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BR.0012.4.3.2017 

BR.0012.5.2.2017 

BR.0012.6.2.2017 

Protokół Nr 31/17 

      Nr 32/17 

      Nr 30/17 

 

wspólnego posiedzenia 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

oraz 

Komisji Praworządności, 

które odbyło się w dniu 

 

16 lutego 2017 roku 
________________________________ 

 

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

 

                

 

Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15.05. 

  

W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Rozpatrzenie materiałów na XXXII Sesję RMK. 

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.  

 

Ad. 1  
 

 Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał zawartych w porządku obrad XXXII 

sesji RMK, a dotyczących działalności komisji. Porządek stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 



2 
 

 

 

Pkt 3 - DRUK NR 489 

 
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji o zmianę granic Miasta Konina.  

 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, 

cytuję: „Bardzo proszę Pana sekretarza o informacje dotyczące tego punktu.” 

 

 

Sekretarz Miasta Marek ZAWIDZKI, cytuję: „Realizujemy procedurę zmiany granic 

między miastem Konin a gminą Stare Miasto. Jesteśmy przed jednym z najważniejszych 

etapów, bowiem teraz występujemy w drodze uchwały, jeśli rada taką podejmie, a sądzę, że 

tak będzie, jest to kontynuacja naszych wcześniejszych myśli, występujemy do Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody o zmianę granic w 

przewidzianym w uchwale zakresie. Bardzo ważnym jest przygotowanie odpowiednich 

materiałów i załączników do tego, bo uchwała jest w miarę lakoniczna, natomiast 

najważniejszy jest wniosek i wszystkie załączniki, które w tym wniosku są niezbędne. 

W tym zakresie bardzo dużą pracę wykonał Wydział Geodezji i Katastru i Pani kierownik 

Geodezji miejskiej a właściwie już powiatowej, teraz będziemy się tak nazywać, bo tak się 

uparł Wojewoda.  

I proszę Państwa bardzo dużo załączników i wyjaśnień w tym materiale będzie. Państwo 

otrzymaliście już to wystąpienie, ale ono było niepełne i zaznaczone były jeszcze miejsca, 

które do czasu sesji na pewno uzupełnimy, będzie to kompletny wniosek. A dlaczego tak się, 

spieszymy? Po to, żeby mieć jeszcze miesiąc bezpieczeństwa w razie czego, gdyby było coś 

nie tak, gdyby Wojewoda czegoś od nas żądał, albo miał zastrzeżenia, to będziemy mieli 

jeszcze miesiąc, bo do końca marca taka uchwała i wystąpienie musi być podjęte. I w związku 

z tym ten cały materiał Państwu przekazujemy, a pełny będzie do sesji na pewno. Jest bardzo 

złożone, bo tam muszą być mapy, wyliczenia, koszty, opinia głównego geodety.” 

 

 

Głos zabrała kierownik Wydziału Geodezji i Katastru Anna Górny, cytuję: „Do wniosku 

należy dołączyć opinię starosty odnośnie zgodności danych zawartych w naszym wniosku z 

danymi ewidencji gruntów i budynków, mapy topograficzne, na których będziemy 

przedstawiali przebieg dotychczasowych granic i proponowany ich przebieg, uzasadnienie 

kosztów, które będą wiązały się z podjęciem tej uchwały, uchwały Rady Miasta Konina i 

uchwały Rady Gminy Stare Miasto odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego. O te 

dokumenty wszystkie wystąpiliśmy. Część tych dokumentów już mamy, pracujemy tak jak 

Pan Sekretarz powiedział, nad opracowaniem tego wniosku o tę zmianę.”            

 

 

Dopowiedział Sekretarz Miasta Marek Zawidzki, cytuję: „Przeprowadziliśmy wszystko co 

niezbędne było na wcześniejszym etapie, czyli wystąpiliśmy z wnioskiem do Rady Gminy 

Stare Miasto o podjęcie stosownej uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

Wystąpiliśmy do Rady Powiatu Konińskiego i do Starosty o wyrażenie opinii przez radę, bo 

tam taki zapis był. I tu uwaga, powiat tego w terminie nie wykonał, a teraz przystąpił do 

konsultacji, także właściwie to jest po terminie, a co dalej z tym będzie, my robimy swoje, 
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powiem krótko. Jest po terminie, artykuł odpowiedni mówi, że 3 m-ce jest na to czas, jeśli nie 

będzie zgłoszenia, odpowiedzi, uznaje się zapytanie i odpowiedź zostaje udzielona.”   

 

 

Odpowiedział Sekretarz Marek ZAWIDZKI, cytuje: „Trudno mi odpowiedzieć Panie 

radny, nie chcę tu deliberować, chyba z wójtem przystąpiono, w drodze uchwały zarządu do 

konsultacji i dopiero po tej konsultacji rada podejmie. Moim zdaniem powinno być 

odwrotnie, ale to już jest kwestia powiatu, nie będę w to wchodził.”  

 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, 

cytuję: „Ja powiem jeszcze swoje osobiste zdanie. Bardzo źle się stało tak, a nie inaczej. Ja 

rozumiem oczywiście interes mieszkańców Starego Miasta i Gminy Stare Miasto, ale źle 

został sformułowany punkt, który zakłamywał zupełnie u nich konsultacje, które zostały 

przeprowadzone. Przecież nie można napisać, że oddając te ziemie pozbawia się ich 

finansów, to jest bzdura. Ale każdy pisze to co uważa dla siebie za słuszne i na tym 

pozostańmy.”  

 

 

  Nie było innych zgłoszeń do dyskusji 

 

 
Komisje projekt uchwały przyjęły informacyjnie. 

 

 

Pkt 4 - DRUKI NR 492 i 493 
 

Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr 492);  

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

(druk nr 493). 
 

Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez Kazimierza LEBIODĘ – z-cę 

Skarbnika  

 

Głos zabrał radny Zenon CHOJNACKI, cytuje: „Tak po cichu liczyłem na to, że Pan 

skarbnik przeczyta - zwiększa się plan wydatków o 180 tys. zł na remont instalacji 

elektrycznej…itd. Ja o tym tak mówię, bo te pieniążki były obiecane i wiem, że Pan 

prezydent oczywiście dotrzyma słowa. Natomiast tutaj niewątpliwie bardzo ważny jest czas. 

Do końca roku szkolnego 4 m-ce, trzeba zrobić projekt, trzeba zrobić przetarg i fajnie by 

było, żeby ten remont rozpocząć. Ja zdaję sobie sprawę, że tutaj Pan prezydent jest 

pozytywnie nastawiony do tego wniosku, natomiast ja też ze swojej strony pozwalam sobie 

od czasu do czasu o tym przypomnieć, żebyśmy te rzeczy brali pod uwagę.”  
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Odpowiadając z-ca skarbnika Kazimierz LEBIODA, cytuję: „Otóż ta kwota 180 tys. zł 

pojawi się w rozliczeniu za rok 2016. Niestety póki tego roku nie zamkniemy, nie możemy tej 

kwoty uruchomić. Najwcześniej będzie to może na sesji marcowej, a na pewno na 

kwietniowej.”            

 

Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Pan dyrektor jest 

w bezpośrednim kontakcie i on wie, że jeżeli, to będzie najpóźniej w kwietniu, to jest w stanie 

przygotować, mówimy o kwocie 180 tys. zł, to będzie pierwszy etap. Bo całkowity koszt jest 

na 350-360 tys. zł skalkulowany, remont instalacji elektrycznej. Takie pismo wpłynęło i tu 

mogę też Pana przewodniczącego zapewnić, mam przed sobą taki plik w Excelu, gdzie jest 14 

zadań inwestycyjnych w placówkach na kwotę odpowiednią i tam na pozycji nr 10 jest Zespół 

Szkół Górniczo-Energetycznych i kwota 180 tys zł.”     

 

Do projektów uchwał radni nie mieli innych pytań. 

 

 

Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie. 

 

Pkt 6 - DRUK NR 484 
 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina (druk nr 484). 
 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Praworządności, cytuję: „W pkt 6 mamy druk 484, 

jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina. Oczywiście jest ten 

program i ten punkt omawiamy co roku. Generalnie rzecz biorąc, po zapoznaniu się z tymi 

dokumentami, które tutaj nam wydział przedstawił, to stwierdzam, że niewiele się tu zmienia 

i się chyba nie mylę. Oddam głos Panu kierownikowi Matysiakowi, żeby nas zaznajomił z 

pewnymi danymi. Chciałem może tylko zaznaczyć i jednocześnie zapytać, może Pan 

kierownik potwierdzi, że mamy już ustaloną wysokość środków na prowadzenie schroniska 

dla naszych bezdomnych zwierząt na 3 lata. Wiemy, że w roku 2017 będzie to 230 tys. zł plus 

50 tys. zł z programu KBO i na lata 2018 - 310 tys. zł i na 2019 - 320 tys. zł. W latach 2017-

2018 mamy 41 tys. zł na 2 lata z tytułu wykonania zabiegów kastracji psów, kotów oraz 

usypiania ślepych miotów. Nie wiem, czy tę kwotę ostatnią dobrze przeczytałem. Pan 

kierownik może to jeszcze wyjaśni. Tak jak wcześniej chciałem zapoznać, czy ma Pan 

oczywiście te dane dotyczące kastracji psów i kotów jakie były wykonania w latach 

poprzednich, czy ta suma nam wystarcza, czy nie.”  

 

Głos zabrał kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Sławomir MATYSIAK, cytuję: 

„Tak jak był Pan łaskawy zaznaczyć, obowiązkiem samorządu jest uchwalenie co roku planu 

opieki nad zwierzętami. Co roku to czynimy. Plan uzyskał stosowne opinie, które nie są 

wiążące, a które trzeba mieć uchwalając go. Różnica, jeśli chodzi o przedstawioną Państwu 
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uchwałę, w porównaniu z rokiem ubiegłym jest taka, że po analizie orzeczeń RIO doszliśmy 

do przekonania, że plan nie może być załącznikiem do uchwały, tylko musi być w treści 

uchwały, w obawie przed tym, żeby RIO nam tego nie uchyliło. I tak też to w tym roku 

zrobiliśmy. Jeżeli chodzi o dane cyfrowe, to wszystkie dane, które był Pan łaskaw odczytać 

co do strony finansowej, to są zgodne, z tym że jeżeli chodzi o te 41 tys. zł, to proszę 

zauważyć, że jest to od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018. Natomiast jeżeli chodzi o dane 

liczbowe, o które Pan pytał, to w tym programie jest to uwzględnione, natomiast jest to z 

innych środków realizowane, ponieważ Państwo byliście łaskawi podjąć taką uchwałę, że 

mieszkańcom, którzy zdecydują się na czipowanie swoich pupili refundujemy 50% usługi 

polegającej na sterylizacji zwierząt. I tak od roku 2014 w programie tym uczestniczy 5 

jednostek, klinik, bądź przychodni weterynaryjnych, w 2015 – 6 i w 2016 też 6 tych jednostek 

uczestniczyło. Łącznie przez okres całego 2014 roku zrobiono 615 takich zabiegów, w roku 

2015 – 691, 2016 – 707, to jest niewielki wzrost. Jeżeli chodzi o koszt zabiegów w latach 

2014-2016, to rok 2014 to jest 34.342,00 zł, 2015 – 41.632,00 zł, 2016 – 43.236,00 zł. Jeżeli 

chodzi o rok 2017, to jednostki czy przychodnie, czy kliniki składają swoje oferty, my nikogo 

nie odrzucamy, każdy kto ma ochotę czynić te usługi dla mieszkańców jest to obwarowane 

pewną dokumentacją, która po realizacji jest nam przedkładana z rachunkiem, my to 

weryfikujemy, sprawdzamy i tak to się odbywa. Jeżeli chodzi o zapisy samego programu, to 

one nie różnią się niczym od kilku lat, dlatego, że ustawa, która jest podstawą do 

przygotowania tego programu, czyli ustawa o ochronie zwierząt, jak na razie zmian żadnych 

nie notowała.”  

 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Chciałem zapytać w § 13 w 3 rozdziale 

mamy wpisaną właśnie przychodnię weterynaryjną, rozumiem, że na cały rok jest ta umowa 

już podpisana? I to się do końca roku nie zmieni i nie będziemy musieli zmieniać żadnych 

zapisów?”             

 

Kierownik Sławomir MATYSIAK, cytuję: „Żadnych zapisów nie będziemy musieli 

zmieniać. Umowy mamy podpisane, tak jak wcześniej powiedziałem, mówiąc o środkach 

finansowych, od kwietnia do końca marca. Był dylemat jeżeli chodzi o te przychodnie 

weterynaryjne, czy wykaz ich umieszczać, ale w ciągu roku może to się zmienić, więc 

odsyłamy do strony internetowej miasta i tam są wszystkie te przychodnie, z którymi 

zawarliśmy umowy, wyszczególnione.”  

 

    Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. 

 

Komisja Praworządności projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 6 głosami „za”.  

 

Pkt 10 - DRUK NR 488 
 

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Konin.  
 

 



6 
 

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

DEMBIŃSKA, cytuję: „Mamy do zapoznania się, przedyskutowania i podjęcia decyzji 

uchwałę, druk nr 488 w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Konin. My co roku takie kryteria zatwierdzamy. 

Załącznikiem do tych kryteriów są terminy prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 

Ponieważ nie mamy zbyt wiele czasu, czy po zapoznaniu się z tą propozycja radni mają 

pytania bądź uwagi do tego projektu?  

  

 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 

11 głosami „za”. 

 

 

Pkt 11   
 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za 2016 rok. 
 
 

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

DEMBIŃSKA, cytuję: „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego za 2016 rok. Również co roku te sprawozdania analizujemy.”  

 

 

Głos zabrała Kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, 

cytuję: „W tym roku na wszystkich stopniach awansu zawodowego średnie zagwarantowane 

zostały wypracowane, a po raz pierwszy w Koninie stażyści uzyskali tą swoją średnią. Taki 

był wniosek pokontrolny, żeby zdyscyplinować dyrektorów, że godziny ponadwymiarowe 

przydzielali stażystom i to się w tym roku stało. Także miasto nie musi dopracować do 

średnich zagwarantowanych.”   
 

 

Do sprawozdania radni nie mieli pytań. 
 
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła sprawozdanie. 

 

Pkt 12   
Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2016 rok oraz przedstawienie potrzeb 

w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2017 rok. 
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Pkt 13  
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok oraz 

przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania. 

 

Pkt 14  
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do 

spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy na terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania za 2016 ro 

 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „Następne punkty, które mamy do omówienia, to są kolejne sprawozdania 

i bardzo proszę Panią dyrektor MOPR-u Annę Kwaśniewską, aby wprowadziła nas jedynym 

swoim wystąpieniem we wszystkie trzy punkty.”  

 

 

Głos zabrała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Anna 

KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Może równocześnie dwa punkty, tak będzie prościej, ponieważ 

sprawozdanie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynika z tej samej ustawy. I 

zacznę może nie tak jak jest w kolejności, tylko od tego sprawozdania dotyczącego 

wspierania rodziny, czyli tej rodziny biologicznej. 

Rodziny dysfunkcyjne w takim celu, żeby pomóc im przywrócić zdolności do 

sprawowania opieki wychowania nad własnymi dziećmi, bądź też rodziny, które już zostały 

pozbawione dzieci, dzieci są już w pieczy zastępczej. Dlatego odwróciłam tą kolejność, są 

objęte szerokim wsparciem nie tylko 6 asystentów rodziny, ale również poprzez współpracę 

tych asystentów, wielu innych podmiotów na terenie miasta, tzn. również poprzez placówki 

oświatowe, organizacje pozarządowe, które prowadzą ogniska wychowawcze, świetlice 

terapeutyczne. Takich rodzin u których w ubiegłym roku, pracował asystent rodziny było 89, 

w których wychowywało się 194 dzieci. W tych rodzinach pracowało 6 asystentów rodziny. 

Częściowo ci asystenci są finansowani ze środków miasta, ale też w ramach dwóch 

programów. Jeden program ogłaszany przez konkurs Ministerstwa Zdrowia Pracy i Polityki 

Społecznej. Mam nadzieję, że w tym roku się to powtórzy, bo wszystko na to wskazuje. Jak 

również w ramach tego projektu unijnego „WspieraMy”. Asystenci rodziny są praktycznie 

takim przewodnikiem w tych rodzinach, którym musi pokazać podstawowe czynności. Jeżeli 

się tego nie zobaczy, to jest to po prostu niewiarygodne. Te rodziny niejednokrotnie nie 

potrafią wykonać podstawowej czynności związanej z czystością dziecka, z porządkiem w 

domu, z kontaktem ze służbą zdrowia, z wychowawcą, z pedagogiem. Jest to po prostu 

uczenie takich podstawowych czynności. Niestety nie zawsze to daje jakiekolwiek rezultaty, 

ponieważ pomimo pracy asystenta zdarza się, że te dzieci trafiają do pieczy zastępczej. To 

byłoby w takim skrócie, bo powinnam właściwie po kolei omawiać.  

To sprawozdanie zawiera dane liczbowe. Jest to bardzo trudna praca i jest to bardzo 

przykre, ponieważ te rodziny, które są objęte asystentem rodziny, często są to rodziny tak 

zwane pokoleniowe, uzależnione od świadczeń pomocy społecznej. Ja już się nie dziwię, 

jeżeli moje pytanie: „dlaczego Pani nie wykonuje tych uzgodnień z asystentem rodziny?”, 

otrzymuję taką odpowiedź: „nie widzę takiego problemu, albo jest to tradycją naszej 

rodziny.” Ale dzieci są bardzo ważne i chodzi o to, bo żadna piecza zastępcza nie jest w stanie 

zastąpić dziecku rodziny biologicznej. I ta współpraca jest dlatego tak bardzo ważna, żeby te 

dzieci zatrzymać właśnie w tych rodzinach biologicznych. 
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Drugie sprawozdanie dotyczące dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej. 

I chciałam tutaj może powiedzieć taką rzecz, że te liczby, które są w tym sprawozdaniu 

wykazane to dotyczą dzieci, które przebywały w ciągu całego roku. Bo nieraz Państwo radni 

pytaliście, ile jest aktualnie dzieci w pieczy zastępczej. Ja podawałam niższe liczby, a tutaj w 

tym sprawozdaniu, niezależnie od tego, czy dziecko przebywało dwa tygodnie, czy trzy 

tygodnie, jest po prostu ujęte, bo taka jest rola tego sprawozdania. Więc w roku ubiegłym w 

99 rodzinach przebywało 149 dzieci, w tym w Koninie, 24 dzieci to były dzieci spoza Konina. 

Ponadto nasze konińskie dzieci przebywały też w placówkach opiekuńczo wychowawczych 

poza terenem i w rodzinach zastępczych poza terenem Konina. W rodzinach zastępczych 

ponad 30 dzieci przebywało, a w pomocy instytucjonalnej 40 dzieci. W mieście Koninie 

łącznie ze środkami finansowymi, które wydał MOPR na tę pieczę zastępczą, łącznie z tym 

co bezpośrednio ze środkami finansowymi z budżetu miasta to była kwota przekraczająca 

3.800.000 zł. Dodatkowo dzieci, które przebywały w pieczy zastępczej, tak jak dzieci w 

rodzinach biologicznych, są objęte tak zwanym dodatkiem 500 zł, tylko on jest przyznawany 

na podstawie innych przepisów prawa i nazywa się inaczej, dodatkiem wychowawczym, albo 

kwotą do zryczałtowanego kosztu utrzymania w rodzinnym domu dziecka. Również dzieci, 

które wychodzą z pieczy zastępczej są objęte przestronną opieką na kontynuowanie nauki, bo 

dziecko jak kończy 18 lat ma prawo wyboru, czy chce nadal przebywać w rodzinie zastępczej 

i rodzina zastępcza otrzymuje środki na jego utrzymanie i zawodowe wynagrodzenie, czy też 

chce się usamodzielnić i utrzymywać się ze środków na kontynuowanie nauki. W Koninie jest 

szpital, wśród tych dzieci jest wymienione co najmniej dwoje dzieci, które były urodzone i 

porzucone w szpitalu. Jest również wśród tych dzieci dwoje dzieci gdzie była „wizyta 

przyjacielska” w Koninie i sąd koniński ograniczył prawa i my musieliśmy się tymi dziećmi 

zająć. Tam gdzie jest szpital tych dzieci jest więcej.  

Pracą z rodzinami zastępczymi zajmuje się 6 koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej i chciałam podkreślić, że tylko dwóch koordynatorów jest finansowanych ze 

środków budżetu miasta. Pozostałe cztery osoby są finansowane w ramach i konkursowego 

projektu i projektu unijnego „WspieraMy”. Koordynatorzy wykonują bardzo wiele zadań i 

między innymi w stosunku do dzieci małych, kilkuletnich, co trzy miesiące przygotowują, 

w porozumieniu z innymi osobami, czyli ze szkołą, z przedszkolem, z rodziną biologiczną, 

taką ocenę do sądu. Dla dzieci, które mają powyżej 6 lat wykonują taką ocenę co pół roku. 

Czyli cały czas sytuacja tych dzieci jest monitorowana na bieżąco przez sąd. W roku 

ubiegłym kilkanaścioro dzieci miało uregulowaną sytuację prawną, z tych czworo trafiło do 

adopcji. Jest to bardzo trudne uregulowanie prawne sytuacji dziecka. Pomimo, że rodzic 

biologiczny od kilkunastu lat absolutnie się nie wywiązuje ze swoich powinności, sąd często 

daje jeszcze tę szansę. I nikt z rodzin biologicznych w roku ubiegłym nie zapłacił żadnych 

alimentów w związku z pobytem dziecka w pieczy zastępczej. Czyli nie otrzymaliśmy 

żadnego zwrotu z tych środków finansów co wypłacamy. Czyli spoczywa to na powinności 

budżetu miasta, całość wydatków związanych z tym zadaniem. 

Kolejne sprawozdanie, to jest sprawozdanie przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Konieczność jego przedłożenia Państwu wynika z zapisów w uchwale 

rady miasta dotyczącej powoływania i procedury działalności zespołu dyscyplinarnego. Więc 

w stosunku do lat poprzednich liczba założonych „niebieskich kart” zmalała. W ubiegłym 

roku było 123. Natomiast prowadzonych procedur „niebieskich kart” jest zdecydowanie 

więcej, ponieważ „niebieska karta” przechodzi z roku na rok, „Niebieskie karty” składają nie 

tylko pracownicy socjalni, przede wszystkim, ale placówki oświatowe, również lekarz taką 

„niebieską kartę” może założyć. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego potem 

powołuje grupy robocze do każdej sytuacji rodzinnej, gdzie występowała przemoc. W 

ubiegłym roku pamiętam było zdziwienie jak powiedziałam, że w niektórych rodzinach były 

po 2, 3 karty. W tym roku pojawiła nam się jedna rodzina, w której są 4 niebieskie karty 
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założone. Czyli można z tego założyć, że raz występuje w roli osoby doświadczającej 

przemocy, inny razem zaś występują w roli sprawcy przemocy. Zespół Interdyscyplinarny 

działa w placówce na ul. Staszica 17. Również jest tam całodobowe schronienie, jest pięć 

pokoi. Pokoje najczęściej są wszystkie zajęte przez rodzica z dzieckiem, który schronił się 

tam przed przemocą. Objęte te rodziny są nie tylko schronieniem ale obszernym 

poradnictwem interdyscyplinarnym. Niektóre z tych rodzin, tak samo jak i z pieczy 

zastępczej, oczekują i otrzymują mieszkania chronione na ul. Dworcowej, a później mają 

jakby szansę otrzymania mieszkania socjalnego, bądź innego. Jest to bardzo trudna praca, 

ponieważ też zdarza się, że osoby doświadczające przemocy w trakcie spotkań grupy roboczej 

wycofują się, często przez strach. Z wieloma innymi specjalistami z terenu miasta staramy się 

maksymalnie pomagać osobom doświadczającym przemocy.”  

 

 

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

DEMBIŃSKA, cytuję: „Ja mam jedno pytanie. Swego czasu mówiło się dużo o tym, że to nie 

ofiara przemocy ma opuszczać swoje miejsca zamieszkania i udawać się do miejsca 

chronionego, tylko sprawca przemocy powinien być usunięty z domu, w którym tej przemocy 

dokonuje. Czy coś na ten temat z doświadczenia Pani dyrektor może powiedzieć.” 

 

 

Dyrektor MOPR Anna KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Niestety w ubiegłym roku były 

tylko dwie takie sytuacje, natomiast to osoba doświadczająca opuszcza mieszkanie. No tak to 

w  praktyce wygląda. Również często się zdarza w ten sposób, że rodzina zamieszkuje w nie 

swoim mieszkaniu, jest to mieszkanie np. rodziców współmałżonka, gdzie też często jest 

przemoc w związkach partnerskich, że jest to mieszkanie nienależące do żadnej z tych osób. 

W związku z tym kobieta z dziećmi musi to mieszkanie opuścić.”  

 

 

Głos zabrał radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „A propos sprawozdania z realizacji 

zadań w zakresie wspierania rodziny za 2016 rok, ja w sprawie tego dokumentu. Bo 

rozumiem, że to wspieranie powinno obejmować wszystkie rodziny tutaj. MOPR zwrócił 

uwagę na rodziny, które są w szczególnej sytuacji, potrzebują szczególnego wsparcia. Ale 

miasto Konin realizuje również pewnego rodzaju zadania na rzecz wszystkich rodzin myślę 

tutaj chociażby o konińskiej Karcie 3+, czy niestosownym byłoby włączenie do tego 

programu informacji o tym, że taka karta jest, bo to też jest wspieranie rodzin? Jest to 

działanie na rzecz wszystkich rodzin konińskich.”         

 

Dyrektor MOPR Anna KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Akurat to sprawozdanie tak się 

nazywa, ponieważ tak jest wpisane i wynika z ustawy, o której wspomniałam. Natomiast w 

tym sprawozdaniu jest również podana liczba ile rodzin, w których pracują asystenci rodzin 

na wskutek skierowania pomocy asystenta rodziny, otrzymało tę Kartę rodziny 3+. Czyli 

jakby ta karta 3+ na wskutek pracy asystentów rodziny jest również w zasięgu i jest 

wykorzystana do uprawnień przez rodziny, w których występuje asystent. One nie są 

wyizolowane, one korzystają ze wszystkich możliwych dobrodziejstw. Tylko są to rodziny 

mało organizacyjnie paradne, albo zagrożone dysfunkcjami.”  

 

Radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja rozumiem, że te rodziny korzystają z 

dobrodziejstwa Karty 3+, natomiast myślałem, że może powinna pojawić się taka informacja, 

że może oprócz zadań typu właśnie kurator, osoba, która wspiera takie działania, te zadania, o 
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których Pani mówi. Czy nie powinna się znaleźć taka informacja, że miasto Konin oprócz 

tych działań wspiera działania wspierające wszystkie pozostałe rodziny i takim przykładem 

byłaby informacja o Karcie 3+? Bo tutaj nie ma tego ograniczenia, że ten program to jest 

program wspierania rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji, nie to jest program pisany dla 

wszystkich rodzin. I my mamy taki element tego wsparcia jakim jest Karta 3+. Sądzę, że 

dobrze byłoby, żeby taka informacja była zawarta, bo ta nasza oferta nie jest taką typową 

ofertą, bo nie wszystkie gminy podejmują się tego typu działań. ”          

 

Dyrektor MOPR Anna Kwaśniewska, cytuję: „Taka informacja będzie też zawarta, 

ponieważ najprawdopodobniej uda nam się to na następną sesję, tutaj jest zawarta informacja 

o Karcie Dużej Rodziny, ale w tym naszym sprawozdaniu z całej działalności będą również 

zawarte elementy profilaktyki realizowane przez pracowników MOPR i też szerokie 

informacje. Bo bardzo często właśnie tym informatorem i pomocnikiem dla rodzin tych gdzie 

nie występują dysfunkcje jest pracownik socjalny. Bo pracownik socjalny nie tylko wchodzi 

tam gdzie są dysfunkcje. Akurat to sprawozdanie wynika z takiej, a nie innej ustawy. 

Natomiast w całości będzie również, o tym o czym Pan radny również mówił.”  

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 

WANJAS, cytuję: „Nie wiem, czy Pani dyrektor uważała to za niesłuszne, żeby to 

powiedzieć, ale ponieważ ja mam takie informacje dotyczące pracy asystentów, 

niejednokrotnie ci asystenci narażają zdrowie na negatywne działania wynikające ze złego 

stanu higienicznego rodziny. Wchodzą w środowiska, w takie mieszkania, domy, gdzie trudno 

się obronić, żeby nie wyjść z jakimiś „gośćmi” z tego mieszkania. To jest jeszcze jedno takie 

pole, gdzie trzeba docenić pracę tych asystentów rodzin. Natomiast ja również czytając te 

materiały byłem zdziwiony, że istnieją rodziny, które mają cztery „niebieskie karty”. Ja sądzę, 

że trzeba było się zastanowić w jakiś sposób i zaznaczyć, że taka rodzina jest sama w sobie 

niebezpieczna dla sąsiadów, bo każdy z nich jest niebezpieczny dla siebie w rodzinie, to co 

można powiedzieć jakie mają nastawienie do rodzin obok.”  

 

Do sprawozdania radni nie mieli pytań. 

 

 Komisja Rodziny i Spraw Społecznych przyjęła sprawozdania. 

 

Ad. 2  
 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA poinformowała, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu odbędzie 

się 16 marca o godz. 16:00 w sprawie omówienia zadań inwestycyjnych w oświacie. 

 

O głos poprosiła dyrektor Gimnazjum nr 7 Beata SZYMCZAK, cytuję: „W sprawie 

projektu uchwały, który będzie za moment na sesji poruszany, chciałabym złożyć na ręce 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu wniosek, ja reprezentuję Gimnazjum nr 7. Wniosek 

dotyczy zmiany zapisu, który jest w projektowanej, chodzi o § 7 pkt 4, poprzez dodanie słów: 

z możliwością utworzenia klas 4 i 7.  
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W Koninie jesteśmy jedynym gimnazjum, które będzie przekształcane w szkołę 

podstawową 8 - klasową. Według tego zapisu, który obecnie jest w projekcie, możemy tylko i 

wyłącznie przyjąć klasy 1. Art. 39 Ustawy Prawo Oświatowe dąży do tego, żeby szkoła była 

w pełnej rozciągłości jako 8 klasowa, my dopiero to osiągniemy przy takim zapisie w 2024 

roku, to jest naprawdę bardzo odległy czas. W tym czasie nauczyciele przedmiotów 

ogólnokształcących będą musieli w ciągu 2 lat odejść ze Szkoły Podstawowej nr 7, albo do 

innej szkoły, albo zmienić zawód, bo dla nich po prostu pracy nie będzie. Pracownie 

chemiczne, biologiczne, fizyczne, geograficzne będą bezużyteczne. Będą stały, a koszt 

utrzymania obiektu szkolnego drastycznie wzrośnie. Już nie wspomnę o kompetencjach 

miękkich jak cenne doświadczenie wychowawcze i pedagogiczne z młodzieżą w trudnym 

wieku. Art. 205 przepisów wprowadzających w ustawę Prawo oświatowe umożliwia 

realizację obowiązku szkolnego klas 4 i 7 w powstałej szkole podstawowej z przekształcenia 

gimnazjum w sytuacji gdzie w ościennych szkołach podstawowych są minimum dwa oddziały 

klas 3. W Koninie Szkoła Podstawowa nr 3 ma obecnie 8 klas 3, a SP nr 8-5 klas 3, czyli ten 

warunek zostaje spełniony. Nikt nie oczekuje, żeby w wyniku tego zapisu była rekrutacja 

otwarta dla 4 i 7 klas, ale nie można zamykać drzwi przed rodzicem i uczniem. Chodzi tylko o 

stworzenie możliwości.”  

 

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

DEMBIŃSKA, cytuję: „Troszkę ubolewamy, ponieważ poświęcamy sieci szkół już któreś 

kolejne spotkanie, nie mówiąc już o konsultacjach, które mieliśmy indywidualne. Szkoda, 

że dopiero dzisiaj taka propozycja, my już wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat. Nie 

mówiąc już, że drzwi Pana prezydenta były już od 16 września otwarte, od momentu 

ogłoszenia tej ustawy dla wszystkich. Jak obserwowaliśmy bardzo skrzętnie szkoły jakby 

artykułowały swoje potrzeby i w większości one zostały uwzględnione. Dzisiaj jesteśmy w 

momencie, kiedy mamy zatwierdzić sieć szkół, kiedy zapadają decyzje, kiedy jesteśmy po 

konsultacjach. I tak prawdę powiedziawszy trudno nam się będzie chyba do tej propozycji 

odnieść. My również pytaliśmy w czasie komisji, można sięgnąć do naszych materiałów, do 

protokołów, pytaliśmy o sytuację, kiedy właśnie będą takie luki, jeśli chodzi o uczniów. 

Uzyskaliśmy odpowiedź i jest taka decyzja, to rodzice w dalszym ciągu będą decydować do 

jakiej szkoły poślą swoje dzieci. W sytuacjach skrajnych administracyjnie można przenosić 

klasy, ale raczej żeśmy dyskutowaliśmy o tym, żeby unikać takich możliwości.”  

 

Dyrektor Gimnazjum nr 7 Beata SZYMCZAK, cytuję: „To nie wprowadza żadnego 

zamętu, to jest tylko kwestia zapisu, że jest taka możliwość, a to wcale nie oznacza, że tak 

będzie. Możliwość dla rodzica i ucznia.” 

 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Ten pkt nr 4 to ogranicza tylko i wyłącznie do 1 

klasy?”   

 

Pani Beata SZYMCZAK, cytuję: „Do 4 i do 7.” 

 

Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „To, co Państwu 

przedstawiliśmy, czyli przypomnę w ubiegłym tygodniu była specjalna komisja w tej kwestii. 
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Przedstawiliśmy Państwu rozwiązanie takie, że Gimnazjum nr 7, uwzględniając wskaźniki 

demograficzne na V osiedlu, w projekcie zmieniamy obwody szkół. Natomiast zakładaliśmy, 

że do tej szkoły będzie prowadzona rekrutacja do klasy 1. Za chwilę na spotkaniu z 

dyrektorami szkół podstawowych i z przyszłymi dyrektorami, czy tutaj ustawowo z Panią 

dyrektor spotkamy się po to, ażeby określić ilość oddziałów, do których będzie prowadzona 

rekrutacja. W tym co zostało Państwu przedstawione na ostatniej komisji, nie braliśmy pod 

uwagę tego, żebyśmy mieli kierować się obwodami, albo tworzyć oddziały, bo wiemy, że 

problem tak naprawdę klas, czy pojemności szkół podstawowych na V osiedlu, pojawi się 

dopiero w przesunięciu 2 letnim. To co mówiłem, SP nr 8 gdyby chciała się tylko ograniczyć 

do dzieci z obwodu, który dzisiaj funkcjonuje, to w przyszłym roku szkolnym nie ma żadnych 

problemów lokalowych. Natomiast problem lokalowy pojawiłby się w następnym roku, kiedy 

klasy 7 staną się klasami 8 i wtedy brakowałoby 4 izb lekcyjnych po to, żeby utrzymać 

jednozmianowość. I w ocenie osób, które przygotowały projekt tej uchwały pojawiło się 

przekształcenie Gimnazjum nr 7, ale z rekrutacją do klasy 1. W tych rozmowach, które były 

prowadzone ze związkami zawodowymi, a taka rozmowa się odbyła ze związkiem 

zawodowym NSZZ Solidarność, zgłaszano też problem jak środowisko Gimnazjum nr 7 

widzi połączenie dwóch roczników, czyli dzieci najmłodszych z dziećmi starszymi. Ja nawet 

do Pani dyrektor zadzwoniłem, że taki problem się pojawił, czyli w tych konsultacjach, które 

były prowadzone, bo opinia związków będzie dopiero po dzisiejszej uchwale, ale takie 

rozmowy były prowadzone. Rozmawiałem z Panią dyrektor, że zakładamy wyłączenia piętra 

u góry, że te dzieci w klasach najmłodszych nie będą miały dzwonka tak jak wszyscy. Ale 

z drugiej strony też apelowałem do Pani dyrektor, żeby odpowiedzieć na obawy rodziców, 

żeby wprowadzić taki program wychowawczy „starszy brat, starsza siostra”. Natomiast w 

ocenie organu prowadzącego nie przedstawialiśmy możliwości rekrutacji do klasy 4 i 7, tylko 

rekrutacji do klasy 1. Ale na komisji mówiłem i jest Pani w jednym z sześciu zespołów, który 

będzie pracował nad arkuszami organizacyjnymi. We wtorek się zbierała rada dyrektorów 

szkół ponadgimnazjalnych, gdzie określiliśmy ilość oddziałów w poszczególnych szkołach i 

to zostało już ustalone i w przyszłym tygodniu spotykamy się z dyrektorami szkół 

podstawowych, z dyrektorami gimnazjów i przedstawimy jaka jest oferta ilość oddziałów. 

Tegoroczna rekrutacja i oferta, która będzie, będzie uwzględniała nasze wskaźniki 

demograficzne. Nie będzie zgody na więcej oddziałów w SP nr 3, żeby były dzieci z innych 

obwodów, tylko najpierw będziemy do każdego obwodu określać ilość oddziałów, które są. 

SP nr 7 ma wydzielony w tym projekcie nowy obwód. Z punktu organu prowadzącego nie 

widzę problemy klasy 7, bo ci uczniowie chcą zostać w tej szkole, do której chodzili przez 6 

lat. Tak samo jak nie widzę prowadzenia otwartej rekrutacji do klasy 4, bo nie ma tego 

problemu dzisiaj w żadnej szkole podstawowej z utrzymaniem jednozmianowości. Zgadzam 

się to co powiedziała Pani dyrektor, że łatwiej zarządzać szkołą, że ok dwa poziomy 

gimnazjum, ale jednocześnie załóżmy dwa oddziały szkoły podstawowej klasa 1, jeden 

oddział klasy 4, jeden oddział klasy 7. Pani dyrektor ja się z tym zgadzam, ale ten problem 

był w jakiś sposób analizowany, ale jako organ prowadzący nie wnosiliśmy, żeby w ten 

sposób przygotowywać sieć szkół, bo my tego problemu z pozycji organu prowadzącego nie 

widzimy. Stąd trochę jestem zaskoczony akurat tym wnioskiem w czasie komisji. Po pierwsze 

wniosek taki powinien wpłynąć do Pana prezydenta i proponuję, żebyśmy to ewentualnie 

przenieśli. To Pan prezydent może wnieść autopoprawką.  Ale proszę Państwa jeszcze raz 

powtórzę od 16 września, kiedy została ogłoszona reforma edukacji, spotkań było bardzo 

dużo. I oczywiście Pani dyrektor reprezentuje pogląd osoby, która zarządza szkołą i ja się 

z tym zgadzam. Z pozycji dyrektora byłoby ok gdyby dzisiaj przy przekształceniu były dwie 

albo trzy klasy 1, jedna klasa 4 i załóżmy jedna klasa 7. Zgadzam się z tym Pani dyrektor. Ale 

dzisiaj organ prowadzący nie widzi tego problemu jeżeli chodzi o uczniów klasy 4 i klasy 7. 

A nie będziemy do tych oddziałów ściągać uczniów spoza miasta Konina, bo subwencja 
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gminna to jest 60% utrzymania ucznia. A jeżeli mamy zabrać tego ucznia ze Szkoły 

Podstawowej nr 3, 8, 4, 6 to tak naprawdę nie rozwiążemy pewnego problemu, który i tak jest 

do rozwiązania. A nie wyobrażam sobie, że weźmiemy pięciu z klasy z 6a i oddział ma liczyć 

20 osób, bo 5 pójdzie do Szkoły Podstawowej nr 7. Przyznaję się jestem zaskoczony, ale taka 

jest procedura, każdy ma prawo to zgłaszać. Proszę sobie też przeczytać konsultacje, Państwo 

dostaliście. W tym momencie jeżeli mam wyrazić swoją opinię, to nie widzę takiej potrzeby.”  

 

Pani Beata SZYMCZAK, cytuję: „Chciałam jeszcze powiedzieć, że nie ma żadnych 

badań stwierdzających, czy dzieci i rodzice chcieliby przyjść do mojej szkoły czy nie. A my 

dzisiaj nie mówimy o tym jak będzie, tylko jak zrobić, żeby były pewne możliwości. 

Mówimy teraz o uchwale, a nie o przyszłości.”  

                         

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

        

Obradom przewodniczyli 

   
 

 

Przewodnicząca 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

 
Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA 

 

  

Przewodniczący  

     Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

 

        Wiesław WANJAS 

 

Przewodniczący Komisji Praworządności  

  

 Janusz ZAWILSKI 
 

 

 

Protokołowała: 

I. R. 
Biuro Rady Miasta 

 


