcone jaskrze.” 

Radny Karol Skoczylas, cytuję: „Jakie są koszty tego badania, żebyśmy mogli 

w stanowisku to ująć. Czy w teorii jesteśmy w stanie wyliczyć mniej więcej osoby, które są 

zagrożone? Mówimy o kosztach badania.”  

Karolina Waligóra cytuję: „Podstawowe badania, tutaj Pani doktor mnie poprawi jeśli 

chodzi o jaskrę, czyli badania ciśnienia wewnątrzgałkowego, tak żeby sprawdzić one chyba 

kosztują 80 zł z tego co pamiętam.”  

Radna Elżbieta Streker-Dembińska cytuję: „Panie są w stanie zebrać informacje ile osób 

z NFZ, ile osób z Konina ma jaskrę, leczy się w tych placówkach podlegających NFZ. To my 

możemy przyjąć, że rodziny tych osób są potencjalnie zagrożone, właśnie ta grupa najbardziej 

zagrożona i nie można tego projektu zacząć od tego, żeby wytypować 50% powiedzmy 

populacji a 2% poddamy takim badaniom. Trzeba kierować takie badania przesiewowe do tej 

grupy najwyższego ryzyka. Czyli jak będziemy wiedzieć ile w Koninie jest rodzin, czy osób, u 

których wystąpiła ta choroba to będziemy mogli podjąć wtedy decyzję dedykowania takich 

badań do tych rodzin i myślę, że nie pełnego badania tylko badania ciśnienia oka bo to jest 

podstawowe, przesiewowe.”  

Radny Karol Skoczylas, cytuję: Chciałbym jeszcze dopytać czysto technicznie, ile trwa 

takie badanie i ile w ciągu dnia jesteśmy w stanie przeprowadzić takich badań.”  

Dr Renata Murawiecka - Sarnowska cytuję: „Takie badanie to jest kilka minut. 10 minut 

powiedzmy. Koszt w granicach 70-80 zł.” 

Karolina Waligóra cytuję: „Proszę pamiętać, że w tych dokumentach, które 

przesłaliśmy i przygotowaliśmy, my przygotowaliśmy taki wywiad dla pacjenta, taką ankietę 

i  z taką ankietą, z wynikami, które otrzyma, poziom ciśnienia czy z jakimkolwiek badaniem 
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ten pacjent, u którego istnieje jakikolwiek podejrzenie, to na tym etapie nie możemy w 100 % 

powiedzieć, że pacjent ma jaskrę. On musi przejść jeszcze te dodatkowe badania, pełną 

diagnozę, ale on już wtedy z tą kartką z naszego programu idzie do lekarza z NFZ i już od razu 

dostaje skierowanie, bo nie może mu lekarz odmówić, kiedy jest jakaś podstawa ku temu.” 

Radny Mirosław Bartkowiak, cytuję: „Przepraszam bardzo. Pani doktor, mam pytanie 

takie, bo dwa lata temu zrobiłem na swoim ogrodzie badania działkowców na słuch, bo do mnie 

się zgłosili i szukałem okulistów. I to była taka niedziela, gdzie dużo działkowców przyszło 

z różnych działek i zapisywali się, a potem przekazywali do tych gabinetów gdzie badają 

i chodzą, bo tak nie wiedzieli gdzie pójść. Natomiast teraz okulistyka, bo mnie to interesuje. 

Gdybym ja u siebie zorganizował i przyjechalibyście z aparaturą i przebadali ludzi na wzrok na 

tę jaskrę i wtedy zapisywaliby się do gabinetów tu i tam, wie Pani to jest bardzo dobra sprawa, 

tak jak gdyby to była biała niedziela, czy sobota. I wtedy Ci ludzie się zapisują do specjalistów 

i idą. Ja zrobiłem to dwa lata temu na słuch i bardzo dużo ludzi było i ile z tego skorzystało. 

Mam pytanie do Pani czy to można zrobić?”  

Dr Renata Murawiecka - Sarnowska, cytuję: „No tak, generalnie robimy takie badanie 

w gabinetach, bo są warunki ciemni i możemy łatwiej obejrzeć. Sprzęt jest średnio przenośny.”  

Radny Mirosław Bartkowiak, cytuję: „Ale ja pod tym kątem tak jak mówię, że nikt nie 

płaci za zrobienie profilaktyki. Badania takie zrobić, a oni się zapisują do gabinetu.”  

Radna Elżbieta Streker-Dembińska cytuję: „Badanie takie jest drogie.”  

Radny Wanjas Wiesław, cytuję: Proszę Państwa tzn. czy to jest drogie czy niedrogie, 

kwestia, że tak powiem, do dyskusji dlatego, że tutaj szybciutko radny Skoczylas wyliczył, że 

jeżelibyśmy jakiś jeden dzień przeznaczyli to przebadałoby się 40 osób.”  

Karolina Waligóra cytuję: „Z reguły to jest tak, że gmina zakłada sobie jakąś populację, 

którą chce przebadać wspólnie z ekspertem, z Panią doktor wskazujecie jak najbardziej wąską, 

efektywną grupę do przebadania, czyli nie badamy wszystkich jak leci, tylko tych, u których 

jest największa szansa, że zdiagnozujemy. Organizujecie przetarg, do których przystępują czy 

placówki z regionu, ta firma, która będzie najtańsza.”  

Radny Piotr Korytkowski, cytuję: „Dziękuje bardzo Panie Przewodniczący. Szanowni 

Państwo, Szanowne Panie zastanawiam się, bo podobna rzecz trafiła do nas związana z 

programem In vitro, który miał być zainicjowany przez nas samorząd i finansowany. Pewnie 

kwoty są troszeczkę inne, natomiast tutaj jeśli chodzi o tę jaskrę, zastanawiam się nad sensem. 

To znaczy jest, ale proszę zwrócić uwagę, że przecież mieszkańcy, osoby, które pracują 

zobowiązane są do odbywania cyklicznych badań lekarskich, okresowych. Tam jest również 

okulista, czyli jeżeli do okulisty trafi i to badanie jest rzetelnie wykonane, to przecież takie 

badanie powinno być zrobione. Ja wiem jak te badania się odbywają natomiast jest to kwestia 

niestety tej rzetelności, podejmowania badań przez lekarza okulistę. Część osób również trafia 

do społecznej służby zdrowia, większość ludzi trafia również do prywatnej i teraz my jako 

samorząd nie znaleźliśmy przynajmniej ja tak to argumentowałem, nie znaleźliśmy pieniędzy 

w naszym budżecie na program in vitro, a znajdziemy pieniądze na jaskrę, finansowanie 

zapobiegania rozwojowi tej choroby i teraz jest takie pytanie. Czy te samorządy to mają już 

Państwo wyręczać dokumentnie w każdym działaniu związanym z ochroną zdrowia? Przecież 

jest to naprawdę żenujące. My musimy jeśli chodzi o geriatrię, jeśli chodzi o noworodków w 

dużej części opierać się na działaniach jakie prowadzi WOŚP, żeby rzeczywiście takie 

pieniądze znalazły się w systemie i żeby sprzęt zakupiony przez tę fundację trafiał do lecznic. 

Tutaj samorządy muszą brać na siebie ten ciężar leczenia i wchodzenia w różne programy 

profilaktyczne HPV, jaskra, In vitro, różnego rodzaju szczepionki. Jestem sceptyczny co do 

tego, żeby z budżetu miasta proponować i finansować tego typu działania. No niestety drodzy 
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Państwo, my naprawdę musimy liczyć każdy grosz. Jestem sceptyczny co do finansowania tego 

z budżetu. Dziękuję.” 

Karolina Waligóra cytuję: „Ale proszę pamiętać o tym, że koszty, które Państwo 

poniesiecie w tych podstawowych przesiewowych badaniach one są dużo mniejsze niż te 

koszty, jeżeli osoba, która przyjdzie, trafi do lekarza okulisty, to już trafi do tego programu 

w ramach NFZ.”  

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wanjas Wiesław, cytuję: Ale 

wyręczamy, wyręczaliśmy i wyręczać będziemy Pani Przewodnicząca i taka jest prawda i nikt 

nas od tego nie wybawi. Natomiast dziwię się Panu dyrektorowi skądinąd jednostki (WORD), 

że nie wie na czym polegają badania wzroku na badaniach okresowych. Przez wiele lat już tego 

nie przechodzę, przez wiele lata co roku musiałem pracując w zakładzie ciężkim w hutnictwie, 

musiałem chodzić. To polega tylko na tym, że przykłada się rękę i sprawdza ktoś czy się widzi, 

czy nie. Nikt nie robi więcej badań. Proszę Państwa to, że nie zrobiliśmy jednych badań, to 

wcale nie musi rzutować, że nie zrobimy innych, bo kwestia jest jeszcze jak to będzie odebrane 

przez mieszkańców, kwestia jest taka, ile będzie kosztowało i słuchajcie Państwo ja sobie 

zapisałem takie cyfry z prezentacji. Jeżeli 800 tysięcy Polaków, w tej chwili mówimy 

statystycznie, jest chorych na jaskrę i tam Pani doktor powiedziała, że 16% może utracić wzrok 

to jest 120 tysięcy niewidomych tak? Wziąłem to, przeniosłem na nasze podwórko, gdzie 1600 

osób i znów to sobie odniosłem do 16%, więc wychodzi, że 256 osób mieszkańców Konin może 

w wyniku tego stracić wzrok. I teraz nie wiem, czy warto się kłócić, czy 3.200 dla 40 osób to 

jest dużo, żeby chociaż jedną osobę z tej utraty wzroku uratować, czy niedużo. Według mnie 

to jest niedużo. Oczywiście jest to kwestia indywidualna każdego z radnych i każdy z członków 

komisji będzie głosował tak jak to uważa, natomiast jeszcze mam Pani doktor takie pytanie. 

Póki podejmiemy stanowisko, żebyśmy byli pewni tego co robimy. Czy te badania 

przesiewowe, o których Pani mówiła są niewątpliwie podstawą do tego, że są w 95% w stanie 

wskazać, że dana osoba jest zdrowa i nie ma jaskry, albo jaskrę.”  

Dr Renata Murawiecka - Sarnowska cytuję: „Żeby rozpoznać do końca jaskrę to 

musimy przeprowadzić całą tę diagnostykę, ale w tych dwóch, o których wspomniałam 

badaniach, badaniu dna oka i badaniu ciśnienia jesteśmy już w stanie powiedzieć pacjentowi, 

że ma uzasadnione podejrzenie jaskry.”  

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wanjas Wiesław, cytuję: My 

chcemy po prostu wyjść do mieszkańców z tym pierwszym krokiem, żeby powiedzieć tak 

Proszę Państwa nic nie płacicie, nie czekacie pół roku, rok, dzisiaj wam udostępniamy w tę 

sobotę, w następna sobotę, w inną sobotę idziecie się zbadać. Jeżeli Wam powie lekarz 

specjalista, że macie podejrzenie jaskry, to wy dalej dostajecie wytyczne. To co powiedziała 

Pani doktor, że ta wizyta mieszkańca Konina nie skończy się na jednym czy drugim badaniu 

tylko jeszcze na krótkiej rozmowie gdzie mieszkaniec zostanie pouczony, że tak musi Pan albo 

nie musi Pan rozpocząć działanie w kierunku dalszego leczenia.” 

Radny Piotr Korytkowski, cytuję: „Państwo oczekujecie, lekarze oczekują, gabinety 

prywatne oczekują, że znajdzie się taki podmiot, sponsor prywatny w tym wypadku samorząd 

który zainicjuje to i sfinansuje. A mam takie pytanie: ile gabinetów zainicjowało taką akację, 

że np. 100 mieszkańców przebadam za darmo, bo czuję taką odpowiedzialność, zrobię za darmo 

badanie ciśnienia podstawowe przesiewowe tak? Czy są takie gabinety? Macie Państwo takie 

informacje?” 

Karolina Waligóra cytuję: „Oczywiście, że są. 18 marca czyli w ubiegłą sobotę w całej 

Polsce ponad 60 placówek większość to były placówki prywatne, przystąpiły do bezpłatnej 

akcji Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, zaangażowały się w akcje bezpłatnych badań 

czyli udostępniły przez całą sobotę swoje gabinety, swoich lekarzy do tego, żeby zbadać 

mieszkańców i za to nikt nie pobierał żadnej złotówki od mieszkańca.”  
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Radny Piotr Korytkowski, cytuję: „Chwała tym gabinetom, a proszę powiedzieć czy na 

terenie Konina macie taką wiedzę, czy gabinety otworzyły swoje podwoje?” 

Dr Renata Murawiecka – Sarnowska: „W tym roku nie, ale w poprzednim roku był 

gabinet otwarty.”  

Radna Elżbieta Streker-Dembińska cytuję: To jest tak, bo ludzie bardzo chętnie pójdą 

na takie badania i będzie 50 gabinetów za mało chociażby z tego powodu niedzielę okulistyczną 

zrobić, to każdy tam pobiegnie. Widzieliście w ostatnim tygodniu otworzyła się jakaś 

instytucja, poradnia w Gliwicach gdzie badali tętniaka. Kolejka stała od 5 rano, czyli ludzie się 

nie boją, to nie jest brak wiedzy, świadomości czy czegoś, po prostu brak dostępu. System jest 

po prostu niewydolny. Ja Pani doktor powiem tak, Pan prof. Szaflik, który jest dużym 

autorytetem, jeśli chodzi o okulistykę. Można powiedzieć tak, że na te sprawy właśnie jaskry, 

sprawy żółtej plamki też bardzo poważne schorzenie, te przesiewowe badania się ciągle 

przewijają, to jest potrzebne, niezbędna rzecz to jest właśnie profilaktyka. Wcześniej się 

dowiedz, że jesteś chory, żebyś się mógł ratować. Przenoszenie tego na samorządy pokazuje 

jaki mamy chory system. Mamy taki zapis: samorząd jako zadanie mają promocję zdrowia,  

tylko czym innym jest promocja, a czym innym jest wczesne wykrywanie. Promocja to jest to 

o czym Pan dyrektor mówi. Wszędzie dotrzeć z ulotką, z informacją, powiesić zainicjować 

jakąś pokazową akcję. Natomiast ja się boję jeszcze innej rzeczy. Tego argumentu, który padł 

przy poprzednich dyskusjach naszych przy In vitro zupełnie inny temat, ale przecież jest to 

dedykowane dla określonych osób, a nie dla wszystkich mieszkańców i tutaj też mamy 

dedykowane dla osób z największym ryzykiem, a nie dla wszystkich mieszkańców.”  

Karolina Waligóra, cytuję: „Ale też w komunikacie, który wysyłacie do mieszkańców 

od razu zaznaczacie jaka jest to grupa i dlaczego ta grupa no bo wiadomo, że osoba, która nie 

jest w grupie podwyższonego ryzyka bez sensem jest badanie ją w kierunku jaskry.”  

Przewodniczący Komisji Wanjas Wiesław, cytuję: Proszę Państwa czy są jeszcze 

pytania w tym temacie do Pań, do Pani doktor i Pani Waligóry? Nie ma. Miłe Panie bardzo 

dziękuję za prezentację. Teraz Paniom podziękujemy my na chwile zostaniemy i przegłosujemy 

stanowisko. 

Proszę Państwa sytuacja wygląda tak jak widzieliśmy i słyszeliśmy i teraz musimy się 

zastanowić nad jednym, czy w ogóle uruchamiamy akcję? Jeżeli uruchamiamy akcje to czy ma 

być tylko promocyjna czy promocja połączona z badaniami, czy w ogóle nie ruszamy tematu?  

Chciałem jeszcze przypomnieć, że do zadań gminy należy ochrona zdrowia i tak jest zapisane 

zadanie własne i teraz porównajcie Państwo to z tym co przed chwilą powiedzieliście. Ochrona 

zdrowia to też są badania i inne rzeczy.” 

 

W głosowaniu 5 radnych „za”, 1 „wstrzymujący” opowiedziało się za uruchomieniem 

akcji. Zasady i szczegółu zostaną ustalone z Kierownikiem Wydziału Spraw Społecznych. 

Pismo w tej sprawie zostanie przekazane do prezydenta.  

 

 

Na tym posiedzenie zakończono.  
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