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         Protokół Nr 41/2017 Komisji Edukacji Kultury i Sportu 

         Protokół Nr 42/2017 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

         Protokół Nr 39/2017 Komisji Praworządności 
 

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 23 listopada 2017 roku,  

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

 

 

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 19.00. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 10 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie materiałów na XLIII sesję Rady Miasta Konina.  

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Konina na lata 2018-2021 druk nr 629 oraz projektu uchwały w sprawie 

uchwały budżetowej miasta Konina na 2018 rok druk nr 630. Wypracowanie opinii 

komisji.  

3. Sprawy bieżące. 

 

 Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli przewodniczący Komisji Rodziny 

i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Elżbieta Streker-Dembińska, przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI.  

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS powitał 

wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Poinformował, że komisje omówią punkty 

porządku obrad XLIII Sesji Rady Miasta Konina oraz rozpatrzą projekt uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 i projekt uchwały 

w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2018 rok. 

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 4 - DRUK Nr 633 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na 

lata 2016-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS 

o przedstawienie projektu uchwały o omówienie poprosił Pana Bartosza Tyrna prezesa 

Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner.  

 

Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję. 
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Radny Witold NOWAK, cytuję: „Jeździ Pan po konferencjach i być może spotyka się 

z przedstawicielami ministerstwa rozwoju, czy orientuje się Pan jakie wartości w kontraktach 

terytorialnych dodatkowo się pojawią? Bo na razie na ten moment Wielkopolska ma zapisane 

110 mln zł , my tu sami mamy 71 mln zł. Ile z kontraktu terytorialnego dla Wielkopolski jeszcze 

może być tych pieniędzy?”  

 

 

Bartosz TYRNA, cytuję: „Rozumiem, że Pan się pyta o te środki, które ministerstwo 

miało wyasygnować w ramach finansowania rewitalizacji. To jest tak, że jak ktoś mówi, to 

mówi, a jak ktoś robi, to robi. Na razie to mówią. I ta pula w żaden sposób nie jest 

skonkretyzowana. Ja uważam, że się to niezbyt szybko pojawi, ponieważ część województw 

jest de facto w konkursach rewitalizacyjnych i tak jest w województwie lubuskim, ale to jest 

chyba jedyne województwo, a część to jest taka, że jest na etapie, że ma dziesięć programów 

rewitalizacyjnych wpisanych w województwie na listę, bo ten program mam nadzieję u 

Państwa po pozytywnej uchwale zostanie przekazany do wpisu przez marszałka, przez zarząd 

województwa.  Bardzo dużo ten zespół rewitalizacyjny zajmuje się tymi pilotażami tymi 

dużymi jak Łódź, Wałbrzych, Bytom i plus tak jak Państwa projekt. Natomiast mi się wydaje, 

żeby mieć takie szersze spektrum to jeszcze daleka droga.”  

 

 

Radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Które z tych problemów określonych w 

rewitalizacji były najważniejsze dla mieszkańców?” 

 

 

Bartosz TYRNA, cytuję: „Generalnie rzecz biorąc jeżeli chodzi o te kluczowe rzeczy 

wskazane przez samych mieszkańców, ja nie mówię tu o tych wskaźnikach to jest przestrzeń 

czasu wolnego i organizacja tego czasu wolnego, i to jest pierwsza rzecz i standardowo, drogi 

i miejsca parkingowe. Mówię tu w szczególności o przedsiębiorcach, którzy prowadzą tu 

działalność, czy pracują w różnych miejscach to wskazują, że ten potencjał lokalnego rynku, to 

w jaki sposób zarabia się te pieniądze, że rynek jest płytki, że tych pieniędzy na tym rynku jest 

stosunkowo mało. A do tego wszystkiego mimo wszystko jeżeli ktoś jest na tym rynku to na 

nim funkcjonuje, a tym nowym podmiotom jest bardzo trudno na ten rynek wejść. Część ludzi 

faktycznie wskazuje na takie potrzeby w zakresie, trudno powiedzieć, że ci ludzie mówią o 

termomodernizacjach, wymiana źródła ciepła itd., oni mają świadomość, ile to kosztuje, ale 

zauważają, że nie wszyscy sąsiedzi palą w piecach tym co nie powinni i ze część budynków 

wymagałoby odnowienia. Kwestie związane z zatrudnianiem, z bezrobociem nie były tak 

bardzo zauważane. Natomiast były zauważane kwestie związane z wykroczeniami, 

naruszaniem prawa. To byłaby pula tych rzeczy kluczowych. W dokumencie to jest szerzej 

przedstawione. Natomiast dodatkowym wyzwaniem jest to, że starzeje się społeczność lokalna, 

zmieniają się potrzeby i za tym trudno nadążyć, a dla Państwa, dla Rady, dla budżetu miasta to 

będzie duże wyzwanie zajmowanie się tymi osobami starszymi, bo to będzie generowało 

bardzo duże obciążenia finansowe.”            

 

 

 Radna Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Uczestniczyłam i w rozpoczęciu 

całego tego procesu i w trakcie i wiele uwag mieszkańcy zgłaszali. To co my dzisiaj oglądamy 

to jest pewna wypadkowa tej całej pracy, która została wykonana. I na pewno nie każdy 

znajdzie tutaj pomysł na Konin według własnego wyobrażenia. To jest wypadkowa pomysłu 

mieszkańców i tych osób, które zainteresowały się projektem i tworzeniem lokalnego 

programu. Dla mnie osobiście bardzo się cieszę, że taki dokument powstał, że tak bardzo 

pieczołowicie przygotowany i rzeczywiście dobrze policzony. I to jest punkt startowy dla 

wszystkich przedsięwzięć samorządowych, organizacji pozarządowych, żeby znajdować się w 
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tym zakresie i realizować przede wszystkim te zadania, które zdaniem mieszkańców wymagają 

jak największej pieczy. Ze swojej strony ja bardzo Panu dziękuję za umożliwienie uczestnictwa 

w przygotowaniu tego materiału. Zdajemy sobie sprawę, że on nie jest odpowiedzią na życzenia 

wszystkich, ale na pewno jest dobrym punktem wyjścia nawet do pisania projektów 

finansowanych z innych źródeł.”               

  

 

 Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: „Ja 

traktuję to jak dobrze opracowany konspekt na bazie którego, to co powiedziała Pani 

przewodnicząca będzie można realizować po kolei te punkty.”    

 

 Radni nie mieli innych pytań. 

 

  

Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie. 

 

 

Pkt 5 - DRUKI Nr 655 i 656 

 

Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok. 

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

 

Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez Kazimierza LEBIODĘ -  

z-cę Skarbnika Miasta.  

  

Przystąpiono do dyskusji.  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Pieniądze, które są na nowe wyzwania muszą być brane dużo większe, zwłaszcza w znaczący 

sposób wzrasta robocizna.”  

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Chciałem jeszcze członków komisji 

poinformować, że tak jak zapowiadałem wcześniej, pojawi się autopoprawka. Ona nie wynika 

z tego, ze służby finansowe, budżetowe oświatowe nie przygotowały jej na czas. Jak Państwo 

wiecie, sprawozdawczość za miesiąc październik była na dzień 10 listopada. Od 10 listopada 

do przedwczorajszego były analizy budżetu placówek oświatowych. Też Państwo wiecie, że na 

sesji sierpniowej myśmy pewne rzeczy łączyli w oparciu o konsekwencje wdrożenia od 1 

września nowej sieci szkół w ramach nowego prawa oświatowego. Dzisiaj na kierownictwie 

Pan prezydent zaakceptował stosowne zmiany i one w autopoprawce się pojawią, pojawią się 

tam kwoty środków, które zostają uruchomione tak, ażeby budżety w placówkach oświatowych 

były zrealizowane jeżeli chodzi o 2017 rok.”      

 

 

Radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja mam pytanie o fontannę w parku 

Chopina. Budowa fontanny w parku jest w zwiększeniach 48 tys. zł. I mam takie pytanie, skąd 

się wzięło to plus 48 tys. zł do tej fontanny?” 
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Głos zabrał Z-ca Skarbnika Miasta Kazimierz LEBIODA cytuję: „ Z przesunięć między 

zadaniami lub wydatkami bieżącymi. Na prawdę trudno powiedzieć mi precyzyjnie bo to może 

być np. z dwóch albo trzech zadań przesunięcie.”  

 

 

Radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „ Bo ja akurat mam taką wiedzę, że w KBO 

ta fontanna jest za 51 tys. zł nie wiem kto ja tak wycenił, a sama fontanna będzie kosztowała 

prawie 51 tys. zł i teraz pytanie gdzie są przyłącza, robocizna wszystkie inne rzeczy związane 

wokół tej fontanny, więc te pieniądze będą na to, więc w tym momencie dokładamy do KBO. 

Teraz pytanie, kto te wnioski do KBO akceptuje?   

Ponieważ zakończył się teraz remont stawku w parku Chopina został zrobiony za około 

90 tysięcy. Ja składałem wniosek jako radny, że tak powiem wiem, że w porywach było 

szacowane ful generalny remont, który był robiony gdzieś ponad 30 lat temu. Wyceniano taki 

remont jak 30 lat temu na około 700 tysięcy. Ja założyłem jako radny pośrodku 400 tysięcy, to 

nie przeszło trzy lata mijają, znalazło się to w KBO. Nie wiem jak to się stało, że ktoś zrobił 

remont tego stawu za 90 tysięcy. Remont został przeprowadzony w tych pieniądzach za tyle, 

za ile można było zrobić. Na tę chwilę wygląda to ładnie, ale to jest tylko zabalsamowanie 

trupa, to nie wytrzyma nawet 15 lat.  

Teraz mam pytanie w KBO przeszła fontanna za 51 tys. zł, nie starcza na nią, bo starcza 

na nieckę i pompę. I teraz pytanie dlaczego teraz my musimy dokładać do KBO? Bo z KBO w 

tym roku wyszły już różne rzeczy i to teraz wychodzi przy stawie, to wychodzi teraz przy 

fontannie. I ja akurat to wiem i jak to w tym momencie wygląda, dodajemy 48 tys. zł podczas 

gdy brakuje na inne działania. Jaki jest sens akceptowania wniosków, które są np. za pół ceny, 

albo za 1/4 ceny, bo na tą chwilę naprawdę tak to wygląda. Panie Prezydencie no ja mam taką 

wiedzę być może mam niepełną. Ja się cieszę z tej fontanny, ale się pytam dlaczego jest jak 

jest?” 

 

 

Głos zabrał Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Ja myślę, że każdy z nas 

aktywnie uczestniczy w pracach nad KBO, są pewne wnioski które Państwo jako radni możecie 

składać do specjalnego zespołu, bo tak jak demokratycznie z udziałem różnych czynników 

społecznych jest wydawanych 2 mln złotych na KBO to chyba nie ma innych zadań które są. 

Nie chciałbym mówić o historii, ale dam Państwu przykład tego urządzenia do zbierania 

nakrętek. Pamiętają Państwo było to skalkulowane w pierwszej edycji za około 20 tys. zł, został 

wyłoniony wykonawca za około 20 tys. zł, który stwierdził, że zapłaci karę umowną ale się 

tego zadania nie podejmie i to co dzisiaj stoi na bulwarze zostało wykonane za około 40 tys. zł 

i dokładnie to jest ten sam problem.  

Sami Państwo wiecie, że kwoty, które są w KBO są kwotami szacunkowymi. Dam 

Państwu przykład, aktualnie jedno z zadań KBO już mówię, że ono nie będzie zrealizowane w 

2017 roku, dotyczy budowy całorocznego lodowiska. Dlatego, że kwota, która była 

wyznaczona 300 tys. zł w przetargu powinna być zwiększona o 50 – 60 tys. zł, bo nie ma innego 

wykonawcy, który by w tym przetargu brał udział. Pan prezydent podjął decyzję, że 

powtarzamy ten przetarg. Jak Państwo wiecie zgodnie z procedurą o zamówieniach 

publicznych mamy prawo ten przetarg powtórzyć. Może się okazać, że my po drugim przetargu 

nie wyłonimy. Panie radny tak jak powiedziałem, jeżeli mielibyśmy głosować w oparciu o 

kosztorys to najpierw trzeba za kosztorys zapłacić a chociażby analiza budżetu pokazuje nam, 

że ceny wykonawcze to jest około 115% cen kosztorysowych 120, a niedawno mieliśmy nawet 

80%.  Ktoś weryfikując ocenił, że to można zrobić, a przykład z pierwszej edycji gdzie pojawił 

się wykonawca, który podpisał umowę, że wykona coś za 25 tys. zł stwierdził, że woli 

rozwiązać umowę i zapłacić karę umowną i tego nie wykonał. Na to pytanie nie jestem w stanie 

precyzyjnie odpowiedzieć. Staramy się, żeby zadanie było zgodnie z projektem wnioskodawcy, 

ale również chcę powiedzieć, że jeżeli są pewne odstępstwa chociażby aktualnie zrealizowany 
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dotyczący mobilnego planetarium, Państwo wiecie jest to uzgadniane z wnioskodawcą idea 

planu była taka, że to mobilne planetarium miało być ładowane na zawołanie na samochód i 

zawożone do placówek. A kompromis który rozwiązaliśmy to jest taki, że ono będzie na stałe 

stało w małej salce gimnastycznej I Liceum gdzie dostęp do tej salki będzie miał każdy, ale na 

pewno gwarantujemy dostępność tego urządzenia i zachowamy większą trwałość tego 

urządzenia niż przewożenia elektroniki na bardzo wysokim poziomie na zawołanie do 

konkretnej placówki. Także trzeba umieć zawierać pewne kompromisy i to jest ta moja 

odpowiedź.” 

 

 

Radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Panie prezydencie obeszliśmy trochę 

problem dookoła, ponieważ remont tego stawu planowany był od dłuższego czasu i był 

oszacowany i jeżeli ja np. wiedziałem, że to będzie na ful na maks za 700 tys. zł, a złożyłem 

wniosek na 400 tys. zł, to w momencie kiedy ten remont stawu był opiniowany i ktoś tam wpisał 

90, czy niecałe 90, to powinna być taka opinia, że za 90 tys. zł to można dobrze wyczyścić, 

zaimpregnować i pomalować płot, ale nie zrobić staw. I uważam, że to w tym momencie 

zaczyna być niepoważne, bo okaże się, że do każdego wniosku z KBO będziemy dokładać, a 

te szacunki to są takie „pi razy” drzwi na coś tam. Nie możemy tak robić Panie prezydencie, bo 

to skrzeczy. A najbardziej mnie boli, że to skrzeczy w Starym Koninie. Jestem radnym ze 

Starego Konina i na tym parku też mi bardzo zależy od lat. To przecież Pan wie, bo nie byłem 

jeszcze radnym, a wiele rzeczy w tym parku udawało się przepchnąć, może nie aż tak duże jak 

remont stawu, ale były pewne różnice w nasadzeniu drzewek. Zostawię to, powiedzmy, że mój 

głos wybrzmiał i mam nadzieję, że będzie jakoś wzięty pod uwagę w przyszłym właśnie KBO, 

bo przecież cały czas o tym dyskutujemy nad przekształcaniem się KBO, żeby rzeczywiście na 

twardo opiniować te wnioski, żeby ktoś umiał powiedzieć i nawet się skontaktować z tym 

wnioskodawcą. Fajny ma Pan pomysł, ale za 90 tys. zł tego dobrze nie zrobimy. I chciałbym 

zadać kolejne pytania. Panie skarbniku jeśli chodzi o ulicę Solną, bo tam powiedział Pan, że 

zostanie tam 31 tys. zł. Na jakie zadanie będą te pieniądze? Bo słyszałem o innym zadaniu czy 

tam będzie więcej czy mniej czy gdzie indziej pójdą te oszczędności z tej ulicy Solnej?” 

 

 

Głos zabrał z-ca Skarbnika Miasta Kazimierz LEBIODA cytuję: „Ja już po części 

prędzej odpowiedziałem na to pytanie, że nie jestem w stanie określić na jakie zadanie, bo to 

jest jeden wspólny worek i te pieniądze po prostu idą później tam gdzie brakuje.”  

 

 

Radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Jeśli chodzi o dofinansowanie, dotacja 

celowa dla KDK na realizację filmu dokumentalnego o Cukrowni Gosławice. Z tego co wiem 

to ten film już powstał i był wyświetlony, więc są to jakieś zaległe należności czy coś w tym 

stylu?” 

 

 

Głos zabrała Zenona SROCZYŃSKA kierownik Wydziału Kultury, cytuję: „Środki w 

kwocie 4735 zł zostały z tego filmu, ponieważ nie zostały do końca wykorzystane, 

postanowiliśmy przekazać je dla KDK-u, gdyż w KDK-u zawsze są potrzeby.”   

 

 

Radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „I jeszcze jedno mam co do punktu 

zagospodarowania terenów zielonych przy ulicy Okólnej w Koninie. Czy to nie można w takim 

zapisie sprecyzować dokładnie o jakie miejsce chodzi?” 
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Głos zabrał Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Jeżeli takie zadanie zostało 

wpisane w budżecie to oceniamy tak samo.” 

 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „W kontekście wypowiedzi kolegi no zasadnym jest 

być może zastanowienie się, mówię o KBO, by w nowym regulaminie być może to jest kolejny 

taki głos, pojawił się zapis, który ograniczy albo zrobi takie zastrzeżenie, że jeśli w wyniku 

przetargu wartość inwestycji przekroczy o 10-20 możemy sobie wymyślać tutaj już wartość 

proponowaną przez wnioskodawcę, to projekt nie będzie realizowany. Na przykład można też 

o tym pomyśleć i to nie jest jakby w kontekście tego stawu, tylko chociażby w kontekście tego, 

że wiemy, że rosną ceny za wszystko, że materiały budowlane z dnia na dzień i na pewno w 

przyszłym roku będą jeszcze większe, robocizna, rosną wynagrodzenia, więc wiemy, że jak 

spada bezrobocie to rosną wynagrodzenia i wiemy że w przyszłym roku będzie to wzrastało, 

więc być może taki zapis dotyczący jakiegoś ograniczenia związanego z rozstrzygnięciem 

przetargowym powinien się pojawić, to taki głos. Natomiast ja chciałem zapytać o jedną rzecz 

dotyczącą budżetu. Założyliśmy w zeszłorocznym budżecie 1.200.000 zł z tytułu opłaty 

skarbowej, a teraz zmniejszamy to aż o 480 tys. zł. Skąd ta różnica? To jest bardzo duża kwota 

w stosunku do założeń” 

 

 

Głos zabrał z-ca Skarbnika Miasta Kazimierz cytuję: „To jest zmiana techniczna. Do 

rozstrzygnięcia na pewnym etapie dołożenia, gdzieś tam do innych zadań trzeba było gdzieś 

zwiększyć. Teraz mam możliwość więc zmniejszamy, dlatego mówię że to jest techniczne.” 

 

 

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Jeśli Państwo pozwolą odniosę się do KBO, ponieważ miałam okazję 

uczestniczyć w pracach tego zespołu. Jak Państwo wiecie KBO w ogóle budzi duże emocje, 

nie tylko u nas w Koninie, tylko w wielu miastach, które się do takiego zadania przymierzają. 

Wiemy również, że idea KBO będzie kontynuowana i będzie mocno zapisana w działalności 

samorządowej. Natomiast to, jaki będzie regulamin zależy rzeczywiście tutaj też od naszych 

decyzji. 

Nie jest tak Panie radny, że ktoś gdzieś tam weźmie i wyliczy w urzędzie czy w 

wydziale, ponieważ wnioskodawca przychodzi ze swoim oszacowaniem wartości. Wydziały są 

przywołane po to, żeby móc się przymierzyć i określić realność realizacji takich zadań. 

Wszyscy, którzy są zainteresowani są zapraszani na posiedzenia zespołów, do wydziałów. 

Prowadzi się z nimi konsultacje. Urzędnicy tłumaczą, że tego zadania się nie da zrobić za 30 

tys. zł tylko za 300 tys. zł. Ale taki wnioskodawca nie ustępuje, stoi przy swoim i udowadnia, 

że jednak to się da zrobić. I nie ma możliwości w tej chwili powiedzieć, że się myli albo, że 

robi błąd. Jeżeli takie próby były, no to był zmasowany atak obywateli składających wnioski 

do KBO w sprawie działalności urzędników, którzy blokują działania KBO. Czyli musi być 

rozwiązanie systemowe i po to właśnie spotkały się różne organizacje, dyskutowały o tym jak 

zmienić regulamin KBO, ażeby nie budził takich wątpliwości przede wszystkim, żeby był 

realny i możliwy do zrealizowania. Dlatego w pierwszym takim kroku zrezygnowano z tzw. 

dużych projektów, bo pamiętamy, ile emocji budziło wpisanie do KBO np. projektu 

modernizacji drogi gdzie wiadomo, że KBO nie takim celom ma służyć bo to jest zadanie 

samorządu, więc to trzeba wpisać, zaprojektować. Dlatego myślę, że ta nowelizacja regulaminu 

pójdzie właśnie w tym kierunku, żeby pomysły mieszkańców o mniejszej wartości, ale za to 

więcej tych pomysłów lokalnych mogłoby być realizowanych. Problem jest otwarty, regulamin 

będzie zmieniany, wszelkie sugestie dotyczące chociażby tego, że jeżeli ktoś w przetargu 

przekracza, zapis taki w regulaminie też musi być wzięta, pod uwagę. Ponieważ rzeczywiście 

KBO nie może być jakby starterem do realizowania poważnych zadań inwestycyjnych, a w tej 
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chwili tak się zamieniło. KBO w swojej istocie miało zapewniać lokalnym mieszkańcom 

dostępność do sportu, turystyki, kultury itd. W związku z tym wszelkie tego typu uwagi na 

pewno będą brane pod rozwagę.  

Natomiast chciałabym tutaj stanąć w obronie urzędników, którzy rozpaczliwie bronią 

się przed czasami zupełnie wyimaginowanymi pomysłami, które mają pochłaniać niesamowite 

pieniądze podczas gdy dla tych pieniędzy jest przeznaczenie w naszych instytucjach, które 

mogą również te zadania realizować.” 

 

 

Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Ja akurat mam przed sobą te 

uwagi, które zostały zgłoszone w ramach zespołu dyskusji. Przeczytam Państwu jeden postulat: 

Zadanie musi być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców miasta w przypadku kiedy 

dotyczy to terenu zarządzanego przez jednostkę lub instytucję publiczną. Musi być także 

dostępny po jego zamknięciu zarówno w dni robocze jak i wolne od pracy. Dam tu przykład. 

Edycja z poprzedniego roku, boisko przy Szkole Podstawowej nr 8, dyrektor zrobił wszystko, 

ażeby wybudowane boisko przy ogromnym zaangażowaniu było boiskiem otwartym i ono jest 

otwarte. Natomiast wiele przyjąłem na klatę postulatów dlaczego nie jest czynne po 22? Jak 

Państwo wiecie dyrektor szkoły odpowiada za to boisko. Jeśli on uruchomił w soboty i w 

niedziele zgrane jest to z orlikami, które są w sąsiedztwie funkcjonowania tego boiska, no to w 

takim razie jakby był taki postulat spełniony należy to od razu odrzucić. I nie byłoby na osiedlu 

boiska, które nie załapałoby się na orlika, bo by się nie załapało, a jest boiskiem jeszcze raz 

powtórzę czynnym w wakacje w godzinach… czynne w niedziele w godzinach…, ale nie jest 

czynne 24h na dobę. I to co mi się zarzuca, basen przy Szkole Podstawowej nr 3. Uważam, że 

od samego początku wiadomo było jak on będzie dostępny. To, że w każde wakacje dyrektor 

Rybarczyk ma telefon proszę mi powiedzieć czy ja mogę wejść i skorzystać z basenu, to nie 

jest basen, ale tyle co ta szkoła zrobiła, korzystają sąsiednie przedszkola, grupy zorganizowane, 

półkolonie w tym roku, które są ze środków samorządu, są organizowane przez różne podmioty 

mogły korzystać z basenu przy SP 3. A co ja słyszę w przestrzeni publicznej? Że jako osoba 

odpowiedzialna za oświatę nie potrafię zapewnić dostępności do basenu. Dlatego jest pewien 

kompromis zawarty, jeszcze raz powtórzę, jest zawarty pewien kompromis, KBO jest 

dobrodziejstwem, ale też chciałbym żebyśmy uwzględniali realia, które są. Przykład, ostatnio 

otwieraliśmy siłownię, która została przegłosowana na V osiedlu na terenie Liceum II. Jest 

furtka, ale jak o 22 będzie zamknięte boisko to ta furtka będzie zamknięta, ale jeżeli o 6 będzie 

otwarta to będzie otwarta. Proszę Państwa ja miałem telefony mieszkańców, żebym wymusił 

na PWSZ, który jest otwarty również na mieszkańców dlaczego po 22 nie są włączone lampy 

bo oni chodzą nordic walking o 23 i oni by chcieli chodzić sobie po bieżni dookoła stadionu. 

Ostatnio prosiłem, żeby MOSIR wyłączył światło na Wilkowie nie dlatego, że mi 

przeszkadzało, ale jeżeli o godzinie 20.30 nie ma nikogo na boisku, mimo że ten orlik jest 

otwarty do 21 to po co mamy go oświetlać.” 

 

 

Radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Temat KBO jest bardzo żywy i gorący, 

funkcjonuje już on od kilka lat w naszym mieście i podejrzewam, że w dalszym ciągu będą 

prace i zmiany w tymże regulaminie, a i pewnie za przyczynkiem tego, że rząd pracuje nad 

stosowną ustawą, która zobliguje w ogóle samorządy do tego, żeby takowe budżety 

obywatelskie były obligatoryjne w każdym z samorządów i nie wiem czy to będzie dotyczyło 

nawet najmniejszych samorządów, czy w ogóle samorządów jeśli chodzi o miasto na prawach 

powiatu tak jak my. W każdym razie założenie jest takie, że każdy z samorządów obligatoryjnie 

0,5% budżetu, który będzie stanowiony przez radę danego samorządu, to będzie budżet 

obywatelski. Czy to tylko jeden będzie taki wyznacznik prac czy może jeszcze jakieś inne 

zostaną narzucone samorządom uregulowania, zobaczymy. Na pewno praca nad tym to nie jest 

koniec, a za przyczyną rządu pewnie będziemy jeszcze na ten temat dyskutować.” 
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Radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja tylko krótko chciałem powiedzieć, że 

Pani przewodnicząca jeżeli do mieszkańców nie dociera, że czegoś nie jesteśmy w stanie zrobić 

w danych pieniądzach, to uważam jednak że trzeba popracować nad nimi i wytłumaczyć. My 

jako radni musimy zrozumieć, że coś nie wchodzi do budżetu, bo nie wchodzi, tak te osoby 

myślę trzeba byłoby nad nimi popracować. Bo Ja doskonale wiem, że do KBO potrafią przyjść 

osoby i coś ciekawego wymyśleć, i to jest ciekawe, no ale jednak ten rozdźwięk pomiędzy 

realnymi kosztami, a pomysłem musimy jednak więcej nad nimi popracować. I może trzeba 

będzie w tym KBO zapisać, że jeżeli ta inwestycja okaże się, że przekracza 20 czy 25%, to 

Miasto nie jest w stanie tego dołożyć i niestety taka inwestycja upada, ale wtedy chyba byśmy 

musieli dokładnie określić termin realizacji, bo ktoś powie zwlekaliście rok. Przez rok koszty 

wzrosły prawda i nie realizujecie niczego. Myślę, że największą zmianą w KBO będzie to co 

między innymi zgłosiłem ja na tym spotkaniu na Zatorzu, że trzeba określić dokładnie definicję 

mieszkańca, nie mogą osoby spoza Konina decydować o budżecie miasta Konina.” 

 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „Pozwolę sobie powiedzieć w dwóch tematach, podsumować to wszystko, 

całą tą naszą dyskusję. Pierwsza sprawa jest taka, żebyśmy proszę Państwa nie dali się tutaj 

zwariować, bo jeżeli nagle mieszkaniec usłyszy jak on da 50 tys. zł to zadanie nie będzie mu 

zrealizowane bo wyjdzie za 80 tys. zł, to on oszacuje na 100 tys. zł i w konsekwencji tego 

wszystkiego zamiast 20 wniosków będzie 15, bo będą one wszystkie przeszacowane to jest po 

pierwsze.  

Druga sprawa jest taka, że proszę Państwa, czy to jest wniosek z KBO czy to jest 

wniosek radnego, czy to jest wniosek kierownika wydziału, czy to jest wniosek obojętnie czyj, 

który jest płacony z budżetu miasta, ten wniosek przynajmniej powinien być dla dobra 

mieszkańców i dla dobra miasta. Jest płacony z tego samego źródła. Tutaj może ktoś mieć 

mniejsze albo większe ambicyjki. Dla mnie jest ważne, żeby to Miasto się rozwijało i 

mieszkańcom żyło się lepiej.” 

 

 

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Jeżeli jest tu sugestia dotycząca zmian w regulaminie to myślę, że 

wszyscy będziemy nad tym pracować, a ja od dłuższego czasu również postuluję, aby w 

regulaminie znalazł się zapis o kosztach utrzymania później takiego obiektu. Ponieważ bardzo 

łatwo jest powiedzieć wybudujmy fontannę, albo zróbmy boisko, ale przed chwilą żeśmy 

słyszeli, tam musi być opiekun, tam musi być światło, konserwacja. W związku z tym 

należałoby przy ocenie takich wniosków oceniać nie tylko jego wartość inwestycyjną czy 

projektową, ale również koszt funkcjonowania w określonym czasie.”  

 

Radni nie mieli innych pytań. 

 

 Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie. 

 

Pkt 10 - DRUK Nr 641 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Konina.  

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Tracą tu moc 

dwie uchwały, które były w zeszłym roku, które były tam pewnymi zmianami. Pan kierownik 
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to potwierdzi, że jest tu już całość zawarta wszystkich zmian i na rok następny będzie ta 

uchwała bez żadnych zmian. Wydaje mi się, że w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Konina wypowiedział się również tutaj Sanepid w 

odpowiednich pismach, stwierdzając, że jest uchwała i wszystkie działania, które są w tej 

uchwale zapisane, są pozytywnie określone. Wszystko mieliśmy przekazane, informacje, 

załączniki w tym uzasadnienie jak i opinia sanepidu, jak i też cały regulamin. Przy okazji jest 

Pan komendant, chciałbym zadać jedno pytanie. Zbliża się okres zimowy, więc największym 

problemem będzie jak zwykle palenie w piecach. Czy jesteśmy przygotowani? Realizując 

punkty z tego regulaminu będziecie musieli sprawdzać? Czy są u Państwa już jakieś 

przygotowania poczynione w tym kierunku?” 

 

 

Komendant Straży Miejskiej w Koninie Mieczysław TORCHAŁA, cytuję: 

„Skierowałem pięć osób na specjalne przeszkolenie w tym zakresie. Uczyniłem tak dlatego, że 

Minister Ochrony Środowiska i Minister Spraw Wewnętrznych dogadali się i zostały zmienione 

pewne ustalenia, jeżeli chodzi o ustawę prawo ochrony środowiska albowiem jest tam zapis, że 

możemy kontrolować przy udziale biegłego i tu były pewne kontrowersje i wytyczne, że bez 

udziału biegłego takiej kontroli nie mogliśmy prowadzić. Obecnie opinia w tym zakresie 

została zmieniona, także możemy wchodzić od godziny 6.00 do 22.00 bez udziału biegłego i 

kontrolę taką przeprowadzić. W związku z czym wystąpiłem do Pana prezydenta o specjalne 

upoważnienie, wszyscy strażnicy takie posiadają. Ponadto tak jak powiedziałem, skierowałem 

5 osób na specjalne przeszkolenie. Mamy dokumentację określoną, wiemy jak postępować w 

tym zakresie. I nie ukrywam, że już od 3 tygodni praktycznie tego typu kontrole bieżąco 

prowadzimy. 100% kontroli przez nas przeprowadzonych wykazuje spalanie węgla kiepskiej 

jakości. Jedna Pani zgromadziła sobie węgla drzewnego, którego jej wystarczy na co najmniej 

5 lat. My nie mamy uprawnień do tego, żeby zakwestionować, żeby nie miała możliwości 

spalania tym drewnem tym bardziej, że faktycznie nie ma środków. Jest to problem zwłaszcza 

przy rozpalaniu, piece też nie są w najlepszej jakości w związku z czym jak dochodzi do 

rozpalania pieca, to w tym czasie widzimy wówczas z komina wydobywający się dym, który 

może świadczyć o tym, bo różny kolor jest, bo niby są to spalane odpady komunalne. Nie 

mieliśmy jeszcze sytuacji takiej, żeby ktoś nam odmówił przejrzenia kotłowni, czy też 

elementów, jakie są tam spalane. Jak na razie stwierdzamy, że to jest drewnem opalane i 

węglem niestety gatunkowo nie takim jak powinien być spalany. Jedyne co można by było 

zrobić to apelować do ludzi o to żeby jednak te środki opału zmieniali. Nie ukrywam, że na 

terenie Starego Konina jest najwięcej zgłoszeń, jest najwięcej starych obiektów, starych pieców 

i starszych ludzi, którzy spalają no niestety węgiel i drewno, a węgiel z pewnością nie 

pierwszego gatunku.”  

 

Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Chciałbym 

jeszcze apelować, jakby była taka możliwość Panie komendancie, żeby podkreślić to prasie, że 

macie pełne prawo, możliwość wchodzenia na posesje, jest to prawnie dozwolone, bo to może 

obudzić w społeczeństwie, że się będą ograniczać co do spalania tych niekorzystnych plastików 

i innych śmieci.”   

 

Komendant Straży Miejskiej Mieczysław TORCHAŁA, cytuję: „Jeżeli chodzi o 

wywiad, to w ostatnim Przeglądzie Konińskim jest właśnie wywiad ze mną na ten temat.”   

 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań.  

 

Komisja Praworządności projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 4 głosami „za”. 
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Pkt 20 - DRUK Nr 616 

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 473 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2017 

roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2017 roku. 

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Bardzo proszę Panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Annę Kwaśniewską o 

przybliżenie nam czego akurat w tym projekcie uchwały dotyczą zmiany.” 

 

 

Dyrektor MOPR w Koninie Anna KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Środki finansowe z 

PFRON-u są w takiej samej wysokości jak były. Natomiast w niektórych zadaniach pozostają 

niewykorzystane środki i wynika to z tego, że nie było osób chętnych do szkolenia przez 

Powiatowy Urząd Pracy, przede wszystkim to jest najwyższa kwota. Ponadto kilka osób 3, 4 

osoby nie wyjechały na turnus rehabilitacyjny z powodu tego, że zachorowały i musiały 

zrezygnować. Jak i również z powodu choroby osób sprawujących pomoc osobom 

zatrudnionym poszły mniejsze środki finansowe na wypłatę im tej części wynagrodzenia. I te 

środki wszystkie są przesunięte w to miejsce, gdzie potrzeby są ciągłe na środki pomocnicze i 

przedmioty ortopedyczne.”  

    

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Czyli są to działania takie, które mamy w ciągu roku kilka razy. Jeżeli kończy się okres na 

realizację danego punktu fundusze zostają, to słusznie Pani dyrektor wraz ze swoimi 

pracownikami czuwa nad tym, żeby przesunąć akurat tam te środki, gdzie są potrzebne na 

realizację dalszych zadań do końca roku.” 

 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

 

 Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 7 głosami 

„za”. 

 

 

Pkt 21 - DRUK Nr 617 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla 

Miasta Konina na lata 2018 – 2020. 

 

Głos zabrała Anna KWAŚNIEWSKA Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 

cytuję: „Jednym z zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu jest 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Wracając do tego programu, ten program i 

następny wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Jest to zadanie 

obowiązkowe, realizacja i napisanie takiego programu. Okres jest również wpisany w ustawę, 

czyli 3 lata. Każdego roku jest składane sprawozdanie z jego realizacji. Celem jest pomoc 

rodzinom zastępczym, bez względu na to, czy to są rodziny spokrewnione, czy 

niespokrewnione lub zawodowe w sprawowaniu tej bardzo trudnej funkcji jaką jest rodzina 

zastępcza, tutaj jest szczególna rola koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Te osoby są 

zatrudniane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Jest sześć takich osób, koordynatorów w 

tym tylko jeden mężczyzna. Wykonują tę pracę w systemie zadaniowym, czyli są dostępni 

praktycznie do godziny 22.00 do tych rodzin. Oni pomagają przezwyciężać problemy, bo 

właściwie nie ma innej możliwości, tylko te dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych, to są 

dzieci z bardzo głęboką traumą. Bardzo często zaniedbane, z rodzin patologicznych. Bo nie jest 
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prawdą przynajmniej na przykładzie Konina, żeby dzieci z powodu ubóstwa trafiały do pieczy 

zastępczej i to powtarzam po raz któryś. Pomimo wzrostu zasadności rodzin z uwagi na 

realizację zadania jakim jest świadczenie 500+, niestety dzieci w rodzinach zastępczych nam 

nie ubywa. Czyli aż trudno sobie wyobrazić gdyby nie rola koordynatorów, asystentów rodziny, 

pracowników socjalnych. Ta liczba dzieci się utrzymuje. Oczywiście koordynatorzy są po to, 

żeby nie tylko wspierać tę rodzinę zastępczą, ale również wiedzieć gdzie może uzyskać inne 

wsparcie, które jest niezbędne do funkcjonowania dziecka, które do tej rodziny trafiło. 

Pocieszające jest to, że na przykładzie Konina coraz mniej dzieci pozostaje w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej.”              

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 

„Mam pytanie, bo na stronie 9 Programu czytamy, że liczba wypełnionych formularzy 

Niebieskiej Karty w 2015-137, 2016-123, 2017-93(to jest półrocze). To jest zastraszające, 

rośnie nam ta liczba. Tak jak liczba rodzin zagrożonych przemocą w 2017 mamy już liczbę 

większa niż w tamtych latach przez cały rok.  

 

Dyrektor Anna KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Niestety są takie a nie inne fakty. 

W rodzinach bardzo często występuje przemoc, agresja, stąd niestety utrzymująca się ta liczba 

dzieci w pieczy zastępczej.”  

 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. 

 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 7 głosami 

„za”. 

 

 

Pkt 22 - DRUK Nr 631 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Koninie na 

lata 2018 – 2020. 

 

Głos zabrała Anna KWAŚNIEWSKA Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 

cytuję: „Tutaj w ramach tego programu podejmowane są działania profilaktyczne i pomocowe 

w rodzinach biologicznych. I tutaj w rodzinach biologicznych dotkniętych patologią, 

szczególnie jak tu Państwo powiedzieliście, alkoholem, bo niestety, bo to są najczęstsze 

przyczyny patologii w rodzinach, alkohol, potem przemoc, potem zmiana partnerów. I właśnie 

ten program określa cele, zadania i działania w takich rodzinach, żeby te rodziny po prostu 

uczyły się swojej roli rodzicielskiej, wygaszane były te negatywne zachowania, żeby uniknąć 

zabierania dzieci do pieczy zastępczej. Te zadania wykonują przede wszystkim asystenci 

rodziny. W MOPR jest sześć takich osób. Wykonują pracę w systemie zadaniowym, czyli do 

godz. 22.00 są w gotowości. I bardzo często właśnie te rodziny szczególnie dotknięte patologia 

po wypłacie świadczeń czy to 500+, czy z pomocy społecznej wkraczają, sprawdzają co się 

dzieje. Wykonują tę pracę w bliskiej współpracy tak jak koordynatorzy ze szkołami, z 

pedagogami szkolnymi, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

W szczególności z prowadzącymi placówki wsparcia dziennego, bo jest to też forma bardzo 

efektywna wsparcia takiego dziecka z tej rodziny patologicznej. Jak również z kuratorami 

zawodowymi niestety i niekiedy tutaj przy pomocy i wsparciu policji.”      

 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 7 głosami 

„za”. 
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Pkt 23 - DRUKI Nr 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627 

Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej: 

a) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (druk nr 618), 

b) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

w Koninie (druk nr 619), 

c) Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie (druk nr 620), 

d) Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie (druk nr 621), 

e) Szkoły Podstawowej nr 8 im. Powstańców Wielkopolskich z Oddziałami 

Integracyjnymi w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Powstańców 

Wielkopolskich z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie (druk nr 622), 

f) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów 

Westerplatte w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie (druk nr 623), 

g) Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie (druk nr 624), 

h) Szkoły Podstawowej nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie (druk nr 625), 

i) Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie oraz w sprawie 

przekształcenia (druk nr 626), 

j) Zespołu Szkół nr 1 w Koninie w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie i Gimnazjum nr 4 im. 

Noblistów Polskich w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Adama 

Mickiewicza w Koninie (druk nr 627). 

 

Głos zabrała Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ kierownik Wydziału Oświaty, 

cytuję: „Te uchwały są jednocześnie aktami założycielskimi. Tym dokumentem w tej chwili 

dyrektor będzie się posługiwał. My nie piszemy oddzielnie aktu założycielskiego, my nie 

nadajemy statutu ramowego tylko tak ustawodawca zawarł, że ta uchwała spełni trzy w jednym, 

dlatego trzeba ją przegłosować niestety oddzielenie. I statuty to jest już rola rad 

pedagogicznych, tylko dostosowują je teraz w podstawowych szkołach do tych szkół 8-letnich, 

a tam zasadniczo do branżowych.”    

 

 

Do projektów uchwał radni nie mieli pytań.  

 

 

DRUK Nr 618 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za”. 

 

DRUK Nr 619 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za”. 
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DRUK Nr 620 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za”. 

 

DRUK Nr 621 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za”. 

 

DRUK Nr 622 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za”. 

 

DRUK Nr 623 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za”. 

 

DRUK Nr 624 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za”. 

 

DRUK Nr 625 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za”. 

 

DRUK Nr 626 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za”. 

 

DRUK Nr 627 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za”. 

 

 

Pkt 24 - DRUKI Nr 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651 

Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej: 

a) Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana 

Batorego w Koninie w Szkołę Policealną w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie (druk nr 642), 

b) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

im. Janusza Korczaka w Koninie w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w 

Koninie (druk nr 643), 

c) Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno -

Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w Szkołę Specjalną 

Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. 

Janusza Korczaka w Koninie (druk nr 644), 



14 

 

d) sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -

Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. 

Janusza Korczaka w Koninie (druk nr 645), 

e) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia 

Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w Branżową Szkołę 

I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie (druk nr 646), 

f) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w Branżową Szkołę I stopnia nr 3 

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego 

w Koninie (druk nr 647), 

g) Zespołu Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym w Koninie w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia szkoła 

podstawowa i dotychczasowe gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową przy 

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie (druk nr 648), 

h) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych 

im. Stanisława Staszica w Koninie w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Zespole 

Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie (druk nr 649), 

i) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika 

w Koninie w Branżową Szkołę I stopnia nr 4 w Zespole Szkół im. Mikołaja 

Kopernika w Koninie (druk nr 650), 

j) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych 

w Koninie w Branżową Szkołę I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Technicznych 

i Hutniczych w Koninie (druk nr 651). 

 

 

Projekty uchwał zostały omówione przez Kierownika Wydziału Oświaty Panią U. 

Miłosz-Michalkiewicz. 

 

 Do projektu uchwał radni nie mieli pytań. 

 

DRUK Nr 642 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za”. 

 

DRUK Nr 643  

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za”. 

 

DRUK Nr 644 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za”. 

 

DRUK Nr 645  

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za”. 

 

DRUK Nr 646 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za”. 
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DRUK Nr 647 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za”. 

 

DRUK Nr 648  

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za”. 

 

DRUK Nr 649 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za”. 

 

DRUK Nr 650  

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za”. 

 

DRUK Nr 651 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za”. 

 

 

Pkt 25 - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.  

 

 

Głos zabrała Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ kierownik Wydziału Oświaty, 

cytuję: „Kolejny raz, to jest dziewiąty raz przedstawiamy informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2016/2017. Poprzednio był to art. 5a ustawy o systemie oświaty, 

teraz jest 11 prawa oświatowego, a zatem ustawodawca uznał, że zasadnym jest, aby organ 

prowadzący organowi stanowiącemu taką informację przekazywał. Taka informacja 

sporządzana jest w następujący sposób. Otóż każde przedszkola, szkoły, placówki oświatowe 

przesyłają nam raporty i z tych raportów sporządzona jest właśnie ta informacja. Te informacje 

Państwo mogą sobie przeczytać co też się w naszych placówkach na terenie Konina dzieje. 

Dzieje się rzeczywiście bardzo dużo. Po raz pierwsze w tej informacji nie mamy sprawdzianów 

po szkole podstawowej ponieważ takowych sprawdzianów nie było. Rzeczywiście największe 

zainteresowanie, emocji zawsze wzbudza analiza wyników nauczania, bo to jest taki priorytet 

szkoły co się utożsamia ze szkołą. Rzeczywiście dydaktyka zajmuje pierwsze miejsce. Ta 

informacja sporządzona na piśmie nie jest tylko taką sobie informacją, która sobie gdzieś tam 

funkcjonuje i jedni czytają inni nie czytają. Zawsze po 31 października spotykamy się na dużej 

naradzie, taka narada się odbyła 8 listopada i na ten temat dyskutujemy, dyskutujemy w 

zespołach, dyskusja przebiega różnie, czasami bardzo burzliwie. I te wnioski są dalej 

przekładane. Taka ciągła tendencja jest utrzymująca się na pewno jeżeli ktoś szczegółowo 

zaglądał to ciekawa jest strona 62 gdzie są pokazane wyniki egzaminów gimnazjalnych i str. 

72 matury. Proszę zauważyć, że nasze gimnazja we wszystkich etapach, na wszystkich 

egzaminach osiągnęły wyższe wyniki od średniej krajowej. Natomiast nie przełożyło się to 

niestety na matury. Tutaj była trochę dyskusja i pewne wnioski wyciągamy. Wyciągamy 

oczywiście, żeby konstruować programy naprawcze, żeby ucznia nie zgubić też tego słabego, 

żeby pamiętać o tym, że uczeń to jest każda jednostka indywidualna, żeby szkoły się 

dostosowały. Bo uczeń w tej chwili to jest skarb i się przekłada na ilość oddziałów w szkole, a 

ilość oddziałów na zatrudnienie pracowników.”         
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Radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja rzeczywiście przyznam, że w tym roku wyjątkowo 

spędziłem dużo czasu nad analizą tej informacji, bo prawie 2 godz. Siedziałem, analizowałem 

liczyłem, też w kontekście tego co dzieje się z oświatą w Polsce i co dzieje się Koninie. Nie 

ukrywam, że też i nie po to żeby wartościować, bo to też chcę wyraźnie powiedzieć, żeby 

koledzy z innych klubów odebrali, że chcę tu wartościować, bardziej uświadomić sobie z jak 

trudną materią mamy do czynienia i żeby tę wiedzę rzeczywiście sobie usystematyzować. 

Chciałbym pewne rzeczy sobie zweryfikować pytają Panią kierownik. Zacznę może od liczb 

związanych z oddziałami, przedszkolami, ze szkołami podstawowymi i być może etatami 

również. Porównywałem rok 2016 do 2017 z moich tutaj tych wyliczeń wychodzi, że 

w przedszkolach mamy większą liczbę dzieci o 233 dzieciaki i 10 etatów więcej, jeśli chodzi o 

zatrudnienie, mówię nie o etatach nauczycielskich, tylko mówię w ogóle o etatach. W szkołach 

podstawowych ta liczba uczniów zmniejszyła nam się o 547 osób, tak wynika z tej informacji, 

a liczba etatów zmniejszyła się o 5. Chciałbym żebyśmy mieli świadomość co się dzieje na 

naszych oczach, tzn. gdybyśmy myśleli jak przedsiębiorcy, to tutaj tych ludzi jakby nie 

powinno być. Chcę powiedzieć wyraźnie, że jako Miasto zrobiliśmy ogromną pracę, ale też 

ponosimy ogromne koszty finansowe związane z tą reformą oświaty i żeby to wyraźnie 

wybrzmiało, bo wciąż chyba za mało o tym mówimy. Moim zdaniem to jest po prostu, ta rzecz 

mnie naprawę…miałem świadomość, że to się dzieje bo Pan prezydent też zdawał informacje, 

ale teraz jak sobie usiadłem do tych liczb i zobaczyłem rzeczywiście. Miałem tę świadomość, 

że ci uczniowie zostali w tych 7 klasach w gminach sąsiednich i to jest zrozumiałe i nie przeszli 

do Konina, tak jak kiedyś przechodzili do gimnazjów. Ale rzeczywiście 547 osób mniej w 

systemie i 5 etatów mniej. To pokazuje ile musimy też pieniędzy włożyć. I jak reforma jest 

kosztowna dla samorządu. Bo przypominam, że my nie dostaniemy tych pieniędzy, bo chyba 

dostaniemy 180 tys. zł. Co nam zwróci rząd za tą reformę oświatową?”     

 

 

Głos zabrała Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ kierownik Wydziału Oświaty, 

cytuję: „Występujemy 0,4% rezerwy i odprawy zawsze są, ale nigdy nie uzyskaliśmy 100%. 

Uzyskujemy tak w granicach 67-70% tego co damy nauczycielowi w odprawie.”  

 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję; „Nie chcę wartościować. To też jest taka nasza dyskusja 

do przemyśleń. Ja sam dyskusję prowadziłem też wczoraj i dzisiaj na ten temat z różnymi 

ludźmi, żeby poznać ich punkt widzenia. Bo to też jest tak, mówię o etatach nauczycielski, 

mogliby być poza systemem i już właściwie, bo mam tę świadomość. Ale ktoś z drugiej strony 

powie no tak, ale właśnie miasto jest po to, żeby się o nich zatroszczyć, bo wzrośnie bezrobocie 

itd. Zastanawiam się w tym kontekście gdzie jest granica, tutaj trudno mówić o granicy 

opłacalności, tylko wytrzymałości, bo ile możemy my dołożyć do tej oświaty jeszcze jako 

samorząd miasta. Bo przypomnę, że kosztami oprócz tego są albo za chwilę będą koszty 

budynków, które nam zostaną. Bo już mówiliśmy sobie wstępnie, że Szkoła Podstawowa nr 10 

w Gosławicach prawdopodobnie jeden budynek za dużo. Nie wiadomo co z SP 1 może też 

jeden budynek za dużo. I dojdą nam jeszcze koszty utrzymania kolejnych budynków, bądź ich 

zagospodarowania itd. Jeśli chodzi o licea jest tych 51 mniej i 8 etatów mniej i tutaj te proporcje 

wyglądają normalnie. W przypadku zespołów szkół ponadgimnazjalnych 370 uczniów ubyło 

w moich wyliczeniach i 22 nauczycieli. I tu też właściwie jest to proporcjonalnie. W Centrum 

Kształcenia Praktycznego jest bez zmian.  

I teraz moje pytanie, bo my teraz przed chwilą jeszcze dokładaliśmy, czy opiniowaliśmy 

projekt zmian w budżecie. Subwencji oświatowej w ubiegłym roku dostaliśmy 48 mln zł. W 

tym roku 49 mln i tu mam rozbieżność, bo w budżecie nowym się pojawia kwota 50 mln zł.  

W informacji się pojawia 49.832.732,00 zł. Ja rozumiem, że te kwoty się zmienią, ale tak 

naprawdę gdybym chciał dzisiaj usłyszeć po tych zmianach, które będą dzisiaj opiniowane i w 

autopoprawce wejdą to jakie będą nasze wydatki, bo na ten moment mamy 100 mln zł czyli 
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dokładamy do systemu oświaty jako samorząd 50.185.845 zł. Chciałem zapytać, czy my już 

możemy powiedzieć ile ostatecznie dołożymy w 2017 roku?”              

 

 

Z-ca skarbnika Kazimierz LEBIODA, cytuję: „System oświaty również obejmuje 

przedszkola. Natomiast przedszkola są wydatkiem własnym gminy w związku z tym tego nie 

możemy brać pod uwagę. Gdyby pan radny tak to zsumował to wychodzi ponad 50 mln zł, 

natomiast po tych ruchach ostatnich, które dzisiaj dokonaliśmy dołożymy do oświaty, nie mam 

precyzyjnych danych, ale mniej więcej to jest około 31 mln zł.” 

 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „W stosunku do ubiegłego roku?  

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuje: „Po sprawozdawczości warto żebyśmy w 

kwietniu po bilansach poświęcili komisję edukacji, bo też byśmy chcieli Państwa z pewnymi 

sprawami szczegółowo zapoznać jeżeli chodzi o rok budżetowy 2017. Rok budżetowy 2017 

realizował 6 miesięcy poprzedniego arkuszu organizacyjnego, który tutaj macie opisany, ale 

również 4 miesiące nowego arkuszu organizacyjnego, to co jest od września do grudnia. Bardzo 

dobrze, że Pan radny zauważył, bo też o tym mówimy, Szkoła Podstawowa nr 10, również 

mówimy dzisiaj o analizie sieci szkół wykorzystania budynków, tak zwanych szkół 

ponadpodstawowych, które formalnie będą od 1 września, jako szkoły ponadpodstawowe, bo 

dzisiaj jeszcze przyjmują absolwentów gimnazjów do roku 2019. A w 2019 i gimnazjów i 

szkoły podstawowej dwa roczniki będą. I też patrzymy na tą sieć szkół i jeżeli chodzi o szkoły 

ponadgimnazjalne to są pewne decyzje, które my powinniśmy, nie patrząc na kalendarz 

wyborczy, ale powinniśmy o tym mówić po to, ażeby pewną diagnozę pełną określić.  

Ja zakładam, że przez najbliższych 5-10 lat nie będzie rewolucji w prawie oświatowym. 

Zakładam, że ten system będzie w miarę stabilny.  

Dziś aktualnie jest Związek Miast Polskich, który odbywa się w Jarocinie i zostali 

zaproszeni burmistrzowie, prezydenci, starostowie województwa wielkopolskiego. Pan 

prezydent oddelegował dzisiaj Pana sekretarza, gdyby nie komisja bym pojechał, bo między 

innymi jednym z elementów, które tam będzie omawiane to jest rozporządzenie dotyczące 

zasad naliczania subwencji oświatowej według algorytmu który ma obowiązywać w 2018 roku. 

Proszę żebyśmy dyskusję przeprowadzili w pełni, jako i wydział oświaty i służby finansowe w 

kwietniu i my będziemy do tego przygotowani.”   

 

 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja też mam świadomość, że pewne rzeczy robię na 

pewnym poziomie ogólności, bo też nie jestem specjalistą od oświaty i absolutnie, ani od 

finansów nie czuję się specjalistą. Ale chciałem przeanalizować też w kontekście właśnie 

takiego samouświadomienia siebie jak rzeczywiście to jest. Bo skądś te pieniądze trzeba wziąć. 

Na ostatniej sesji podnosiliśmy podatki niecałe 2%. One muszą się gdzieś pojawić. Z czego my 

zabieramy? Zabieramy z inwestycji. My tymi pieniędzmi, które mieliśmy przeznaczyć na 

inwestycje wkładamy je w oświatę. Ale nie w oświatę w sensie dobra uczniów. I tu mówię 

swoje prywatne zdanie być może już teraz wartościując, ja nie mam przekonania, że zmienienie 

szkoły z 6-letniej na 8-letnią poprawi sposób wychowania młodego człowieka. Nie mam 

takiego przekonania, być może mylne, ale to jest moje osobiste zdanie, którym się dzielę. 

Natomiast rzeczywiście miejmy świadomość, że musimy też działać odpowiedzialnie i dzisiaj 

jak patrzę co robią inne samorządy dookoła, podnoszą podatki, bo one też się z tym stykają i 

też muszą z czegoś inwestować swoje prace, swoje inwestycje. Jedno mam pytanie. 

Zauważyłem w budżecie przyszłego roku wzrost subwencji oświatowej na poziomie 

ponadpodstawowym wzrost do 14%. Skąd ten wzrost?”             
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Z-ca skarbnika Kazimierz LEBIODA, cytuję: „My dostaliśmy taką informację z 

Ministerstwa Finansów. Natomiast proszę zauważyć jeszcze jedną rzecz, otóż w gminie 

otrzymaliśmy o 5.700.000 zł mniej. To jest informacja z ministerstwa finansów korekta będzie 

po uchwale ustawie budżetowej i wtedy albo nam dołożą, zazwyczaj tam trochę więcej 

dostajemy.” 

 

Głos zabrała Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ kierownik Wydziału Oświaty, 

cytuję: „Z tych wszystkich dodatków z Karty Nauczyciela dodaje jeden dodatek miejski, 

natomiast wszystkie inne zostały zlikwidowane i wskaźnik Di ulega zmianie, stąd te zmiany w 

naliczaniu. Wszystko się zmienia od stycznia sposób naliczania dotacji itd. 

W konińskich szkołach mam 882 uczniów z gmin ościennych. W Koninie rocznie 

ubywa jednej szkoły, tak spada nam ta liczebność. 

  

 

Do informacji radni nie mieli więcej pytań. 

 

 

Komisja przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2016/2017.  

 

 

Ad. 2 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Konina na lata 2018-2021 druk nr 629 oraz projektu uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej miasta Konina na 2018 rok druk nr 630. 

 

Przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 oraz projektu uchwały budżetowej miasta Konina 

na 2018 rok. 

 

Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez z-cę skarbnika Kazimierza 

Lebiodę. 

 

 

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „W ramach uzupełnienia, to Narodowy Fundusz jakby zwolnił nas z 

poręczenia, pamiętacie Państwo, że w ubiegłym roku prosiliśmy Narodowy Fundusz o 

prolongatę z uwagi na to, że żeby w ogóle się ubiegać o coś takiego, należało się wykazać 

pełnym rokiem współdziałalności, a 2015 nie był pełnym rokiem dlatego tam było to 

przesunięcie. Jakiś cud zadziałał, że mimo, że mieliśmy tego czasu do 2019 roku, to 

postanowiliśmy w tym roku złożyć wszystkie dokumenty odstąpienia od poręczenia. I przede 

wszystkim zadziałały chyba wszystkie te rzeczy, o których mówiłam, czyli prawidłowe 

wszystkie próby, prawidłowe wdrożenia, osiągnięcia wszystkich wyników i fakt, że spłaciliśmy 

do przodu odsetki i część rat, co umniejszy nam zadłużenie. Jeszcze proponowałabym, bo 

można powiedzieć tak, że dlatego wyniki nam wyszły, bo podnieśliśmy cenę na bramie. Tylko 

proponuję zwrócić uwagę na również dzisiaj głosowany, w materiałach mamy informację o 

ustalenie ceny na bramie gdzie wniosek będzie taki, żeby ją zaakceptować, bo ona się nie 

zmienia w stosunku do roku poprzedniego, a wręcz w uzasadnieniu jest napisane, że od 

15- 20% opłata dla spalarni zmaleje z tytułu opłat na bramie, ponieważ pomimo, że cena 

jednostkowa jest mniejsza, to ilość odpadów zmieszanych, które trafią do spalarni jest mniejsza 

niż wydawałoby się poprzednio. Czyli selektywna zbiórka idzie po prostu lepiej i tej wersji się 
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trzymajmy. W związku z tym powstaje pytanie, to z czego się ta spalarnia utrzymuje? Z tego 

właśnie, że przewidując takie, a nie inne okoliczności pozyskaliśmy i pozyskujemy partnerów, 

którzy nam dostarczają odpadów o wyższej kaloryczności, chociaż też są odpady komunalne 

po pierwotnej przeróbce, tylko, że te odpady nie pochodzą z naszego subregionu. No i pod tym 

względem mamy troszeczkę smutek, że budowaliśmy spalarnię dla Polski, a nie dla 

subregionu.”  

 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: „Ja 

chcę nawiązać do tego co przedstawił Pan skarbnik, szczególnie te procenty w WPF-ie, które 

są budujące, bo łatwiej gospodaruje się, gdy się ten margines ma jako tako duży.” 

 

 

Radny Krystian MAJEWSKI, cytuję: „Mam pytanie, czy wniosek, który złożyłem 

dotyczący dotacji z budżetu naszego miasta dla organizacji pozarządowych i w przyszłym roku 

ma być wzrost o 51 tys. zł, a ja złożyłem jeden na 100 tys. zł. I mam pytanie czy ten wzrost 

związany jest z tym wnioskiem, czy to jest jakiś rodzaj kompromisu?”   

 

 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Będziemy się widzieć w czwartek o godz. 

13.30 i od razu mówię, że tutaj Pan radny się zadeklarował chęć udziału w pracy w tym zespole. 

Te pieniądze będą w budżecie KT 100 tys. zł na wszystkie działania, a nie dotyczą one 

organizacji pozarządowych gdzie również organizacje złożyły pewne pomysły. Dlatego albo 

pójdziemy w formie konkursu. Zależy co ustalimy analizując kalendarz obchodów 100. 

rocznicy.”   

 

Następnie przystąpiono do zgłaszania wniosków do budżetu na 2018 r. 

 

 

Radny Witold Nowak 

 

- Wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej w Szkole Podstawowej nr 11 w Koninie – 

45.000 zł 

- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 

Komisja Edukacji Kultury i Sportu przyjęła wniosek jednomyślnie – 7 głosami „za”. 

 

 

- Kontynuacja remontu Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie – 300.000 zł 

- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 

Komisja Edukacji Kultury i Sportu przyjęła wniosek jednomyślnie – 7 głosami „za”. 

 

 

Radny Tomasz Andrzej Nowak 

 

- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Podgórnej – 40.000 zł 

- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 

Komisja Edukacji Kultury i Sportu przyjęła wniosek jednomyślnie – 7 głosami „za”. 
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Radna Anna Kurzawa 

 

- Koncert z okazji 40. rocznicy wyboru Polaka Karola Wojtyły na papieża pod nazwą 

„Konin - dziękuję za pontyfikat św. Jana Pawła II” – 40.000 zł 

- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 

Komisja Edukacji Kultury i Sportu przyjęła wniosek jednomyślnie – 7 głosami „za”. 

 

-Budowa chodnika ok. 30 m naprzeciwko targowiska miejskiego ul. 11 Listopada 6 i 10 – 

60.000 zł 

- źródło finansowania: rezerwa budżetowa. 

Komisja Edukacji Kultury i Sportu przyjęła wniosek 6 głosami „za” przy 1 głosie 

„wstrzymującym się”. 

 

 

Radny Janusz Zawilski 

 

- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Koninie – 100.000 zł. 

Dofinansowanie uwzględnić należy w kolejnych latach. Wymiana samochodów dla jednostek 

OSP w: Morzysławiu, Grójcu, Gosławicach i Cukrowni Gosławice. (W załączeniu wniosek 

OSP). 

- źródło finansowania: nadwyżka budżetowa z 2017 r. 

Komisja Praworządności przyjęła wniosek jednomyślnie – 4 głosami „za”. 

 

 

- Zakup ciągnika z przyczepą dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie – 

150.000 zł 

- źródło finansowania: nadwyżka budżetowa z 2017 r. 

Komisja Praworządności przyjęła wniosek jednomyślnie – 4 głosami „za”. 

 

 

 

Komisja Edukacji Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na 2018 rok 

oraz projekt WPF na lata 2018-2021 - 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 

 

 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na 2018 rok 

oraz projekt WPF na lata 2018-2021 - 4 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 

 

 

Komisja Praworządności zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na 2018 rok oraz projekt 

WPF na lata 2018-2021 - 3 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

 

Opinie Komisji stanowią załącznik do protokołu.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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I. Różańska 

Biuro Rady Miasta 

 

 


